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Stratégie pre zapojenia vegetácie 
na stavbách do rozvoja sídel
Význam a príklady zahraničných miest

Zuzana Krivošová Úvod do problematiky
Nachádzame sa v situácii, keď väčšina ľudskej popu-
lácie žije v meste a za 35 rokov budú v mestách žiť 
dve tretiny obyvateľstva Zeme. (State of World Po-
pulation 2011, ii ) Predpokladá sa teda nárast poč-
tu obyvateľov v mestách, rast miest a zároveň súčas-
ným trendom v mestách je zachovávať, v čo najväčšej 
možnej miere, prírodné prvky. Máme tak viacero mož-
ností, akým smerom sa tento vývoj môže uberať. Ok-
rem podzemného urbanizmu, sú možnosti rozvoja 
miest v horizontálnej rovine, na úkor prírodnej kra-
jiny, vo vertikálnej rovine, zvýšením intenzity zástav-
by územia a napokon využitím efektívnejších foriem 
výstavby, ktoré rátajú s integráciou prvkov vegetácie 
ako súčasťou konštrukcií stavieb. (Kováč, 2009)

Vo využití vegetačných plôch súčasným trendom 
v  zahraničí je adaptácia miest na klimatické zmeny 
pomocou prírodných prvkov – „zelenej a modrej in-
fraštruktúry“ („green and blue infrastructure“), zní-
ženie teploty v  meste, zadržiavanie zrážkovej vody, 
využitie mestskej vegetácie ako prostriedok k lokál-
nemu pestovaniu potravín, efektívnejšie využitie ve-
rejných mestských priestorov vrátane plôch zelene, 
čo sú všetko myšlienky udržateľného rozvoja sídel.

Aký by mal byť cieľ a ako systematicky navrhovať 
a tvoriť stavby spojené s vegetáciou v meste, je otáz-
kou. Zahraničné mestá nám ukazujú, že ekologické, 
sociálne, psychologické, estetické, klimatické, eko-
nomické prínosy týchto ekosystémov sú obrovské. Je 
zrejmé, že je to prínosný spôsob, ako zachovať zdravé, 
kvalitné prostredie, ako adaptovať mesto na súčasné 
požiadavky obyvateľov a investorov a situáciu, ktorá 
sa deje v ľudskom spoločenstve aj v prírode.

Stratégie
Vegetácia v rámci konštrukcií nedosahuje svoj poten-
ciál v meste len tak sama osebe, ale v takom prípa-
de, že verejnosť, laická i odborná, ľudia, čo rozhodujú 
o chode sídla, majú informácie potrebné pre jej sys-
témové zapojenie do strategických dokumentov. Až 
keď títo ľudia majú jasnú predstavu, až potom – ar-
chitekti, krajinní architekti a stavební inžinieri a iní 
vytvárajú prostredie na základe pokynov, smerníc 
a  legislatívy určenej štátom či mestom. Tieto roz-
hodnutia závisia od politickej kultúry danej krajiny 
a od idey, ku ktorej chcú smerovať.

Predstavíme niekoľko stratégií, ktoré zvolili mestá 
v zahraničí.

Stratégiu mesta chápeme ako súbor nástrojov, kto-
rými chceme v stanovenom čase dosiahnuť cieľ. Ná-
stroje sa rôznia, najčastejšie sa vyskytujú tri hlavné:
• regulačné – povinné, na rôznych úrovniach doku-

mentácie – od štátnej po zonálnu
• fi nančné – príspevky, zníženie poplatkov a daní…
• podporné – súťaže, bezplatné konzultácie, infor-

mačné semináre, školenia a podobne
Stratégie nachádzame zakotvené v rozvojových doku-
mentoch, v územných plánoch či iných smerniciach 
určujúcich chod sídla.

Nemecko
Nemecko má silnú tradíciu ochrany životného pro-
stredia a  aj politicky silné hnutie Strany zelených, 
ochotu verejnosti obetovať niektorú časť osobnej au-
tonómie pre verejné blaho. Spoločnosť pre krajinný 
výskum, rozvoj a konštrukcie – FLL (Forschungsges-
ellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau ), 
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založená v roku 1975 nezávislými odborníkmi ako ne-
zisková organizácia, prvýkrát publikovala smernice 
pre dizajn a konštrukcie vegetačných striech v  roku 
1998.

Vegetačné strechy sú v Nemecku podporované na 
viacerých úrovniach správy štátu (federálnej, štátnej 
(Land) a lokálnej), avšak spôsob ich podpory sa mení 
v závislosti od konkrétneho mesta.

Hlavnými nástrojmi podporujúcimi použitie vege-
tácie na konštrukciách sú:
• fi nančná pomoc vo forme dotácií na konštrukciu
• zníženie poplatkov za odvádzanie dažďovej vody
• požiadavka ekologickej kompenzácie
• požadovanie vegetačných striech v lokálnych roz-

vojových dokumentoch formou regulatívov
Nástroje, ktoré sa uplatňujú v menšej miere, sú sú-
ťaže, mediálna podpora, vegetácia na verejných bu-
dovách, požiadavka na zníženie ekologického dosahu 
stavby, hodnotiace systémy (rôzne pre každé mesto). 
(Ngan, 2004, s. 19 – 29)

Dotácie sú využité len zriedka, najčastejšie sa vy-
užíva požiadavka, že nová plochá alebo šikmá stre-
cha s nízkym sklonom prekračujúca istú plošnú mie-
ru, musí byť najmenej čiastočne pokrytá vegetáciou. 
(Dunett, Kingsbury, 2010, s.  33, www.fl l.de) Doku-
ment Smernice pre plánovanie, realizáciu a starost-
livosť o plochy s vegetačnými strechami vydaný FLL 
v Nemecku, je modelovým príkladom aj pre iné štá-
ty, ako USA, Kanadu a Britániu, na ktorý sa vo svo-
jich plánovacích stratégiách odvolávajú. (Waldbaum, 
2008, s. 60; Peck, Kuhn, 2003)

Berlín je unikátnym príkladom vlastnej regulá-
cie, ktorá sa vyvíjala od sedemdesiatych rokov 20. 

storočia. Najprv využili príspevky na zazelenenie, 
striech, fasád a dvorov – komunitných záhrad, čo tr-
valo do deväťdesiatych rokov a neskôr prešli na regu-
lačné nástroje. 

V  súčasnosti za zníženie odvodu zrážkových vôd 
nie sú žiadne zníženia poplatkov, ale ak územie nie 
je napojené na mestský kanalizačný systém, tak ne-
musí platiť poplatky. Cieľom je kompletne riadiť od-
vod zrážkových vôd v  konkrétnom území, napríklad 
napojením striech na odvodňovacie priekopy (swale-
trench systém). Vegetačné strechy bývajú integrova-
né do miestnych plánov využitia územia (u nás zóny 
ÚPN). Posledným je použitie ukazovateľa – Biotope 
Area Factor.

Motívom na vytvorenie tohto regulatívu bolo zní-
ženie účinkov štruktúr vysokej hustoty na prostredie, 
za ktoré považujú:
• vysoký stupeň strácania pôdy
• neadekvátne dopĺňanie podzemných vôd dôsled-

kom odvádzania zrážkových vôd do kanalizačného 
systému

• nedostatok vlhkosti a prehrievanie ovzdušia
• ustavičné znižovanie počtu domovov pre rastlin-

stvo a živočíšstvo vyplývajúce z úbytku vegetač-
ných plôch

Biotope Area Factor (BAF alebo BFF – BiotopFlä-
chenFaktor) je regulatív sledujúci práve tieto envi-
ronmentálne ciele. Vyžadujú ho v  územiach s  vy-
tvoreným záväzným krajinným plánom, ktorých je 
v Berlíne 13. V iných územiach je dobrovoľný a slúži 
na usmernenie dosahu novej výstavby na existujúce 
prostredie.

Ružinov

vegetačné strechy

vegetačné steny

vegetácia samostatne 
stojacich stien

bývanie chránené zemou

vegetácia v koľajovej 
trati električiek

spevňujúci múr,
krajinná stena

stavebný prvok tkanivo mestská časť

Staré mesto

Rača

Rusovce

sídelná štruktúra

devínska 

nová 

ves

záhorská bystrica

rača

vajnory

nové 

mesto trnávka

vrakuňa

podunajské 

biskupice

vinohrady

lamač

dúbravka

petržalka

jarovce

rusovce

čunovo

ružinov

nivy

staré 

mesto

devín

karlova ves



44 ALFA 3 ¦ 2012

Výpočet BAF
BAF = ekologicky efektívne územie/celková plocha 
nezastavaného územia

Pre každý typ urbánnej formy je daný cieľový BAF. 
Nová rezidenčná štruktúra vyžaduje 0,6 a  nová ko-
merčná štruktúra 0,3. V  prípade renovácií cieľový 
BAF závisí od existujúceho stupňa zastavanosti úze-
mia. Pri renovácii v  rezidenčnej štruktúre so zasta-
vanosťou polovice územia je cieľový BAF 0,3. Každé 
ekologicky efektívne územie má svoju charakteris-
tiku a  opisov tabuľke, kde je určená jeho príslušná 
hodnota. Nepriepustné spevnené povrchy (asfalt, be-
tón, strešná krytina a pod.) majú hodnotu BAF 0,0 
a vegetácia na teréne má hodnotu 0,5 – 1,0 v závis-
losti od kvality vegetácie (kroviny a dreviny zvyšujú 
hodnotu BAF). Do BAF sa započítavajú aj vegetačné 
steny do výšky 10 m, bez okien, pričom ich hodnota 
je 0,5. Vegetačné strechy (intenzívne aj extenzívne) 
majú hodnotu 0,7. (Calculating BAF, 2012) 

Efektivita tohto reulačného nástroja sa preukazuje 
pozitívnym ohlasom zo strany architektov a majite-
ľov pozemkov, kde bol BAF zahrnutý, lebo je ľahký na 
použitie, kvôli úspore energie , ale aj okamžitému vi-
zuálnemu zlepšeniu kvality prostredia. (Lenk, 2003 
In: Ngan, 2004 s. 40) 

Kolín nad Rýnom je príkladom, ktorý využíva 
prvé dve z hlavných možnosti podpory vegetačných 
striech – dotácie na konštrukciu vegetačnej strechy 
a  zníženie poplatkov za odvádzanie dažďovej vody. 
Obidve sú iniciované a  administrované Stadtent-
wässerungsbetriebe Köln, AöR (Mestský kanalizačný 
systém). V prípade dotácií sú prihlášky odovzdané na 
spracovanie mestu Kolín nad Rýnom.

Základným motívom je kombinácia zvýšenia tran-
sparentnosti vo fi nancovaní odvodňovacieho systé-
mu a starostlivosti o životné prostredie.

Ktokoľvek, kto sa chce pripojiť na verejný kanali-
začný systém, pošle prihlášku do Mestského kanali-
začného systému, povolenie je súčasťou akéhokoľvek 
stavebného povolenia. Mestský kanalizačný systém 
pošle zoznam vhodných dodávateľov. Poplatky sa 
účtujú od prvého použitia pitnej vody. Poplatok sa 
odvádzanie dažďovej vody predstavoval v roku 2004 

1,10 €/m2/rok, čiže každý meter štvorcový nepriepust-
ných povrchov na pozemku je značná položka v roz-
počte majiteľa budovy.

Ak majiteľ chce znížiť poplatky využitím vege-
tačných striech alebo inými opatreniami, musí do-
dať nasledujúce materiály: situáciu (1  :  500 ale-
bo 1  : 250), ktorá preukazuje opatrenia na zníženie 
odvodov zrážkových vôd, písomnú deklaráciu dodá-
vateľom vegetačnej strechy, potvrdzujúcu „Runoff “ 
koefi cient a vyplnený formulár s názvom Fakty o in-
fi ltrácii zrážkových vôd. Formulár obsahuje nasledu-
júce informácie:
• druh a plochu každého povrchu
• detaily o tom, kde a ako budú nadbytky vody 

spracované
• detaily navrhovaného systému vsakovania vrátane 

sklonu strechy, hrúbky a „Runoff “ koefi cientu pre 
vegetačnú strechu

• či žiadateľ má povolenie od vodohospodárskeho 
úradu na vsakovanie na pozemku

• či navrhovaný odvodňovací systém ovplyvní suse-
diace pozemky

• či existuje nejaké prepojenie medzi vsakovacím 
systémom a systémom verejnej kanalizácie

Pre stavby sa vyratúva takzvaný „Runoff “ koefi cient 
(Koefi cient odchádzajúcej zrážkovej vody) a od toho, 
aká je jeho hodnota, závisí aj zníženie poplatku. 

Hodnota „Runoff “ koefi cientu závisí od hrúbky 
substrátu a sklonu strechy a stanovuje sa podľa na-
sledujúcej tabuľky: 

Hrúbka substrátu Sklon strechy 
do 15°

Sklon strechy 
nad 15°

>50 cm C = 0,1 –

25 – 50 cm C = 0,2 –

15 – 25 cm C = 0,3 –

10 – 15 cm C = 0,4 C = 0,5

6 – 10 cm C = 0,5 C = 0,6

4 – 6 cm C = 0,6 C = 0,7

2 – 4 cm C = 0,7 C = 0,8

Koefi cient je založený na pozorovaní, kde dážď o obje-
me 300 l/(s x ha) predtým nasiaknutej streche odte-
kal počas 24 hodín (FLL, 2002 In: Ngan, 2004, s. 22)

ÚPN – sídlo

ÚPN – zóna

Stratégia sídla

Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja

Prieskumy a rozbory – Krajinno-ekologický plán

Normatívy (štandardy min. vybavenosti obcí)

Regulatívy (Kvp)

zákon
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Zníženie poplatku v závislosti od koefi cientu: 

(Stadt Köln, 2003 In: Ngan, 2004, s. 35) 
Cieľom tejto politiky bolo stabilizovanie poplatkov za 
odvod dažďových vôd, čo sa podarilo, ich hodnoty sa 
znížili tak, že dosahujú stav z  roku 1993. (Stadtent-
wässerungsbetriebe Köln, 2004 In: Ngan, 2004, s. 35)

Rakúsko
Linec (Linz) je mesto s 190 000 obyvateľmi, z kto-
rých 11 000 pracuje v chemickom a oceliarskom prie-
mysle. Dôsledkom zaberania poľnohospodárskej 
pôdy industriálnymi budovami a znížením počtu ve-
getačných plôch v meste nastalo rapídne zhoršenie 
kvality ovzdušia. Výsledkom situácie bolo vytvore-
nie 1. plánu vegetačných plôch (Green space plan of 
Linz) v roku 1985. Tento plán sa rokmi obnovuje a je 
v ňom jasne vyznačené, ktoré územia majú nedosta-
točný, dostatočný a  dobrý level vegetačných plôch. 
Toto hodnotenie zahŕňa plochu a typ vegetácie, za-
stavanú plochu, index podlažných plôch a počet pod-
laží. Tieto územia sú doplnené okrem vegetácie na 
teréne aj vegetáciou na stavbách. Architekt tak má 
jasnú predstavu, v akom území začína tvoriť. 

V mestských plánovacích nariadeniach je pre nové 
stavby a  rekonštrukcie v  meste záväzných niekoľko 
regulatívov dotýkajúcich sa vegetačných striech:
• Nové budovy na bývanie a ich dostavby s plochou 

prevyšujúcou 100 m2, kde sklon strechy je menší 
ako 20°, musí byť strecha zazelenená, s výnimkou, 
ak zostávajúca vegetácia na pozemku bude mini-
málne 60 % z plochy celého pozemku

• Nové priemyselné a komerčné stavby s plochou 
prevyšujúcou 500 m2, kde sklon strechy je menší 
ako 20° musí byť strecha zazelenená, s výnimkou 
ak zostávajúca vegetácia na pozemku, bude mini-
málne 60 % z plochy celého pozemku

• Vegetačná strecha intenzívna má minimálnu 
hrúbku vegetačnej vrstvy 15 cm a porast musí po-
krývať 80 % strechy

• Minimálna hrúbka substrátu a vegetácie v prípade 
extenzívnej vegetačnej strechy je 8 cm

• Všetky strechy stavieb pod terénom musia byť 
zazelenené. Najvrchnejšia vrstva vegetačnej stre-
chy má hrúbku minimálne 50 cm a pokrýva 80 % 
plochy strechy

• Výškový rozdiel hladiny terénu a strechy pod-
zemnej stavby nesmie presiahnuť 60 cm a musí 
byť skosený a pokrytý vegetáciou, aby vytvoril 
kontinuitu 

Príspevok na konštrukciu ako podporný fi nančný ná-
stroj sa používa do výšky 30 % z  celkových nákla-
dov. Poskytuje sa na nové stavby aj na rekonštrukcie 
a predstavuje od 13 – 25 eur/m2. Príspevok sa zavie-
dol v roku 1989 a odvtedy do roku 2005 vzniklo 404 
nových vegetačných striech. (Maurer, 2006)

Intenzívne vegetačné strechy sú v  lepšom sta-
ve a  ako extenzívne, najmä z  dôvodu žiadnej údrž-
by a  nedostupnosti. Podľa magistrátu mesta Linec 
v roku 2008 bolo v meste 455 striech pokrytých ve-
getáciou, spolu tvoria 485 000 m2 vegetačnej plo-
chy. (Maurer, 2009),

Podľa Edmunda Maurera z magistrátu mesta Linz 
je úspešná realizácia tejto myšlienky z týchto troch 
dôvodov:
• povinná regulácia
• fi nančná podpora
• informovanosť (Maurer, 2006, In: Waldbaum, 

2006, s. 55 – 56)

Hodnota 
„Runoff “ 
koefi cientu

C = 
0,1

C = 
0,2

C = 
0,3

C = 
0,4

C = 
0,5

C = 
0,6

C = 
0,7

Zníženie po-
platku v %

90 80 70 60 50 40 30



46 ALFA 3 ¦ 2012

VÝSKUM NAVRHOVANIA

Štát Mesto Typ vegetácie na konštrukcii Cieľ Typy nástrojov Nástroje

Nemecko

Berlín
vegetačné steny
vegetačné strechy
bývanie chránené zemou

skvalitenie obytného prostredia
vytvorenie domovu pre faunu a fl óru
zlepšenie mikroklímy, hygieny atmosféry
ochrana a rozvoj funkcií pôdy a rovnováhy vody

regulačné BAF

fi nančné príspevok na konštrukciu

Kolín 
nad Rýnom

vegetačné strechy
bývanie chránené zemou

zlepšenie manažmentu vody v území
skvalitnenie životného prostredia
podpora biodiverzity

regulačné Runoff  koefi cient

fi nančné zníženie poplatkov za odvod dažďovej vody

Munster
vegetačné strechy
bývanie chránené zemou

fi nančné
zníženie poplatkov za odvod dažďovej vody
príspevok na konštrukciu

Stuttgart vegetačné strechy zlepšenie kvality ovzdušia

fi nančné
príspevok na konštrukciu
bezplatná konzultácia s odborníkom

regulačné
Každá plochá strecha do skonu 12° na novej
stavbe musí byť extenzívne zazelenenná

Rakúsko

Linec
vegetačné strechy
podzemné stavby

Ciele stanovené štátom:
zlepšenie kvality ovzdušia
vytvorenie dowwwmovu pre faunu a fl óru
skvalitnenie životného prostredia
zlepšenie manažmentu vody v území
ochrana a rozvoj funkcií pôdy a rovnováhy vody
predĺženie životnosti striech
zníženie efektu tepelného ostrova

regulačné

povinnosť vytvoriť vegetačnú strechu pre:
nové rezidenčné stavby, >100m2, < 20°,
nové industriálne, komerčné budovy, >500m2, <20° 
všetky stavby pod úrovňou terénu
min 80% strechy veget., min hr. 8-extenz, 15-50-intenz.

Viedeň
vegetačné strechy
podzemné stavby

regulačné
povinnosť vytvoriť vegetačnú strechu v prípade:
plochej strechy, >100m2, < 5°, min. 50% vegetácie stavby pod 
úrovňou terénu, min. hr. 60 cm

Švajčiarsko Bazilej
vegetačné strechy
bývanie chránené zemou

podpora biodiverzity
úspora energie

fi nančné príspevok na konštrukciu

iné povinná konzultácia s odborníkom ak strecha >1000m²

regulačné nové budovy,miestna pôda a fl óra

Francúzsko Paríž
vegetačné steny
vegetačné strechy

zvýšiť podie vegetácie v štrukt. vysokej hustoty 
Climate Plan 2020 -zníženie emisií o 30%

regulačné Biotype koefi cient

UK

Londýn
vegetačné steny
vegetačné strechy

podpora biodiverzity
zlepšenie manažmentu vody v území

regulačné

min. 70% strechy-vegetácia25% strechy prístupná pre 
obyvateľov/pracovníkov
priem. hĺbka substrátu 100 mm
80% strechy zadržiavacia schopnosť vody 2litre/100mm/m²

Sheffi eld vegetačné strechy

podpora biodiverzity 
vytvorenie domovu pre faunu a fl óru 
adaptácia na klimatické zmeny 
zlepšenie kvality ovzdušia 
pestovanie jedla v meste 
dokomponovanie systému vegetácie v sídle 

regulačné
Sheffi eld Developement Framework
Green Roof Code

USA

Toronto vegetačné strechy
zlepšenie manažmentu vody v území
zlepšenie kvality ovzdušia

regulačné
na všetkých mestských budovách vegetačná strecha
na ostatných budovách percentuálny podiel podľa plošných 
rozmerov strechy

New York vegetačné strechy
zlepšenie manažmentu vody v území
zníženie efektu tepelného ostrova

fi nančné zníženie dane z nehnuteľnosti o 35% ak veg. strecha

Portland, 
Oregon

vegetačné strechy zníženie odvodov zrážkových vôd regulačné
každá nová stavba- vegetácia na streche najmenej 70%
rekonštrukcia tiež musí zahŕňať vegetačnú strechu
no ostatných budovách percentuálny podiel podľa

Japonsko

Tokyo vegetačné strechy
zlepšenie mikroklímy, hygieny atmosféry
zníženie teploty v centrálnom meste

regulačné
nad 1000m² na súkromnej budove 20% strešnej vegetácie
nad 250m² na verejnej budove 20% strešnej vegetácie

Singapúr
vegetačné steny
vegetačné strechy zvýšenie urbánnej estetiky "Skylight Greening " regulačné

vegetačné plochy terás využiteľné na komunitné aktivity
môžu byť vyňaté z celkového sumáru podlažnej plochy a 
zarátané ako vegetačná plocha

Spracované podľa: (Waldbaum, 2008); (Manchester City Council, 2009 ); (Lawlor, 2006); (Maurer, 2006); (Maurer, 2009); (Ngan, 2004); (Rivers, 2010)
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Záver, zhodnotenie
Dôvodom využitia vegetácie na stavbách je v každom 
z  uvedených prípadov zlepšením kvality prostredia. 
Ciele, ktoré si mestá a štáty volia, možno zhrnúť do 
týchto hlavných kategórií:
• Ekologické – zlepšenie kvality ovzdušia, zníženie 

teploty v meste, podpora biodiverzity, zníženie 
odvodov zrážkových vôd, adaptácia na klimatické 
zmeny

• Finančné – zníženie odvodov zrážkových vôd, zní-
ženie energetických nákladov na prevádzku budov, 
pestovanie potravín v meste

• Sociálne – zlepšenie kvality obytného prostredia, 
vytváranie komunitných priestorov

• Estetické – zvýšenie urbánnej estetiky
Odborníci a  municipalita v  mestách, kde sa takáto 
politika používa už niekoľko rokov, sú inšpiratívnym 
zdrojom aj pre naše mestá. Ukazuje, aký je trend na-
vrhovania sídelnej vegetácie a  využitia spojenia ar-
chitektúry a vegetácie. 

Svoje argumenty pre tento typ humanizácie pro-
stredia podkladajú odborníci predovšetkým z oblas-
ti ekonómie a ekologie. Dôležitosť urbánnej esteti-
ky je však rovnako ďalekosiahla, lebo krása má silu 
pritiahnuť obyvateľstvo do priestorov a  podporuje 
sociálny život. Tam, kde sa v priestore nič krásne ne-
nachádza, územie degraduje a ľudia do neho vstupu-
jú len v prípade nevyhnutnosti. (Scruton, 2012) Na 
to by sme ako architekti a  tvorcovia priestoru mali 
pamatať aj pri tvorbe vegetácie na konštrukciách bu-
dov. Môžeme ho tak považovať aj za spôsob, ako zvý-
šiť atraktivitu miest. 

Pre nás ako dizajnérov mesta je kľúčový aj fakt, že 
nie všetko súvisiace s  tvorbou prostredia musí byť 
nevyhnutne ukotvené len v  územnom pláne alebo 
v  nejakej forme regulácie, ale na zlepšenie kvality 
priestorov sú aj iné spôsoby. A vyžaduje si to aj infor-
movanosť a záujem zo strany verejnosti

.
Autorka spracováva na FA STU Bratislava dizertačnú 
prácu na tému: Stavby spojené s vegetáciou v 
štruktúre mesta
Školiteľ: doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc.
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