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Staromestská a.s. 

Vajanského nábrežie 3 

811 02 Bratislava 

 

 

Bratislava, 29.04. 2016 
 

 

 

Vec : Dendrologický prieskum drevín v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí 
 

Vážená pani Vanková, 

na základe Vašej požiadavky Vám zasielame vypracovaný dendrologický prieskum drevín 

rastúcich na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dendrologický prieskum obsahuje 

inventarizáciu drevín s posúdením ich celkového zdravotného stavu, stanovenie potrebných 

opatrení pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov a určenie trhovej ceny 

jednotlivých zákrokov. Súčasťou dokumentu je textová správa, fotodokumentácia a situačný 

nákres. 

 
 

Pre všetky uvedené činnosti platí : 

STN 83 7010 "Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie"   

ÖNORM L1122 Baumpflege und Baumkontrolle 

ZTV- Baumpflege 2006 

 

 

S pozdravom 

Tomáš Fraňo 

Ing. Eva Lalinská 
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Dendrologický prieskum – Hviezdoslavovo námestie 

 

Prieskum sa realizoval v Bratislave, v centrálnej časti Starého mesta na Hviezdoslavovom námestí. 

Stromy boli číslované a zakreslené do inventarizačného plánu v ucelených skupinách/radoch, postupne 

v smere od mostu SNP po starú budovu SND. Hodnotené stromy sú súčasťou parkovej úpravy námestia 

a tvoria významný ekologický, hygienický a estetický prvok v území. Stromy výrazne prispievajú 

k zlepšeniu mikroklímy mestského prostredia, znižujú teplotu, prašnosť, hlučnosť a naopak zvyšujú 

vlhkosť ovzdušia. Nezanedbateľný je aj ich pozitívny estetický a psychologický účinok.   

Výsadbu tvoria prevažne stromy Brestovca západného a Brestovca južného (Celtis occidentalis, 

Celtis australis) vo veku 30 – 60 rokov, mladšie stromy Javora mliečneho a Javora horského (Acer 

platanoides, Acer pseudoplatanus) vo veku do 40 rokov a nová výsadba mladých stromov druh Platan 

javorolistý (Platanus x acerifolia). Celá výsadba je doplnená niekoľkými jedincami Pagaštanu konského 

(Aesculus hippostanum), Javora cukrového (Acer saccharinum), Hlohu obyčajného "Paul's Scarlet" 

(Crataegus laevigata "Paul's Scarlet") alebo globózna forma Javora mliečneho (Acer platanoides 

„Globosa“). 

Celkový stav hodnotených stromov je priemerný, primeraný veku a prostrediu v akom stromy rastú. 

Vyvetvovaním v minulosti majú vysoko lokalizované ťažisko, neodborným a nešetrným rezom spôsobené 

mnohé veľké vyhnívajúce rany. Niektoré jedince majú vážne poškodenia na kmeni, dutiny vo výške od 

0,5 m až do 4 m, ktoré sú spôsobené predovšetkým zanedbaním východného rezu mladých stromov 

a následným odstraňovaním kostrových konárov na dospelých 

stromoch. Pri niektorých stromoch je zjavne znížená vitalita, 

preschnutie koruny, zlomené konáre nad frekventovanou cestou alebo 

chodníkmi v parku. Mladým stromom je nutné realizovať odborný 

výchovný rez. 

Stromom brestovca, ktoré rastú v stromoradí v tesnej blízkosti 

budov, sú dlhodobo systematicky vyvetvované a redukované koruny, aby 

nedochádzalo ku kolízií konárov s fasádami a strechami objektov. Na 

každý takýto orez stromy reagujú extrémnym predlžovaním 

proventálnych konárov a rašením zo spiacich pukov. Z toho dôvodu je 

nutné robiť redukcie korún pravidelne v intervale každé 2 roky. 

Niekoľko stromov v uvedenom stromoradí je zastavaných v rámci 

prestrešených terás reštaurácií. Pri týchto stromoch nemohol byť 

dôkladne vyšetrený celý kmeň a báza kmeňa. Z dlhodobého hľadiska 

takáto zmena prostredia stromom neprospieva. Niektoré stromy rastúce 

v zadláždenej časti námestia majú zjavný nedostatok priestoru pre rast 

koreňov. Výsadbové jamy sú nejednotné, nedostatočne veľké, krycie 

mreže niekde chýbajú, v niektorých prípadoch prerástla báza kmeňa 

stromu do mreže!  
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Pri niekoľkých stromoch bola pozorovaná začínajúca alebo 

pokročilá hniloba bázy kmeňa. K presnému a spoľahlivému stanoveniu 

rozsahu poškodenia, je pri týchto stromoch odporučené prístrojové 

vyšetrenie kmeňov a báz stromov rezistografom IML PD 500 (v tabuľke 

skratka PV). 

Stromy s najvážnejšími poškodeniami bez predpokladu zlepšenia 

celkového stavu boli navrhnuté na asanáciu. Medzi takými sú aj stromy 

relatívne mladé bez ďalšej perspektívy rastu na danom mieste. Pri 

všetkých stromoch určených na výrub bolo navrhnuté aj alternatívne, 

dočasné riešenie ošetrenia. V hodnotiacej tabuľke bol spôsob 

potrebného zákroku pri týchto stromoch farebne odlíšený a rozdelený na 

alternatívu 1 a 2, pričom prvá alternatíva navrhuje celkové riešenie – 

výrub stromu. Nakoľko takéto nepopulárne a politicky ťažké rozhodnutie 

vyžaduje administratívnu a projekčnú prípravu, bola odporučená druhá 

alternatíva, ktoré má dočasne zabezpečiť vyriešenie aktuálneho 

problému pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromu. Tá by 

mala byť realizovaná bezodkladne! 

Za nevhodné a nekoncepčné riešenie považujeme aj výsadbu 

mladých stromov Platanu javorolistého v strednej časti námestia, 

v tesnej blízkosti vzrastlých stromov. Stromy s číslom 124, 126, 127 a 130 nemajú dostatočný priestor 

pre rast, už teraz sú vyosené, naklonené a neperspektívne (platan je najväčší európsky strom dosahujúci 

výšku aj šírku do 40m!).   

Pre dotvorenie kompozície 

centrálnej časti, by bolo vhodné 

skupinu stromov č. 146 - 151 

usporiadať tak, aby sa vytvoril priestor 

pre jeden perspektívny a dlhoveký 

strom Platan javorolistý s č. 150. 

Odstránením okolitých, vážne 

poškodených a dožívajúcich drevín sa 

zabezpečí dostatočný priestor pre rast 

mladého stromu a celkový vzhľad 

centrálnej parkovej úprava námestia sa 

zjednotí.  

Podobnú kompozičnú zmenu 

navrhujeme aj v skupine hlohov a jablone za sochou P. O. Hviezdoslava (stromy s č. 152 - 154), pričom 

mladé stromy Hlohu obyčajného je možné presadiť na iné miesta parku ako doplnkovú drevinu nízkeho 

vzrastu. Uvoľnená výsadbová jama, ktorá je v jednej línií s platanmi by sa zväčšila do vhodných 

rozmerov a vysadila vzrastlým stromom Platanu javorolistého. Jabloň je vážne poškodená a jej 

priesadba nie je možná, preto je vhodnejší jej výrub. 
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Pri návrhu a riešení výsadby nových stromov odporúčame, aby bol dôkladne posúdený celý 

kompozičný zámer vzhľadu parkovej plochy námestia, aby boli stromy sadené do primeraných 

priestorových podmienok s ohľadom na ich veľkosť v dospelosti a možnú kolíziu s ostatnými drevinami 

a objektami. Pri výsadbe druhov rodu Javor (Acer) odporúčame, aby boli kmene chránené rákosovou 

rohožou alebo pieskovo-vápenatým náterom Arboflex. Takmer všetky mladé javory na hodnotenou 

území majú mrazové trhliny na kmeni! S prihliadnutím na turisticky atraktívnu, historicky významnú 

hodnotu lokality a jej vysokú frekventovanosť odporúčame, aby bolo 

bezodkladne realizované celoplošne odborné ošetrenie stromov! 
Zabezpečí sa ich prevádzková bezpečnosť, zabránil sa kolízií stromov 

s priľahlými budovami a zabezpečí sa dostatočná podchodná 

a podjazdná výška pod stromami! 

 

Na námestí je viacero problémov, ktoré je potrebné systematicky 

riešiť. Nová výsadba a obnova stromov smeruje k nekoncepčnému 

a chaotickému plánovaniu a realizácií výsadieb. Najstaršie stromy 

začínajú postupne dožívať a obnova musí vychádzať z pripravenej 

koncepcie a plánu údržby, rozvoja a dlhodobej udržateľnosti cennej 

parkovej úpravy. Ponúkame Vám odbornú spoluprácu a konzultácie 

priamo na mieste. Jednotlivé kroky obnovy, ku ktorej patria aj politicky 

nepopulárne a verejnosťou atakované výruby stromov je potrebné 

komisionálne prediskutovať. Navrhujeme stretnutie a odbornú 

diskusiu všetkých zainteresovaných strán a subjektov, na ktorom by sa 

aj za účasti odbornej verejnosti našlo dlhodobé riešenie pre 

zachovanie a rozvoj hodnotnej parkovej plochy v historickom centre 

mesta. 

 

 

Návrh nevyhnutných opatrení vychádza z celkového posúdenia a vyhodnotenia stavu jednotlivých 

stromov. Pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti hodnotených drevín boli navrhnuté opatrenia: 

ZR (zdravotný rez) – cieľom je optimalizovať zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť 

stromu z hľadiska dlhodobej perspektívy. Odstraňujú sa usychajúce a suché konáre, mechanicky 

poškodené a zlomené konáre, konáre napadnuté patogénmi a škodcami, konáre konkurenčné 

a vrastajúce do koruny. 

 RK (redukcia koruny) – nakoľko hodnotené stromy už boli v minulosti redukované, je nutné 

pravidelne stromy kontrolovať a obvodovo redukovať pre zabezpečenie ich prevádzkovej bezpečnosti. 

Pri redukcii koruny sa odstraňujú obvodové časti koruny s cieľom zmenšiť náporovú plochu koruny 

a presunúť ťažisko stromu nižšie. Najviac sa skracujú konáre v hornej tretine koruny a smerom nadol 

sa hĺbka rezu konárov a výhonov zmenšuje. Pokiaľ to je možné, bude zachovaný charakteristický tvar 

koruny daného taxónu. Zároveň sa musí zabezpečiť dostatočná podjazdná a podchodná výška pod 

stromami. 
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VR (výchovný rez) – realizuje sa na mladých stromoch v etape intenzívneho predlžovacieho rastu s 

cieľom zabezpečiť pri stromoch priebežný kmeň a stabilnú štruktúru koruny. 

RP (ručné presadenie) – - presadenie bolo navrhnuté pri stromoch, pri ktorých nie je dlhodobá 

perspektíva rastu na danom mieste. Je to z dôvodu nesprávne zvoleného miesta pri výsadbe dreviny. 

V (výrub) – asanácia je navrhovaná pri stromoch s vážnym poškodením kmeňa, bázy kmeňa, suchej 

a odumierajúcej korune, pri stromoch, kde nie je perspektíva zlepšenia ich celkového stavu a možného 

ponechania na mieste. Zároveň bol výrub výnimočne navrhovaný aj pri drevinách, pri ktorých nie je 

dlhodobá perspektíva ďalšieho rastu na mieste a z koncepčného hľadiska nezapadajú do plánovanej 

výsadby. Navrhovaný výrub je možný iba s právoplatným výrubovým povolením, vydaným  

v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny..  

PV (prístrojové vyšetrenie) – odporúča 

sa pri stromoch, kde sa po vizuálnej 

kontrole stromu predpokladá hniloba bázy 

kmeňa alebo je podozrenie na dutiny v 

kmeni. Vyšetrenie kmeňov a báz stromov 

robí naša spoločnosť rezistografom IML 

PD 500.  

 

 

 

 

    

 

 

  

  

 Prílohy: 

- Tabuľka – Dendrologický prieskum a hodnotenie stromov  

- Situácia  so zakreslením stromov  


