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1. Úvod 

Človek potrebuje na minútu života 0,3958 g kyslíka. Za hodinu 1m2 listovej plochy 
(čo je 400 listov buka alebo 110 javorových listov) vyrobí také množstvo kyslíka, ktoré 
umožní žiť človeku 2,678 min. 1m2 listovej plochy za 24 hodín dokáže vyrobiť 25,44 g 
kyslíka a 12,10 mg fytoncídov (látky ničiace choroboplodné zárodky). Kým na ulici v meste 
bez vegetácie je v 1 m3 vzduchu 500-800 baktérii, v prostredí lesnej vegetácie, ale aj väčších 
parkov, je to len 40-60 baktérií. 

 Nezastupiteľnú úlohu v krajine a v životnom prostredí človeka má rastlinný pokryv. 
Podľa  fyziognómie sa člení na nízku (bylinnú) a vysokú, niekedy označovanú ako trvalú 
(krovinatú a stromovú) zeleň. 
 Zeleň v intravilánoch miest a obcí sa podľa funkcie člení nasledovne: verejná zeleň 
(základná – parky, uličná zeleň, doplnková – lesoparky, historická zeleň), vyhradená zeleň 
(okolo obytných blokov, pri športoviskách), ochranná zeleň, hospodárska zeleň. 
 Funkcie zelene je možné rozdeliť do 4 hlavných skupín: krajinno-ekologická, 
hygienicko-zdravotná, esteticko-psychologická, produkčná. 
 Medzi hygienické a zdravotné funkcie zelene patrí produkcia kyslíka, vplyv na čistotu 
ovzdušia, ochranný účinok proti rádioaktívnemu spádu, antibakteriálny a repelentný účinok, 
vplyv na pohyb a vlhkosť vzduchu , drenážovanie a rekultivácia pôdy, ochrana proti hluku. 
Produkcia kyslíka je v našich podmienkach podľa druhu stromov od 5 do 13 ton za vegetačné 
obdobie na 1 ha lesného alebo parkového porastu. Antibakteriálny vplyv sa prejavuje 
vylučovaním fytoncídov, sekundárne zachytávaním prachových častíc s mikroorganizmami. 
Rastliny ako živé organizmy s vlastným tepelným a vodným hospodárstvom majú 
spätnoväzbový účinok na klímu svojho stanovišťa. Vytvárajú tieň a výparom vody zvlhčujú 
ovzdušie. 
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2. Opis prostredia – účel projektu  
 

Navrhované územie sa nachádza v Mestskej časti Bratislava – Lamač, parcela 1025/1, 
pri kostole sv. Rozálie. 

V minulom roku sa na tomto mieste a v okolí uskutočnila výstavba komunikácie, pri 
ktorej došlo pozmeneniu okolitého ŽP. Zároveň prostredie nenadobudlo svoj pravý ráz, 
význam v obci a postupne sa na území začal hromadiť odpad, zanedbal sa orez a ošetrenie 
drevín. Dané územie je nevyužité a pritom okolie má svoje čaro, ktoré splýva s kostolom 
sv.Rozálie.     

Účelom návrhu oddychovej a historickej parkovej zóny je vytvárať podmienky pre 
kultúrno  - spoločenský charakter s využitím pobytu v prírode so zabezpečovaním biologickej 
rovnováhy a ekologickej stability celého územia, ochrany prírody a zachovaní krajinného 
rázu. 

Každoročne sa na území, na ktorom stojí kostol sv. Rozálie, organizuje v rámci 
Rozálskych hodov v posledný deň tejto akcie slávnostná bodka a to formou slávnostnej svätej 
omše. Počas tejto akcie sa na tomto území sústredí veľké množstvo obyvateľov Lamača, ale 
i z okolia. Po ukončení svätej omše sú všetci prítomní pohostení dobrotami z kuchýň 
lamačských gazdiniek, občerstvení dobrým vínkom ale i nealkoholickými nápojmi.   
Občania v spolupráci s Miestnym úradom zorganizujú akciu s krojovaným sprievodom a 
procesiou. Sprievod na ceste od Kostola svätej Rozálie pokračuje za doprovodu dychovej 
hudby  cez Rajtákovú a Vrančovičovu ulicu. Prvá zastávka je pri pomníku padlých v rakúsko-
pruskej vojne v roku 1866 na Vrančovičovej ulici. Nasledujúca je pri kríži Milana Rastislava 
Štefánika, ktorý stojí pri kostole sv. Margity. Pri oboch si položením kytíc a modlitbou 
zúčastnení uctievajú pamätné miesta. 

Organizátori vždy  pripravia spoluobčanom veľký priestor na zábavu.  Vyhradzujú 
priestor pre Cech historických remesiel ukážkami výroby medovníčkov, sviečok, paličkovania 
a hrnčiarstva. Hodovú atmosféru podporujú mnohými koncertmi  umelcov rôzneho žánru, 
vystúpeniami detských tanečných folklórnych skupín. Rozálske hody, patria medzi 
najúspešnejšie v okolí Bratislavy a dodržujú a dávajú do popredia tradíciu a úctu obce.  
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3. Návrh riešenia 

3.1 Spoločná akcia s dobrovoľníkmi, organizátormi    

Cieľom tvorby návrhu je funkčná plocha pre vytváranie podmienok pre oddych.  
Realizáciu priestranstva je potrebné rozvrhnúť, tak aby počas spoločnej akcii boli 
zrealizované viditeľné zmeny (inštalované lavičky, vysadená zeleň, parková úprava okolia,  
atď.). Konkrétne výsledky pôsobia na ľudí motivujúco a uspokojujúco a presvedčia ich že 
svoj čas investovali zmysluplne. Pre toto pracovné stretnutie je potrebné zabezpečiť 
koordináciu jednotlivých úloh od registrácie cez prácu jednotlivých realizačných tímov podľa 
rozvrhu prác až po program pre deti. 

 Na zabezpečenie projektu je nevyhnutné realizovať nasledovné opatrenia: 

a) Vyčistenie lokality (vyzbieranie rozptýleného odpadu) v rátane okolia kostola sv. 
Rozálie 

b) Pokosenie a vyhrabanie trávnatej plochy  v rátane okolia kostola sv. Rozálie  

c) Vykonať orez, ošetrenie existujúcich drevín v areály 

d) Prípravné práce k sadeniu stromov (kopanie jám) 

e) Prípravné práce k sadeniu kríkov (kopanie jám)  

                 ( Skultivovať kríkové porasty, dreviny)   

f) Prípravné práce k osadeniu lavičiek (kopanie jám), Zabezpečiť otvorené odpočívadlá 
(lavičky) v počte 6ks na území, plus 4ks medzi územím a kostolom sv. Rozálie 

g) Vysadenie ako živý plot 20ks drevín Thuja occidenthalis 

h) Vysadenie 4ks kríkov (Vavrínovec lekársky) 

i) Vysadenie 4ks (Bucsus), (Tavoľník)  
 

j) Zlepšiť stav v udržiavaní čistoty a poriadku na verejnom priestranstve, osadenie 
malých odpadkových košov a zabezpečiť ich pravidelné vysýpanie.  

k) Doplnkový materiál: záhradný substrát a mulčovacia kôra 
 

g) Využitie  
 

1. Poriadať v areály akcie kultúrno – spoločenského charakteru 
2. Vytvorenie oddychovej zóny pre občanov  
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3. ZÁVER 
 

Navrhovaný spôsob funkčnej priestorovej diferenciácie územia v Lamači umožňuje 
jednoznačne definovať kultúrnu estetickú a zdravotnú funkciu pre občanov a verejnosť. 
Výhodou návrhu by bola aj využiteľnosť územia pri príležitosti každoročných Rozálskych 
hodov v Lamači.  

Uvedené prostredie patrilo po stáročia k centrálnym miestam Lamača, kde sa stretávali 
obyvatelia, dohovárali spoluprácu na poli a vo vinohradoch a v iných oblastiach svojho 
hospodárenia, prechádzali sa tam starší aj mladí ľudia tak, ako to bolo v každej obci. 
Revitalizáciou okolia by sa táto tradícia mohla obnoviť a miesto by sa stalo vyhľadávanou 
oddychovou zónou. 

 


