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VYMEDZENIE A CHARAKTERISTIKA ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA
Obsahom dokumentácie je riešenie krajinno-architektonických úprav parku v
Sládkovičove v podrobnosti realizačného projektu.
Park je lokalizovaný pri budove neogotického kaštieľaKuffnerovcov, vo východnej
časti mesta (obr. 1). Výmera riešeného územia je 12 465 m2 a rozkladá sa na nasledovných
parcelách: par. č. 21, č.27/1, č.27/2, č.27/3, č.27/4, č.27/6 a č.26, parcela č. 25 je budova
hrobkyKuffnerovcov.

Obr. 1. Poloha parku v Sládkovičove (podklad www.google.sk/maps/)

Park v Sládkovičove bol v roku 1983 vyhlásený za chránený park, v súčasnosti je
zaradený v kategórii chránený areálv zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny a platí v ňom 4. stupeň ochrany.Výpis zo Štátneho zoznamu osobitne chránených
častí prírody SRje v prílohe č. 1.
Územie parku sa nachádza v nadmorskej výške 123 m n.m., v blízkosti vodného toku
Dolný Dudváh.V zmysle regionálneho geologického členenia Západných Karpát (Vass 1988)
je lokalizované v Podunajskej panve, v časti trnavsko-dubnická panva. Oblasť Sládkovičova
patrí medzi najsuchšie a najteplejšie regióny Slovenska, patrí do teplej klimatickej oblasti, do
okrsku T 1 teplého,veľmi suchého s miernou zimou, priemerná ročná teplota je 9-10°C, ročné
úhrny zrážok sú 500-550 mm (Atlas krajiny SR2002). V záujmovom území sú zastúpené
fluvizeme vyvinuté na nivných sedimentoch, výška hladiny podzemnej vody sa pohybuje v
hĺbke 1,5 až5 m p.t. Potenciálnu prirodzenú vegetáciu by v území tvorili Lužné lesy
nížinné(Michalko a kol. 1985).
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Lužné lesy nížinné - U
Syntaxonómia: Ulmenion Oberd. 1953
Ekologické nároky a výskyt: Do tejto jednotky sú zahrnuté vlhkomilné a čiastočne
mezohygrofilné lesy rastúce na naplaveninách pozdĺž vodných tokov. Vyskytujú sa na
alúviách väčších riek, viažu sa na relatívne vyššie a suchšie polohy údolných nív (agradačné
valy, riečne terasy, náplavové kužele a pod.)
Floristická charakteristika v prirodzenom floristickom zložení: V stromovom poschodí sa
vyskytujú jaseň úzkolistý panónsky (Fraxinus angustifolia aubsp. danubialis), dub letný
(Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), javor
poľný (Acer campestre), čremcha strapcovitá (Padus racemosa), hojne bývajú primiešané aj
dreviny mäkkých lužných lesov ako topoľ biely (Populus alba), topoľ čierny (Populus nigra),
topoľ osikový (Populus tremula), rozličné druhy vŕb a hlohu. Poschodie krovín je dobre
vyvinuté, bežné druhy predstavujú svíb krvavý (Cornus sanguinea), zob vtáčí (Ligustrum
vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaeus), lieska obyčajná (Corylus avellena) a iné.
V bylinnej vrstve sa vyskytujú mrvica lesná (Brachypodium sylvaticum), čarovník parížsky
(Circaea lutetiana), kuklík mestský (Geum urbanum), kozonoha hostcova (Aegopodium
podagraria), reznačka mnohosnubná (Dactylis polygama), dymnivka dutá (Corydalis cava),
zádučník brečtanovitý (Glechoma hederacea), ostrica lesná (Carex sylvatica), kostrava
obrovská (Festuca gigantea), marinka voňavá (Galium odoratum) a iné.

Obr. 2: Potenciálna prirodzenú vegetácia v záujmovom území
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2. HISTORICKÝ VÝVOJ PARKU
Dnešná podoba parku vychádza
z jeho historického stavu, keď bol po
ukončení rekonštrukcie kaštieľa v roku
1885parkupravený
v
prírodnokrajinárskom štýle. Územie parku
siahalo južným smerom od budovy
kaštieľa až po areálcukrovaru. Pôdorys
parku je zachytený na pláne z roku
1907, kde sú zakreslené komunikácie
a vysoká aj nízka zeleň (obr.3). Z ulice
viedla pred kaštieľ komunikácia, na
ktorú nadväzoval veľký oválny záhon
osovo prepojený s budovou. Chodníky
v parku boli vedené v zvlnených líniách
a kruhoch a vytvárali tak niekoľko
prechádzkových okruhov. Niektoré
cestičky boli ukončené menšími
kruhovými plochami, čím sa vytvorili
rôzne
romantické
zákutia.
Celý
obvod parku bol vysadený vysokou
zeleňou,
aby
sa
vytvorila
izolačnábariéra. Kompozíciu tvorilivoľné
zatrávnené plochy so solitérnymi
stromami
alebo
boli
stromy
zoskupované do väčších skupín
pravdepodobne s podsadbou kríkov –
zachovali
sa
informácie
o rododendrónoch či hortenzíách.
Obr. 3: Park na pláne z roku 1907

Pravidelný oválny záhon pred
kaštieľom
mal
pravdepodobne
reprezentatívnu úpravu, na fotografii
z roku 1910 je vidieť palmu
v kvetináči a rôzne tvarované
dreviny. Táto fotografia, na ktorej
vidíme aj veľké, dospelé stromy,
poskytuje dôkaz, že park sa
nezakladal „na zelenej lúke“, do jeho
kompozície boli začlenené už
existujúce stromy.

Obr. 4: Park na pláne fotografii z roku 1910
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Po smrti zakladateľa cukrovaru baróna Karla Kuffnera, ktorý zomrel v roku 1924, bol
areál parku na východnej strane rozšírený a v tejto časti bolo v roku 1926 vybudované
mauzóleum rodiny Kuffnerovcov podľa projektu M. M. Harminca (obr. 5 a 6).

Obr. 5: Mauzóleum rodiny Kuffner v Sládkovičove.
Perspektíva
(zdroj:www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.A_430-1)

Obr. 6: Mauzóleum rodiny Kuffner v Sládkovičove. Situácia (M 1:200) a katastrálny plán (M 1:2880).
(Zdroj: www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.A_430-3)

Vo východnej časti parku je situované
okrasné
jazierko,
pravdepodobne
je
zachytené na leteckej snímke z roku 1950
ako svetlá škvrna pri východnom okraji
parku.Jazierko a tiež hrobka sú zakreslené
na pláne z roku 1970 (obr. 8).

Obr. 7: Letecká snímka z
(zdroj:http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/)

roku

1950
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V 70. rokoch 20. storočia boli
v parku
realizované
úpravy
a
dosadby. Z tohto obdobia pochádza
aj vyvýšené murované pódium
v severozápadnom rohu s asfaltovou
plochou v predpolí. Boli vysadené
rôzne dreviny, najvýraznejší zásah do
kompozície
parku
znamenala
výsadba ihličnanov v južnej časti tzv.
lesníckym spôsobom. V tomto období
pravdepodobne vznikla aj lipová aleja
na západnej strane, aj keď náznak
stromoradia je identifikovateľný aj na
pláne z roku 1907.
Na tomto podkladenie sú vo
východnej časti parkuzakreslené
žiadne komunikácie.
V juhozápadnom rohu je zakreslené
prepojenie so susediacim športovým
areálom.

Obr. 8: Park na pláne z roku 1970

V súčasnosti je park prístupný z Fučíkovej ulice na severnej strane a z Cukrovarskej ulice na
južnej strane. Areál je oplotený a vo večerných hodinách sa uzatvára. Areál predného
parteru s fontánkou nadväzujúci na budovu kaštieľa je oplotený a verejnosti neprístupný.
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3. INVENTARIZÁCIA PRÍRODNÝCH PRVKOV
Inventarizácia drevín tvorí východiskový podklad pre návrhovú časť. Inventarizácia
bola vykonaná v septembri roku 2018. Ako podklad bolo použité polohopisné a výškopisné
zameranie areálu s očíslovanými stromami.
Počas inventarizácie boli hodnotené okrem rodu a druhu dreviny aj základné
veľkostné parametre drevín. Zaznamenávané boli údaje o:
• obvode stromov – meraný vo výške 1,30 m
• výške stromov –hodnotená v kategóriách: 0-5 m, 5-10 m, 10-15 m, 15-20 m, 20-25 m
a 25-30 m, 30 m a viac
• priemere koruny –hodnotený v kategóriách: 0-2 m, 2-4 m, 4-6 m, 6-8 m, 8-10 m, 1012 m, 12-14 m, 14-16 m...
• plošnom priemete koruny v prípade kríkov
• výške kríkov.
Pri terénnom prieskume bola sledovaná aj sadovnícka hodnota drevín. Tento ukazovateľ
patrí medzi najčastejšie používané spôsoby hodnotenia drevín, používané sú aj jeho rôzne
varianty. Jeho výhodou je to, že v sebe integruje prakticky všetky kvality drevín, ktoré nie je
možné vyjadriť nameranými hodnotami. Je to v podstate klasifikátor, ktorý definuje kvality
drevín podľa stupňa ich účinnosti ako účelové a funkčné zložky prírodnej časti životného
prostredia. Sadovnícka hodnota drevín bola určovaná podľa Machovca (1983), pričom
najkvalitnejšie dreviny získali päť a najmenej hodnotné jeden bod.
5 bodov – najhodnotnejšie dreviny - Dreviny absolútne zdravé a nepoškodené,
tvarom i celkovým habitusom koruny zodpovedajúce druhu, bez pozorovateľných
poškodení, zavetvené až k zemi, veľkostne už plne rozvinuté, avšak ešte v plnom raste
a vývoji.
Pri riešení priestoru, na ktorom sa takto vyhodnotené dreviny nachádzajú, je treba
vychádzať zo zásady, že ich je treba zachovať v maximálnej možnej miere, i za cenu
prehodnotenia a pretvorenia sadovníckeho priestoru, plánovanej zástavby a pod.
• 4 body – veľmi hodnotné dreviny - Zdravé dreviny, typického tvaru, zodpovedajúce
príslušnému druhu alebo kultivaru, v celkovom habituse nepoškodené alebo len trochu
poškodené (napríklad bez vetiev najnižšieho poschodia, mierne nahnuté alebo
s menšími voľnými priestormi v korune a pod.) Veľkostne sú rozvinuté aspoň tak, aby
dosahovali približne polovicu tých rozmerov, ktoré sú na danom stanovišti schopné
maximálne vytvoriť.
Taktiež tieto dreviny je treba v maximálnej miere chrániť i za cenu pretvorenia
kompozície priestoru, na ktorom sa nachádzajú. K ich odstráneniu je možné pristúpiť
až po vyčerpaní všetkých, aj keď pomerne nákladných riešení, a len v úplne
výnimočných prípadoch.
• 3 body – dreviny priemerné - Dreviny zdravé, prípadne len nepatrne preschnuté, ale
bez chorôb a škodcov, ktoré by sa mohli rozširovať. Dreviny v tejto kategórii sa môžu
tvarovo líšiť aj veľmi podstatne od pôvodného typu. Patria sem napr. dreviny vysoko
vyvetvené, avšak také, u ktorých je predpoklad obrastania po osvetlení kmeňa,
prípadne také, ktoré si udržujú svoje estetické a funkčné hodnoty i pri silnom vyvetvení,
dreviny s jednostrannou, ale stabilnou korunou a pod. Patria sem aj dreviny tvarovo a
vzhľadovo typické, ale zatiaľ menšieho vzrastu, ktorý nedosahuje polovicu normálnych
rozmerov daného druhu na posudzovanom stanovišti. Veľmi často, obzvlášť
•
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v porastoch, ktoré neboli dlhodobo systematicky udržiavané, tvoria základný materiál,
z ktorého je možné postupne vymodelovať kvalitnejšie porasty.
• 2 body – dreviny podpriemernej hodnoty - Patria sem dreviny značne poškodené,
dreviny veľmi vysoko vyvetvené, bez predpokladu obrastania po presvetľovacích
prebierkach, dreviny staré a málo vitálne, výrazne vysychajúce, vytleté, prípadne aj
inak silne poškodené. Predpoklady ďalšieho vývoja sú značne obmedzené, aj v čase,
tak aj v kvalite. Patria sem hlavne také dreviny, u ktorých sa nedá predpokladať
zlepšenie ich kvality. Nesmú to byť ale dreviny ohrozujúce bezpečnosť ľudí alebo
porastov. Pri výhľadových úpravách porastov sa počíta s ich postupným odstránením.
Výnimku tvoria iba dreviny mimoriadnej dendrologickej hodnoty (unikáty), dreviny, ku
ktorým sa viažu historické udalosti, chránené stromy, alebo veľmi malebne pôsobiace
torzá, ktoré sa nechávajú na dožitie.
• 1 bod – dreviny nevyhovujúce - Dreviny veľmi silne poškodené, choré, silno
napadnuté škodcami, obzvlášť takými, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo ich šírenia na
iné porasty; dreviny odumierajúce a odumreté, dreviny, ktoré ohrozujú bezpečnosť
(napr. nebezpečenstvo zrútenia na cestu); dreviny, ktoré svojou existenciou výrazne
poškodzujú kvalitu cennejších exemplárov (napr. dreviny vrastajúce do korún
kvalitných a obzvlášť svetlomilných stromov) a dreviny inak bezprostredne ohrozujúce
daný priestor a jeho vývoj.
Sledované boli aj iné kvalitatívne ukazovatele, ako je napr. deformácia koruny,
zlomené či olámané konáre, suché konáre, výskyt imela a pod. Získané informácie
slúžili ako podklad pre návrh ošetrenia drevín a prípadnej asanácie.Na výkrese č.1sú
zakreslené hodnotené dreviny podľa priemeru korún a podľa sadovníckej hodnoty.
3.1 Výsledky inventarizácie
V súčasnosti sa v areáli parku nachádza 144 stromov a 9 kríkov resp. skupín
kríkov.Zoznam invetarizovaných drevín aj so všetkými hodnotenými parametrami je uvedený
v prílohe č. 2. Druhové zloženie stromov je na pomery prírodno-krajinárskeho parku pomerne
chudobné, tvorí ho len 30 druhov (tabuľka 1).
Tab. 1: Zoznam všetkých zaznamenaných druhov drevín
vedecký názov

Abies alba
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissima*
Buxus sempervirens
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ginkgo biloba
Juglans nigra
Junipeus chinensis

slovenský názov

jedľa biela
javor poľný
javor mliečny
javor horský
javor cukrový
pagaštan konský
pajaseň žliazkatý
krušpán vždyzelený
buk lesný
jaseň štíhly
ginko dvojlaločné
orech čierny
borievka čínska

3
13
15
10
1
10
1
6
1
1
2
1
1
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vedecký názov

slovenský názov

javorovec jaseňolistý
smrek obyčajný
smrek pichľavý
borovica čierna
platan javorolistý
tujovec východný
topoľ biely
slivka čerešňoplodá
duglaska tisolistá
dub letný
rešetliak prečisťujúci
agát biely
sofora japonská
orgován obyčajný
tis obyčajný
tuja západná
lipa veľkolistá

Negundo aceroides*
Picea abies
Picea pungens "Argentea"
Pinus nigra
Platanus x hispanica
Platycladus orientalis
Populus alba "Fastigiata"
Prunus cerasifera
Pseudotsuga menziesii
Quercus robur "Fastigiata"
Rhamnus catharticus
Robinia pseudoacacia
Sophora japonica
Syringa vulgaris
Taxus baccata
Thuja occidentalis"Malanoyana"
Tilia plathyphyllos

6
27
7
6
6
1
1
5
1
1
1
3
3
7
6
1
35

Medzi stromami prevládajú domáce druhy javorov - javor horský, javor mliečny a
javor poľný (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Acer campestre), spolu majú až 21 %
zastúpenie. Najpočetnejším druhom je lipa veľkolistá (Tilia plathyphyllos), je zastúpená až 19
%. Vzhľadom na prírodné pomery je diskutabilné vysoké zastúpenie (15 %) smreka
obyčajného (Picea abies), ktorý reprezentuje drevinu charakteristickú pre vyššie nadmorské
výšky s vyššími úhrnmi zrážok a v parku bol tento druh vysadený v 70.rokoch 20. storočia.
Len 6druhov drevín je zastúpených viac ako 10 jedincami, percentuálny podiel drevín je
znázornený na obrázku 9.

lipa veľkolistá
19%

ostatné druhy
pod 10 jedincov
40%

smrek obyčajný
15%

javor mliečny
8%
javor poľný
7%

javor horský
6%
pagaštan konský
5%

Obr.9: Percentuálny podiel stromov v parku
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Historické druhové zloženie zachytáva plán z roku 1970 a čiastočne aj práca Benčaťa
vydaná v roku 1982, ktorá však dokumentuje len výskyt introdukovaných druhov. Celkový
počet druhov má klesajúcu tendenciu, v roku 1970 ich bolo v parku 79 (aj s kultivarmi),
v roku 2018 je to len 30 druhov (aj s kultivarmi). Porovnanie výskytu introdukovaných druhov
uvádza tabuľka 2.
Tab. 2: Zoznam introdukovaných druhov drevín
vedecký názov

1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Abies concolor
Acer saccharinum
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissima
Berberis verruculosa
Berberis x julianeae
Buxus sempervirens
Buxus sempervirens"Argenteo
Variegata"
Buxus
sempervirens"Suffruticosa"
Caragana arborescens
Catalpa bignonioides
Corylus avelana
"Atropurpurea
Cotoneaster franchetii
Cotoneaster microphylla
Deutzia × lemoinei
Elaeagnos angustifolia
Fagus sylvatica Purpura
Forsythia suspensa
Forsythia x intermedia
Ginkgo biloba
Chaenomeles japonica
Chamaecyparis lawsoniana
Juglans nigra
Juglans regia
Juniperus sabina "Prostrata"
Junipeus chinensis
Juniperus
communis
"Hibernica"
Keria japonica
Laburnum anagyroides
Ligustrum ovalifolium
Lonicera tatarica
Magnolia x soulangeana
Mahonia aquifolium

slovenský názov

jedľa srienistá
javor cukrový
pagaštan konský
pajaseň žliazkatý
dráč bradavičnatý
Dráč Júliin
krušpán vždyzelený

1970

1982

2018

a
a
a
a
a
a
a
x

x
x
x
a
a

x
a
a
a
x

a

a

a

x

a
a
a

x
x
x

x
a
x
x
x
x
x
x
a
a
x
a
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
a
x
x
a
x
x
a

x
x
a
a
x

x
x
x
x
x

a

x

krušpán vždyzelený
x
krušpán vždyzelený
mechúrik stromový
katalpa bignoniovitá
lieska obyčajná
skalník Franchetov
skalník drobnolistý
trojpuk
hlošina úzkolistá
buk lesný
zlatovka previsnutá
zlatovka prostredná
ginko dvojlaločné
dulovec japonský
cypruštek lawsonov
orech čierny
orech kráľovský
borievka netatová
borievka čínska
borievka obyčajná
kéria japonská
štedrec ovisnutý
zob vajcolistý
zemolez tatársky
magnólia Soulangova
mahónia cezmínolistá

x
a
a
x
a
a
a
a
a
a
a
x
a
a
a
a
x
a
a
a
x
a
a
a
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vedecký názov

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Negundo aceroides*
Philadelphus coronarius
Picea abies "Nidiformis"
Picea omorika
Picea pungens "Argentea"
Picea pungens "Conica"
Pinus nigra
Platanus orientalis
Platanus x hispanica
Platycladus orientalis
Populus alba "Fastigiata"
Populus x canadensis
Pseudotsuga menziesii
Quercus robur "Fastigiata"
Rhododendron
Rhus typhina
Robinia pseudoacacia
Rosa
Salix pendulina
'Elegantissima'
Sophora japonica
Spiraea x vanhouteii
Symphoricarpos albus
Syringa vulgaris
Tamarix pentandra
Taxus baccata"Cuspidata"
Thuja occidentalis
Thuja
occidentalis"Malanoyana"
Viburnum rhitidophyllum
Weigela 'Bristol Ruby'

slovenský názov

javorovec jaseňolistý
pajazmín vencový
smrek obyčajný
smrek omorikový
smrek pichľavý
smrek pichľavý
borovica čierna
platan východný
platan javorolistý
tujovec východný
topoľ biely
topoľ kanadský
duglaska tisolistá
dub letný
rododendrón
sumach pálkový
agát biely
ruža
vŕba
sofora japonská
tavoľník VanHoutteho
pámelník biely
orgován obyčajný
tamariška päťmužná
tis obyčajný
tuja západná
tuja západná
kalina vráskavolistá
vajgélia

1970

1982

2018

a

x
a
a
x
a
a
x
a
a
x
x
x
a
a
a
x
x
x

a
x
x
x
a
x
a
x
a
a
a
x
a
a
x
x
a
x

x
a
a
x
a
x
x
x

x
a
x
x
a
x
x
x

a
x
x
27

a
x
x
19

a
x
a
a
x
a
x
a
x
x
a
x
a
x
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
x
a
a
46

*invázny druh
V území bol zaznamenaný výskyt inváznych druhov pajaseň žliazkatý (Ailathus
altissima) a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides). Jeho likvidácia je pre vlastníkov
(správcov) pozemkov povinná na základe Zákona č. 243/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny.
V parku sa nachádza niekoľko mohutných a zaujímavých stromov, z ktorých niektoré
pochádzajú z obdobia založenia parku, napr. dub letný (Quercus robur "Fastigiata"), ginko
dvojlaločné (Ginkgo biloba), sofora japonská (Sophora japonica),pagaštan konský (Aesculus
hippocastanum).
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Dub letný (Quercus robur "Fastigiata") –
strom č.2
Drevina
zachovaná
z
pôvodnej
výsadby, významný solitér. V korune
stromu sa nachádza poloparazitický
druh imelovec európsky (Loranthus
europaeus).

Gingko dvojlaločné (Ginkgo biloba) –
strom č.21
Drevina zachovaná z pôvodnej výsadby,
jedna z najhodnotnejších v parku.
Neprejavujú sa na nej žiadne výrazné
známky zdravotných poškodení.

13
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Sofora japonská (Sophora japonica) –
strom č.22
Drevina zachovaná z pôvodnej
výsadby. V minulosti bol na nej
realizovaný zosadzovací rez, tzv.
dekapitácia,
ktorý
výrazným
spôsobom zasiahol do zdravotného
stavu dreviny. Aj napriek poškodeniam
je strom dostatočne životaschopný s

Sofora japonská (Sophora japonica) –
strom č.147
Drevina zachovaná z pôvodnej výsadby.
V minulosti bol na nej realizovaný
zosadzovací rez, tzv. dekapitácia, ktorý
výrazným spôsobom zasiahol do
zdravotného stavu dreviny. Aj napriek
poškodeniam je strom dostatočne
životaschopný
s
vytvorenou
sekundárnou korunou.
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Pagaštan
konský
(Aesculus
hippocastanum) - strom č.148
Drevina zachovaná z pôvodnej výsadby.
V minulosti bol na nej realizovaný
zosadzovací rez, tzv. dekapitácia, ktorý
výrazným spôsobom zasiahol do
zdravotného stavu dreviny. Na kmeni sa
nachádza niekoľko dutín.

Pajaseň žliazkatý (Ailanthus alltissima) – strom č.78. Drevina zachovaná z pôvodnej
výsadby. Drevina má niekoľko uschnutých konárov v korune a jeden hlavný ulomený konár.
Aj napriek uvedeným poškodeniam je drevina vitálna a monumentálnych rozmerov.
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Borovica čierna (Pinus nigra) – stromy
č.135, 136 a 137
Dreviny síce nie sú z pôvodnej
kompozície, ale aj napriek tomu
vytvárajú hodnotný dominantný prvok.
Svojou
monumentálnosťou
a
zoskupením
sú
neprehliadnuteľnou
časťou parku.

Kríkové poschodie takmer nie je zastúpené. V okolí mauzólea sa nachádza niekoľko
jedincov druhu krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens) a tisa obyčajného (Taxus
baccata), v minulosti boli pravdepodobne upravované do pravidelných tvarov. V južnej časti
parku sa nachádza niekoľko exemplárov orgovánu obyčajného (Syringa vulgaris).
Sadovnícka hodnota drevín
Sadovnícka hodnota drevín je nízka, prevládajú stromy so sadovníckou hodnotou 2
resp. 2/3 (obr. 10). Osobitne treba zmieniť skupinu smrekov a jedlí, ide o veľmi nevzhľadné,
poškodené stromy, suché či vysychajúce.
SH 5
SH 4/5
SH 4
SH 3/4
SH 3
SH 2/3
SH 2
SH 1/2
SH 1
0

10

20
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80

Obr. 10: Zastúpenie stromov podľa sadovníckej hodnoty
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Zdravotný stav drevín
Zdravotný stav drevín je priemerný až podpriemerný. Počas inventarizácie boli
zaznamenané rôzne poškodenia a deformácie, ako sú olámané konáre, suché konáre,
dutiny, niekoľko stromov je napadnutých cudzopasným imelom bielym (Viscum album).
Problémom je aj hustý zápoj jednotlivých stromov. Zápoj sa chápe ako pomer plochy
pokrytej korunami stromov k celkovej ploche porastu. Ak rastú dreviny zápoji, prichádza
k vzájomnému kontaktu korún susediacich stromov, v prípade hustého zápoja prichádza k
prenikaniu konárov do korún susediacich stromov. Všeobecne môžeme v sadovníckych
úpravách hustý zápoj považovať za príčinu zhoršených estetických a zdravotných
ukazovateľov stromov. Postihnuté sú hlavne koruny stromov, v dôsledku zlých svetelných
pomerov a deficitu priestoru sú nedostatočne vyvinuté, deformované a preschnuté, často sú
vyvinuté výrazne asymetricky.
Tento problém sa týka najmä skupiny ihličnanov, ktoré boli v 70. rokoch vysadené
veľmi tesne vedľa seba, vzdialenosť jednotlivých stromov sa pohybuje od 1,8 m do
priemerne 3 až 4 m. Dôsledkom sú nedostatočne vyvinuté koruny s množstvom suchých
alebo odumretých konárov najmä v dolnej časti koruny, šikmé alebo rôzne vykrútené kmene
a celkovo deformovaný habitus.
Na pagaštanoch konských (Aesculus hippocastanum) boli zaznamenané hnedasté
škvrny na listoch a predčasné opadávanie listov, ktoré spôsobuje ploskáčik pagaštanový
(Cameraria ohridella). Ako opatrenie je potrebné likvidácia opadaných listov, chemický
postrek alebo injektáž. V prípade kríkov krušpánu v okolí hrobky je problémom živočíšny
škodca vijačka krušpánová (Cydalima perspectalis), ktorá sa výrazne podpísala pod
podpriemerný až zlý stav tohto druhu. Ako opatrenie sa odporúča pravidelný postrek.
Na základe zhodnotenia aktuálneho stavu drevín a ich prevádzkovej bezpečnosti a
tiež v súvislosti s funkčno-prevádzkovým riešením boli navrhnuté ozdravné opatrenia
prípadne asanácia.

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)–
strom č.4
Drevina je súčasťou lipového
stromoradia v západnej časti parku.
V korune stromu je uschnutý
terminál.
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Javor mliečny (Acer platanoides) –
strom č.87
Drevina sa nachádza pri vstupe od
kaštieľa. Má nevšedný tvar. Tvorí ju
torzo kmeňa, z ktorého vyrašili
mladé výhony. V torze kmeňa sa
nachádza niekoľko otvorov.
Aj napriek tomu, že strom pôsobí
svojím poškodením avantgardne je
nutné ho zachovať, kvôli 4. stupňu
ochrany podľa zákona č. 543/2002
Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Topoľ
biely
(Populus
alba
'Pyramidalis') – strom č.91.
Kultivar topoľa bieleho rastúci
vzpriamene s
nasadzovaním
konárov v ostrom uhle.

18

REVITALIZÁCIA MESTSKÉHO PARKU V SLÁDKOVIČOVE

Buk lesný (Fagus sylvatica) strom č.115. Na kmeni stromu je
vidieť drevokaznú hubu okrovej
farby Pycnoporus cinnabarinus.
Mycélium spôsobuje bielu hnilobu
napadnutého odumretého dreva.

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) – strom
č.121. Pri oplotení neďaleko mauzólea
sa nachádza lipa opierajúca sa o pevný
múr, v mieste dotyku s múrom sa vytvoril
rozsiahly vzrast prísavkového tvaru.
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Javor poľný (Acer campestre) - strom
č.123.
Je
tu
badateľné
výrazné
poškodenie koreňových nábehov.

Javor poľný (Acer campestre) – strom č.152, v kmeni dreviny je rozsiahla dutina. Na kmeni
sa nachádzajú baktériové nádory, možný prejav degeneratívnych procesov v pletivách
prestarnutého stromu.
20
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3.2 Odporúčané opatrenia
Návrhy opatrení na ozdravenie a ošetrenie drevín sú spracované v prehľadnej tabuľke, ktoré
je uvedená v prílohe č.3. Opatrenia sa zameriavajú na celkové ozdravenie drevín a zvýšenie
ich sadovníckej hodnoty. Cieľom aj zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť areálu a predĺžiť
životnosť stromov.
Zásahy na stromoch by mal nevyhnutne vykonávať certifikovaný arborista a mal by byť
postupovať v zmysle Arboristického štandardu.
Po realizácii navrhovaných opatrení sa očakáva celkové zvýšenie sadovníckej
hodnoty drevín, zlepšenie ich zdravotného stavu a predĺženie ich životnosti.
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4. KRAJINNO-ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Krajinno-architektonické riešenie parku, ktoré je prezentované v tejto projektovej
dokumentácii, rešpektuje závery z pracovného rokovania konaného dňa 06.06.2018 na
Mestskom úrade v Sládkovičove a miestnej obhliadky „Chráneného areálu – Sládkovičovský
park“. Zápisnica je uvedená v prílohe č. 4.
4.1 Kompozičné a funkčno-prevádzkové riešenie
Návrh krajinno-architektonických úprav vychádza z historického stavu, pričom
akceptuje rôzne vývojové etapy parku. Zároveň však zohľadňuje súčasnú funkciu objektu
ako verejného parku, čomu je potrebné prispôsobiť aj lokalitný program.
Základ návrhu tvorí komunikačná sieť, ktorú tvoria existujúce chodníky doplnené
o nové komunikácie vo východnej časť parku. Pribudne chodník k hrobke Kuffnerovcov
a okolo neho. Ten bude pokračovať k jazierku a popri oplotení bude jeho trasa
viesť severovýchodným smerom a postupne sa napojí na hlavnú severojužnú
komunikáciu.V severovýchodnom rohu vznikne kruhové odpočívadlo.
V severozápadnom rohu vznikne priestor pre konanie rôznych spoločenských akcií,
ktorý nahradí nefunkčné pódium aj s priľahlými spevnenými plochami. Pôvodné pódium bude
asanované, v uvoľnenom priestore bude popri múre vysadená vysoká zeleň, ktorá vytvorí
potrebnú izolačnú kulisu od okolia. Nové drevené pódium bude mať oválny tvar a bude
schodmi prístupné zo všetkých strán. Súčasťou toho spoločenského priestoru bude aj
spevnená plocha, na ktorej je možné vytvoriť drevenú terasu, ktorá by slúžila ako hľadisko či
parket.
Komunikačná sieť obohatená o nové chodníky vytvorí v parku niekoľko okruhov
a sprístupní pre návštevníkov celý jeho priestor. Materiálovo budú chodníky tvorené
betónovou dlažbou, v jednoduchom sivom prevedení, z obdĺžnikov s rozmermi 10 x 20 cm.
Od zelených plôch budú chodníky oddelené obrubníkmi. Technické riešenie chodníkov je
obsahom samostatnej časti projektovej dokumentácie.
Vo východnej časti sa nachádza nefunkčné a poškodené jazierko. To bude
zrekonštruované do pôvodného tvaru aj s využitím pôvodného kameňa. Okolie jazierka bude
sprístupnené
chodníkom
z prírodného
kameňa
a
vysadené
vhodnými
trvalkami.Rekonštrukcia jazierka je obsahom samostatnej časti projektovej dokumentácie,
rovnako aj projekt automatického zavlažovacieho systému.
V centrálnej časti parku je navrhovaný trvalkový záhon, ktorý obohatí park o nové
tvary a farby a zároveň bude prínosom aj pre rôzny hmyz.Po obvode parku bude vysadený
voľne rastúci živý plot zo zmesi rôznych druhov kríkov, ktorý do parku prinesie chýbajúce
kerové poschodie a vytvorí vhodné prostredie pre rôzne divožijúce organizmy, hlavne vtáky.
V parku bude osadený nový moderný mobilár - lavičky, koše na odpadky
a osvetlenie. V západnej časti parku, v mieste asanovanej kolkárne, je navrhované menšie
detské ihrisko. Jeho výmeru determinujú bezpečnostné zóny hracích prvkov, dopadovú
plochu bude tvoriť drobný štrk. Počas rekonštrukcie bude obnovené aj verejné osvetlenie,
technické riešenie je obsahom samostatnej projektovej dokumentácie. Navrhované riešenie
je znázornené na výkrese č. 2: Komplexný krajinno-architektonický návrh.
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4. 2 Druhové zloženie výsadieb
Druhové zloženie navrhovaných výsadieb vychádza z potenciálnej prirodzenej vegetácie a je
doplnené druhmi, ktoré v parku rástli v minulosti.Nové výsadby sa budú umiestňovať len
bodovo tak, aby nebolo narušené striedanie oslnených voľných plôch so zatienenými.
Navrhované druhy sa odporúčajú aj na budúce dosadby v prípade úhynu či asanácie drevín.
V prípade, že sa k verejnej časti parku pričlení aj plocha pred kaštieľom, je možné výsadby
realizovať aj tam.Výsadby drevín, ktoré nie sú naplánované v tejto projektovej dokumentácii
by sa mali realizovať až po úhyne niektorej z drevín a po starostlivom zvážení priestorových
možností.
Navrhované stromy:
- brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia)
- čremcha strapcovitá (Padus racemosa)var. Purpurea
- dub letný (Quercus robur)
- jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
- jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia'Raywood')
- javor poľný (Acer campestre)
- katalpa bignoniovitá (Catalpa bignonioides)
- orech čierny (Juglans nigra)
- sofora japonská(Sophora japonica)
- ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipuifera)
- albízia (Albizia julibrissin) – pred kaštieľ
- magnólia Soulangeova (Magnolia soulangeana) - pred kaštieľ
Navrhované kríky s výškou nad 3 m
- bršlen európsky (Euonymus europaeus)
- kalina obyčajná (Viburnum opulus)
- lieska obyčajná (Corylus avellena)
- orgován obyčajný(Syringa vulgaris)
- pajazmín vencový(Philadelphus coronarius)
- štedrec ovisnutý(Laburnum anagyroides)
- zob vtáčí (Ligustrum vulgare)
- imelovník biely (Symphoricarpos albus)
- zlatovka prostredná (Forsythia x intermedia)
- judášovec kanadský (Cercis canadensis)
Navrhované kríky s výškou do 2 m
- svíb krvavý (Swida sanguinea'Midwinter Fire')
- tavoľník VanHoutteho(Spiraea x vanhouteii)
- vajgélia kvetnatá (Weigela florida 'Alexandra')
- pivonka krovitá (Paeonia suffruticosa) - pred kaštieľ
Navrhované kríky s výškou do 0,5 m
- ľubovník kalíškatý (Hypericum calycinum)
- zimozeleň menšia (Vinca minor)
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Trvalkové záhony
Celková výmera centrálneho záhonu je 245 m2a jeho šírka je 2,6 m. Vysoké trvalky
sa nachádzajú v strednej časti, stredné a nízke trvalky sú v okrajových častiach.
Takéto členenie umožňuje pohľad z oboch smerov. Záhon bude doplnený okrasnými
cibuľovinami, ktoré zvýšia atraktivitu parku v jarnom období. Záhon je tvorený opakovaním
10 m dlhého segmentu, ktorého druhové zloženie je nasledovné:
Vysoké trvalky, skupiny po 3 až 5 ks
druh
Aster cordifolius "Little Carlow"
Echinacea purpurea "Magnus"
Echinacea purpurea "Alba"
Achillea filipendulina "Parker´s
Variety"
Phlomis russeliana
Perovskia atriplicifolia
Phlomis tuberosa
Calamagrostis x acutiflora „Karl
Forester“

ks
6
5
5
5
5
3
5
5

Stredné a nízke 7 -9 ks m2, skupiny po 5 až 7 ks
ks
druh
5
Salvia nemorosa "Rugen"
Alchemilla mollis "Auslese"
7
7
Campanula persicifolia "Alba"
6
Deschampsia cespitosa "Goldschleier"
6
Geranium macrorrhizum "Spessart"
Heuchera micrantha "Palace Purple"
7
6
Molinia caerulea "Heidebraut"
6
Oenothera fruticosa "Hohes Licht"
6
Physostegia virginiana "Alba"
Veronica spicata "Icicle"
6
V okolí jazierka bude vysadený trvalkový záhon na ploche 27 m2, druhové zloženie je
nasledovné:
druh
Lysimachia punctata
Geranium macrorrhizum "Spessart"
Geranium macrorrhizum"Czakor"
Bergenia cordifolia
Heuchera micrantha "Palace Purple"
Pulmonaria officinalis
Hosta "Elegans"
Hosta "Christmas Tree"
Tradescantia andersoniana
Brunnera macrophylla
V stred odpočívadla v severovýchodnom rohu parku sa bude nachádzať kruhový záhon
s plochou 18 m2, druhové zloženie je nasledovné:
druh
Aster cordifolius ´Little Carlow´
Phlomis tuberosa
24
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Molinia caerulea ´Cordoba´
Eremurus robustus
Salvia nemorosa ´Rugen´
Deschampsia cespitosa "Goldschleier"
Geranium macrorrhizum ´Spessart´
Oenothera fruticosa ´Hohes Licht´
Veronica spicata ´Icicle´
Aster cordifolius ´Little Carlow´
Zoznam navrhovaných druhov je uvedený v časti Výkaz výmer a zoznam rastlinného
materiálu a ich priestorové rozloženie je znázornené na výkrese Výsadbový plán.
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5.TECHNOLÓGIA VÝSADIEB
Pred začatím výkopových prác je nevyhnutné, aby si dodávateľ sadovníckych úprav
zabezpečil presné vytýčenie inžinierskych sietí. Ak si dodávateľ nebude istý bezpečnosťou
výkopu, bude potrebné výkop uskutočniť ručne.
Po ukončení stavebnej činnosti budú zrealizované hrubé terénne úpravy. Všetky
plochy dotknuté stavebnou činnosťou budú rekultivované, podľa rozsahu poškodenia bude
hĺbkovo rozrušená zemina zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha bude zbavená
všetkých stavebných zbytkov a odpadov.
Výruby a ošetrenie stromov sa vykonajú pred začiatkom sadovníckych úprav a jamy
po odstránených pňoch sa zasypú zeminou. Na vyrovnanie terénu je možné alternatívne
využiť vrchnú humusovú časť z výkopovzo stavebných prác.
Výsadba drevín
Všetky parametre vysádzaného rastlinného materiálu musia byť v súlade s
dokumentáciou. Meniť pestovateľskú alebo veľkostnú kategóriu nie je možné. Meniť druhové
zloženie drevín nie je možné.
Pred výsadbou drevín musí byť dodávaný rastlinný materiál odsúhlasený
projektantom sadovníckych úprav. Všetky dreviny dodávané do uceleného celku musia byť
rovnako zapestované a musia mať korunku nasadenú v rovnakej výške.
Na výsadbu bude použitý predpestovaný a vzrastlý rastlinný materiál, pri stromoch
listnatých s obvodom kmeňa minimálne 21-25 cm (uvedené v rozpočte) s korunkou
založenou vo výške 2,50 m. Stromy musia byť prirodzeného tvaru, predpestované
v špecializovanej škôlke, minimálne tri krát presádzané, transportované a vysádzané so
spevneným koreňovým balom. Koruna stromov musí byť pravidelná, prirodzene stavaná,
odpovedajúca priemeru kmeňa, s terminálom v predĺžení osi kmeňa, kmeň rovný, bez
poškodenia kôry. Koreňový systém dostatočne musí byť hustý, s koreňmi typickými pre daný
druh. Koreňový bal zodpovedajúci veľkosti rastliny, husto a dobre prekorenený. Nie je
prípustné vysádzať stromy s poškodeným alebo chýbajúcim terminálom, resp. s dvoma
rovnocennými terminálmi.
Novo vysadené stromy budú na teréne ukotvené troma
kolmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste
uchytenia
a tak
zabezpečené
proti
nakloneniu
a vyvráteniu pôsobením poveternostných vplyvov. Kolová
konštrukcia z impregnovaných, 3 m dlhých kolov, bude
spevnená v hornej aj dolnej časti latkami (obr. 11).

Obr. 11: príklad odporúčanej
konštrukcie na ukotvenie stromov.
Zdroj:
https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zo
braz_cast.pl?cast=71333
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Výsadbu je potrebné zrealizovať vo vhodnom agrotechnickom termíne t.j.
v mimovegetačnom období. Najvhodnejšie ročné obdobie na výsadbu stromov je čas
vegetačného pokoja po opadnutí listov (od októbra do prvých mrazov) a v predjarí pred
pučaním listov. Stromy nie je možné vysádzať v mrazových obdobiach so zamrznutou
pôdou. Vhodným nie je ani letné obdobie, kedy sú vysoké teploty vzduchu.
Výsadba trvaliek a kríkov
Na výsadbu trvaliek akríkov budú použité výpestky s balom resp. v kontajneroch.
Koreňový systém všetkých rastlín musí byť pred výsadbou a počas nej chránený proti
vysychaniu, nesmie byť vystavený teplu ani teplotám pod bodom mrazu. Pri manipulácii
nesmie byť bal poškodený.
Kríky budú vysádzané v skupinách po 3- 5 ks s jedného druhu, v spone 1 ks na 1 m2.
Založenie trávnika
Existujúce trávnaté plochy budú revitalizované a aj čiastočne zrekonštruované.
Rekonštrukcia trávnika bude pozostávať z nasledovných operácií:
- prevzdušnenie trávnika s pieskovaním
- plošná úprava terénu s urovnaním povrchu
- obrobenie pôdy hrabaním
- hnojenie trávnika umelým hnojivom naširoko (16% dusíka, 10% fosfátu, 13% oxid
draselný, 2% oxid horečnatý)
- výsev trávnika výsevom v množstve 30 g na1 m2, univerzálna trávna zmes
Mulčovanie
Výsadby kríkov a trvaliek budú mulčované kôrou ihličnatých stromov vo vrstve 0,10 m,
rovnako budú ošetrené aj výsadbové misy stromov, aby boli chránené pred poškodením pri
kosení.
Postup prác, ich opis, výmery a špecifikácie sú uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu
tejto správy.
Aby mohol projektant vykonávať autorský dozor pri realizácii, je potrebné, aby mu
termín zahájenia prác investor oznámil. Všetky zmeny v PD musia byť konzultované
s projektantom.
Preberacie podmienky vegetačných úprav
Založenie vegetačných úprav musí byť realizované odbornou záhradníckou firmou
a musí byť v súlade s platnými normami STN (STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, STN 83 7017 Technológia vegetačných úprav v
krajine Trávniky a ich zakladanie, STN 83 7016 Technológia vegetačných úprav v krajine
Rastlina a ich výsadba, STN 83 7015 Technológia vegetačných úprav v krajine Práca s
pôdou).
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ÚDRŽBA A PO-VÝSADBOVÁ STAROSTLIVOSŤ
Na dosiahnutie žiadaného efektu vysadených plôch je potrebná permanentná údržba
všetkých prvkov zelene pozostávajúca z nasledovných úkonov.

-

-

-

-

Trávnik
pravidelne kosenie trávnika: prvá kosba sa vykonáva, keď je výška trávnika 10 cm,
trávniky kosiť na výšku 6-10 cm, v obdobiach dlhotrvajúceho sucha nekosiť
hrabanie pokosenej biomasy po každom kosení
odburiňovanie trávnika podľa potreby
hnojenie organickým hnojivom vo vegetačnom
období s hnojivom s dlhodobým
uvoľňovaním živín, napr. Agro Floria Multigreen, množstvo 20-30 g/m2
prevzdušňovanie
vyhrabanie trávnika na začiatku vegetačného obdobia
hrabanie opadaného lístia na konci vegetačného obdobia
Starostlivosť o dreviny
podľa potreby vykonávame rez stromov a kríkov, napr. tvarovanie koruny, odstránenie
suchých konárov, tvarovanie kríkov a pod. Rez nesmie v žiadnom prípade deformovať
charakteristický spôsob rastu dreviny.
hnojenie stromov, napr. hnojivo Osmocote Exact Standard High K 5 – 6M, zvýšený
obsah draslíka napomáha silnejšiemu a kompaktnejšiemu rastu, dávkovanie 2-5 g/l,
aplikuje sa do jamky vytvorenej v oblasti koreňového systému
hnojenie kríky, napr. hnojivo Substral Osmocote v množstve 40g /m2
dostatočné zalievanie drevín po výsadbe až po ujatie dreviny na stanovišti
kontrola ukotvenia drevín, po 3. roku odstránenie drevených kolov
dôsledná kontrola a vykonávanie chemickej ochrany proti škodcovi krušpánov vijačke
krušpánovej (Cydalima perspectalis). Postrek rastlín, na ktorých sa nachádzajú húsenice
alebo ich požerky, vykonávame napr.prostriedkom Ursban 480 EC alebo Karate Zeon 5
CS. Kontrolu je potrebné vykonávať počas celého vegetačného obdobia, môžu sa objaviť
3-4 generácie škodcu.

Starostlivosť o trvalky
- hnojenie vykonávame na jar, najlepšie v marci, základným kombinovaným hnojivom, napr.
hnojivo Substral Osmocote v množstve 40g /m2
- na jar sa zrežú resp. pokosia uschnuté nadzemné časti
- pokiaľ sa trvalky nerozrastú, je potrebné ich pravidelne odburiňovať.
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6. MOBILÁR A DETSKÉ IHRISKO
Súčasťou revitalizácie parku je aj inštalácia nového mobiliáru. V parku budú osadené nové
lavičky a koše na odpadky. V západnej časti parku, v mieste asanovanej kolkárne, je
navrhované menšie detské ihrisko. Jeho výmeru determinujú bezpečnostné zóny hracích
prvkov, dopadovú plochu bude tvoriť drobný vymývaný štrk frakcie 8-16 mm. Počas
rekonštrukcie bude obnovené aj verejné osvetlenie, jeho technické riešenie je obsahom
samostatnej projektovej dokumentácie.
Detské ihrisko
Detské ihrisko budú tvoriť certifikované prvky spoločnosti Playcité z dizajnového raduWoody
Doo vyrobené z agátového dreva.
Detské ihriská z agátového drevá sú výnimočné vďaka svojmu vzhľadu aj vlastnostiam
samotného agátu. Nerovnosti agátového dreva, jeho rôzna hrúbka, aj zakrivenie robia z
každého typu unikát. Prirodzená forma a štruktúra dreva je neopakovateľná a dodáva ihrisku
individuálny charakter. Na pohľad prívetivé obliny a krivky, na ohmatanie príjemný povrch,
ale tvrdé a odolné jadro. Agát je jedna z najtvrdších a teda najodolnejších domácich drevín.
Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam, hustote dreva a prirodzene vysokému obsahu
impregnačných látok je schopný odolávať poveternostným vplyvom, parazitom, hubám,
plesniam a drobným škodcom. Oproti iným drevinám jeho vysušená hmota na povrchu
nevytvára triesky. Agát je zároveň v najvyššej skupine prirodzenej odolnosti v norme EN
350-2. Odolnosť dreva a materiálov na jeho báze. Detské ihriská z agátového dreva sa
vyznačujú dlhou trvanlivosťou a minimálnou nutnosťou údržby. Ich predpokladaná životnosť
15 – 20 rokov niekoľkonásobne prevyšuje životnosť stavieb, ktoré sú z drevín bežných
ihličnanov.(www.playcite.eu/produkty/vonkajsie-detske-ihriska/woody-doo)
Zoznam navrhovaných prvkov:
− WD-0029-00Multifunkčná zostava s plošinou a šmykľavkou
− WD-0298-00 Pružinová hojdačka kôň
− WD-0011-00 Dvojhojdačka
− WD-0040-00 Tabuľa na kreslenie jednostranná
− WD-0322-00 Lavička okolo stromu

1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Lavičky
Lavička Vera - zinkovaná oceľová nosná kostra je povrchovo upravená práškovým
vypaľovaným lakom lakom. Sedadlo i operadlo tvoria dosky z masívneho dreva, ktoré sú
skryto a pritom pevne spojené s nosnou kostrou. Všetky štyri nohy je možné ukotviť do
podkladu.
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Parková lavička LV156t - s operadlom a opierkami pod ruky, oceľová konštrukcia, sedadlo i
operadlo z drevených dosiek, materiálové prevedenie tropické drevo

Parková lavičkaLV111t- oceľová konštrukcia, z drevených dosiek, materiálové prevedenie
tropické drevo

Parková lavička LV157t s operadlom a opierkami pod ruky, oceľová konštrukcia, sedadlo i
operadlo z drevených dosiek, materiálové prevedenie tropické drevo

30

REVITALIZÁCIA MESTSKÉHO PARKU V SLÁDKOVIČOVE

Lavičky budú umiestnené mimo chodníkov na plochy oddelené od trávnikov tzv.
neviditeľným obrubníkom. Plocha pod lavičkou bude pokrytá geotextíliou a 10 cm hrubou
vrstvou kamennej drviny frakcie 8/16 mm.
Odpadkové koše
Kôš nanuk je tvarovo i konštrukčne jednoduchý. Kváder umiestnený na centrálnej nohe s
ohybmi spevneným plechom, doplnený strieškou. Jednotná oceľová zinkovaná kostra
povrchovo upravená nástrekom práškového vypaľovaného laku nesie opláštenie z
oceľového zinkovaného plechu. Všetky oceľové časti opláštenia sú povrchovo upravené
nástrekom práškového vypaľovaného laku.
NNK365n Odpadkový́ kôš so strieškou - oceľová kostra, opláštenie oceľovým alebo
antikorovým plechom

Zoznam navrhovaných prvkov:
− Parková lavička LV156t
− Parková lavička LV111t
− Parková lavička LV157t
− NNK365n Odpadkový́ kôš so strieškou

24 ks
3 ks
4 ks
6 ks

Drevené pódium
V severozápadnom rohu parku bude inštalované drevené pódium, ktoré bude slúžiť
na kultúrne a spoločenské aktivity. Pódium má oválny tvar a je vysoké 0,68 m a okolo celého
obvodu sú schody. Konštrukcia pódia je vyhotovená z oceľových profilov a ukotvená do
betónových základov. Povrchovú vrstvu pódia budú tvoriť dubové dosky hr. 25mm, variantne
červený smrek alebo agát. Možné je použiť aj drevoplastové dosky (woodplastic) hr. 25mm.
Technické riešenie a statické výpočty sú obsahom samostatnej časti projektovej
dokumentácie.

Zmeny v PD musia byť konzultované s projektantom.
Aby mohol projektant vykonávať autorský dozor pri realizácii, je potrebné, aby
mu termín zahájenia prác investor oznámil.
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POUŽITÉ PODKLADY
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Geodetické zameranie spracované 07/2018
Historické plán z roku 1907 z publikácie: Eva Sudová: Diószeghi Kuffner Károly báró
öröksége Diószegen, 175 s., r. 2015, OZ Ponvagli Sladkovicovo
Historické plán z roku 1970 z publikácie: Eva Sudová: Diószeghi Kuffner Károly báró
öröksége Diószegen, 175 s., r. 2015, OZ Ponvagli Sladkovicovo
Historické fotografie z publikácie: Eva Sudová: Diószeghi Kuffner Károly báró
öröksége Diószegen, 175 s., r. 2015, OZ Ponvagli Sladkovicovo
Kol. : Atlas krajiny SR, MŽP SR, SAŽP, ESPRIT, Bratislava 2002
Regionálne geologické členenie Slovenska, D. Vass et al., 1988, M 1 : 500 000.
MICHALKO, Ján. Geobotanická mapa ČSSR: Slovenská socialistická republika.
Bratislava: Veda, 1985.
https://www.mmcite.com/sk/vyrobky
http://www.playcite.eu/
http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/
www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.A_430-1)
www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.A_430-3)
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/973
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PRÍLOHA 1: Inventarizačná tabuľka

p.č. vedecký názov

slovenský názov

obvod

výška

priemer
koruny SH

poznámka

1

Quercus robur
"Fastigiata"

dub letný

464

25-30

18-20

2

Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

147

5-10

4-6

3
4

Acer pseudoplatanus
Tilia plathyphyllos

javor horský
lipa veľkolistá

150
127

20-25
5-10

14-16
6-8

5
6

Tilia plathyphyllos
lipa veľkolistá
Robinia pseudoacacia agát biely

146
89

15-20
15-20

8-10
8-10

7

Robinia pseudoacacia agát biely

89

15-20

4-6

8
9

Robinia pseudoacacia agát biely
Tilia plathyphyllos
lipa veľkolistá

136
150

15-20
15-20

4-6
8-10

2/3 preschnutá koruna
2 časť koruny suchá

145
158

15-20
15-20

8-10
8-10

2/3 suché konáre
2/3 kodominancia

10 Tilia plathyphyllos
11 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá
lipa veľkolistá

12 Tilia plathyphyllos
13 Tilia plathyphyllos
14 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá
lipa veľkolistá
lipa veľkolistá

135
182
130

10-15
15-20
15-20

4-6
10-12
8-10

15 Tilia plathyphyllos
16 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá
lipa veľkolistá

126
143

15-20
20-25

6-8
8-10

17 Tilia plathyphyllos
18 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá
lipa veľkolistá

177
201

20-25
20-25

8-10
10-12

19 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

144

20-25

10-12

20 Acer platanoides
21 Ginkgo biloba

javor mliečny
ginko dvojlaločné

101
259

15-20
25-30

6-8
12-14

22 Sophora japonica

sofora japonská

417

20-25

14-16

23 Rhamnus catharticus

rešetliak
prečisťujúci

115

5-10

6-8

2/3 imelo; suché konáre
orezaný strom;
deformovaný
1/2 charakteristický habitus
bez terminálu; olámané
konáre, dutina
bez terminálu
olámané, suché
2/3 konáre;kodominancia
2
2
2

2

dutina s výtokom;
terminálny výhon
2/3 usychá
4
3 suché konáre
bez terminálu;
olámané, suché
konáre; deformovaný
2 charakreristický habitus
3
olámané, suché
2/3 konáre; dutiny
3 kodominancia
3/4 dutiny
konáre v hornej časti
koruny schnú;
deformovaný
2 charakreristický habitus
5 kodominancia
deformácia po
odstránení terminálu,
vytvorená sekundárna
2 koruna

2

šikmý kmeň,
preschnutá koruna
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p.č. vedecký názov

24 Acer platanoides

25 Tilia plathyphyllos

slovenský názov

javor mliečny

lipa veľkolistá

obvod

176

144

výška

20-25

20-25

priemer
koruny SH

10-12

10-12

poznámka

3

vysoko vyvetvená
koruna, asymetrická
koruna, zápoj

3

šikmý kmeň,
asymetrická koruna,
zápoj

26 Tilia plathyphyllos
27 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá
lipa veľkolistá

153
120

20-25
20-25

10-12
8-10

2/3
2/3

28 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

138

20-25

10-12

2/3

29 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

157

15-20

6-8

1/2

Pseudotsuga
30 menziesii

duglaska tisolistá

137

15-20

6-8

2/3

31 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

184

15-20

6-8

2

32 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

173

15-20

12-14

3

33 Picea abies

smrek obyčajný

109

20-25

4-6

3

34 Picea abies

smrek obyčajný

126

20-25

4-6

3

35 Picea abies

smrek obyčajný

142

20-25

4-6

3

36 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

126

20-25

6-8

37 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

140

20-25

8-10

šikmý kmeň,
deformovaný
charakteristický
habitus; zápoj
kodominancia
kodominancia;
deformovaný
charakteristický habitus
práchnivá dutina na
báze kmeňa (statika);
dutiny; mierne
šikmý;suchý terminál
vysoko vyvetvená
koruna, riedka koruna;
olámané, suché konáre
dutina s výtokom;
terminálny výhon
usychá
dutiny; otvory po
hmyze
vysoko vyvetvená
koruna, riedka koruna;
olámané, suché konáre
vysoko vyvetvená
koruna, riedka koruna;
olámané, suché konáre
vysoko vyvetvená
koruna, riedka koruna;
olámané, suché konáre

2/3 úzka koruna, zápoj
šikmý kmeň, suché
3 konáre

Aesculus
38 hippocastanum

pagaštan konský

210

20-25

10-12

4

Aesculus
39 hippocastanum

pagaštan konský

126

20-25

8-10

3

40 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

153

20-25

8-10

3

olámané, suché
konáre; dutina na
konári

olámané, suché konáre
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p.č. vedecký názov

slovenský názov

obvod

výška

priemer
koruny SH

poznámka

41 Tilia plathyphyllos
42 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá
lipa veľkolistá

182
235

25-30
25-30

10-12
14-16

4 olámané, suché konáre
4/5 menšie dutiny

43 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

215

25-30

14-16

44 Pinus nigra

borovica čierna

121

20-25

4-6

45 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

148

20-25

12-14

3/4 nemá terminál
vysoko vyvetvená
koruna; olámané,
suché konáre; mierne
2 šikmý kmeň; zápoj lipy
kodominacia; zlomený
kostrový konár;
práchnivá dutina na
2 báze kmeňa
deformovaný
charakteristický
habitus; preschnutá
2 koruna

46 Negundo aceroides*
Aesculus
47 hippocastanum

javorovec
jaseňolistý

176

10-15

8-10

pagaštan konský

262

25-30

12-14

48 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

155

20-25

10-12

49 Picea abies

smrek obyčajný

104

20-25

4-6

50 Picea abies

smrek obyčajný

101

20-25

4-6

51 Picea abies
52 Picea abies

smrek obyčajný
smrek obyčajný

76
112

20-25
20-25

4-6
4-6

53 Picea abies

smrek obyčajný

59

20-25

2-4

54 Picea abies

smrek obyčajný

81

20-25

4-6

55 Picea abies

smrek obyčajný

63

20-25

2-4

56 Picea abies

smrek obyčajný

99

20-25

4-6

57 Picea abies

smrek obyčajný

70

20-25

2-4

58 Acer campestre
59 Picea abies
60 Picea abies

javor poľný
smrek obyčajný
smrek obyčajný

113
78
78

20-25
20-25
20-25

10-12
4-6
4-6

4

kodominancia
kodominancia;
3 ulomený konár
vysoko vyvetvená
koruna; horná časť
2 koruny suchá
vysoko vyvetvená
2/3 koruna
vysoko vyvetvená
koruna; horná časť
2 koruny deformovaná
1 suchý
vysoko vyvetvená
koruna; deformovaný
2 terminál
vysoko vyvetvená
2 koruna
vysoko vyvetvená
2 koruna
vysoko vyvetvená
3 koruna
vysoko vyvetvená
koruna; deformovaný
charakteristický
habitus; vrastený v
2 javore
pozdĺžna dutina na
3/4 báze kmeňa
1/2 dve tretiny suché
1 suchý
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p.č. vedecký názov

slovenský názov

obvod

výška

priemer
koruny SH

61 Abies alba
62 Picea abies
63 Picea abies

jedľa biela
smrek obyčajný
smrek obyčajný

98
93
116

20-25
20-25
20-25

4-6
2-4
6-8

64 Picea abies

smrek obyčajný

59

15-20

2-4

65 Picea abies

smrek obyčajný

77

15-20

2-4

66 Picea abies

smrek obyčajný

69

15-20

2-4

67 Abies alba

jedľa biela

101

20-25

6-8

68 Picea abies

smrek obyčajný

71

15-20

4-6

69 Picea abies

smrek obyčajný

55

15-20

2-4

70 Picea abies

smrek obyčajný

99

15-20

4-6

71 Abies alba

jedľa biela

64

15-20

4-6

72 Picea abies

smrek obyčajný

80

20-25

4-6

73 Picea abies

smrek obyčajný

77

20-25

4-6

74 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

175

0-5

0-2

75 Acer platanoides

javor mliečny

180

20-25

10-12

76 Acer pseudoplatanus

javor horský

122

20-25

10-12

Picea pungens
77 "Argentea"

smrek pichľavý

30

0-5

2-4

78 Ailanthus altissima

pajaseň žliazkatý

263

25-30

14-16

poznámka

vysoko vyvetvená
2/3 koruna; úzka koruna
1 suchý
2 preschnutá koruna
riedka koruna; schne;
deformovaný
1/2 charakteristický habitus
vysoko vyvetvená
2 koruna; nemá terminál
horná časť koruny
2 suchá
3

mierne šikmý kmeň
deformovaný
charakteristický
habitus; preschnutá
2 koruna
vysoko vyvetvená
koruna; deformovaný
charakteristický
habitus; preschnutá
1/2 koruna
horná štvrtina koruny
2 suchá
vysoko vyvetvená
koruna; deformovaný
charakteristický
habitus; preschnutá
koruna; naklonená
2 koruna; zápoj
vysoko vyvetvená
2 koruna; riedka koruna
vysoko vyvetvená
2 koruna; riedka koruna
torzo dekapitovaného
1 stromu

3

kodominancia; dutina v
kostrovom konári;
olámané, suché konáre

vykrivený kmeň v
dolnej časti
deformovaný
charakteristický
habitus; šikmý kmeň;
1/2 zápoj
3

3/4 zlomený konár
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p.č. vedecký názov

79 Negundo aceroides*

slovenský názov

javorovec
jaseňolistý

obvod

výška

174

10-15

priemer
koruny SH

8-10

2

80 Acer pseudoplatanus

javor horský

126

20-25

12-14

3

81 Acer pseudoplatanus

javor horský

184

20-25

10-12

2/3

82 Acer pseudoplatanus
Picea pungens
83 "Argentea"

javor horský

159

20-25

10-12

3

smrek pichľavý

26

0-5

0-2

1/2

Thuja
occidentalis"Malanoy
84 ana"
tuja západná
Picea pungens
85 "Argentea"
smrek pichľavý

40

5-10

0-2

1/2

95

15-20

4-6

2/3

1/2
1

poznámka

deformovaný
charakteristický habitus
vykrivený kmeň v
dolnej časti
pozdĺžna dutina s
výtokom; olámané,
suché konáre; dutiny
zlomené konáre;
mierne šikmý kmeň
deformovaný
charakteristický habitus
deformovaný
charakteristický habitus
(zápoj), vykrivený
terminál
asymetrická koruna
(zápoj)
deformovaný
charakteristický
habitus; bez terminálu
dutý kmeň, torzo

Picea pungens
86 "Argentea"
87 Acer platanoides

smrek pichľavý
javor mliečny

51
175

5-10
5-10

2-4
2-4

Picea pungens
88 "Argentea"
89 Ginkgo biloba
90 Picea abies

smrek pichľavý
ginko dvojlaločné
smrek obyčajný

114
324
77

20-25
25-30
20-25

6-8
14-16
6-8

Populus alba
91 "Fastigiata"
92 Acer platanoides

topoľ biely
javor mliečny

134
37

20-25
10-15

4-6
4-6

Aesculus
93 hippocastanum

pagaštan konský

233

25-30

12-14

94 Acer pseudoplatanus

javor horský

122

20-25

10-12

95 Picea abies

38

5-10

0-2

35

5-10

4-6

2

vykrivený terminál

97 Prunus cerasifera

smrek obyčajný
slivka
čerešňoplodá
slivka
čerešňoplodá

35

5-10

4-6

2

vykrivený terminál

98 Negundo aceroides*

javorovec
jaseňolistý

161

15-20

8-10

99 Platycladus orientalis

tujovec východný

36

5-10

2-4

Picea pungens
100 "Argentea"

smrek pichľavý

63

10-15

4-6

96 Prunus cerasifera

3 konflikt s gingkom
5 kodominancia
2/3 riedka koruna
vysoko vyvetvená
koruna; olámané,
2/3 suché konáre
2 vykrivený kmeň
4

dutina s výtokom,
menšie dutiny

3/4 olámané, suché konáre
takmer suchý;
1/2 poškodená kôra

šikmý kmeň, dutina,
2 schne
deformovaný
charakteristický habitus
1/2 (zápoj), preschnutý
deformovaný
charakteristický habitus
2 (zápoj), preschnutý
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p.č. vedecký názov

priemer
koruny SH

slovenský názov

obvod

výška

101 Platanus x hispanica

platan javorolistý

65

15-20

2-4

2

102 Platanus x hispanica

platan javorolistý

96

20-25

8-10

3

103 Platanus x hispanica

platan javorolistý

83

15-20

6-8

104 Platanus x hispanica

platan javorolistý

77

10-15

4-6

2

Aesculus
105 hippocastanum

pagaštan konský

210

20-25

8-10

4/5

106 Acer saccharinum

javor cukrový

171

5-10

4-6

107 Acer pseudoplatanus

javor horský

158

20-25

10-12

zlomený vo výške 5 m,
výmladky
olámané, suché
konáre; dutiny; mierne
2/3 šikmý

108 Acer pseudoplatanus

javor horský

147

20-25

10-12

2/3 olámané, suché konáre

109 Negundo aceroides*

javorovec
jaseňolistý

193

10-15

8-10

2

142

20-25

10-12

2

pagaštan konský

106

15-20

6-8

2

pagaštan konský

129

20-25

8-10

113 Acer platanoides
114 Acer campestre

javor mliečny
javor poľný

156
196

20-25
25-30

8-10
12-14

115 Fagus sylvatica

buk lesný

158

25-30

10-12

116 Acer platanoides

javor mliečny

187

20-25

10-12

117 Acer campestre

javor poľný

89

15-20

6-8

Aesculus
118 hippocastanum

pagaštan konský

161

25-30

10-12

99

20-25

8-10

úzka koruna

2

jaseň štíhly

javor poľný

dutina na báze kmeňa;
úzka koruna

2/3 kodominancia;dutiny

110 Fraxinus excelsior
Aesculus
111 hippocastanum
Aesculus
112 hippocastanum

119 Acer campestre

poznámka

rozsiahla dutina;
zlomený
riedka, málo olistená
koruna

bez terminálu; dutiny
kodominancia;
2/3 olámané, suché konáre
vysoko vyvetvená
koruna; dutiny;
2 asymetrická koruna
3/4 dutiny
olámané, suché
konáre; dutiny;
asymetrická koruna;
3 drevokazné huby
nemá priebežný kmeň,
2/3 imelo
deformovaný
charakteristický habitus
(zápoj), dutiny s
výtokom
4

2

deformovaný
charakteristický
habitus; vykrivený;
nemá terminál
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p.č. vedecký názov

slovenský názov

obvod

výška

priemer
koruny SH

120 Acer campestre

javor poľný

112

25-30

10-12

121 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

103

20-25

4-6

122 Acer platanoides

javor mliečny

208

10-15

8-10

123
124
125
126

javor mliečny
tis obyčajný
tis obyčajný
tis obyčajný

235
51
99
98

10-15
10-15
10-15
10-15

8-10
6-8
8-10
6-8

127 Taxus baccata
128 Taxus baccata

tis obyčajný
tis obyčajný

94
103

10-15
10-15

6-8
6-8

129 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

158

15-20

8-10

130 Acer campestre

javor poľný

106

20-25

8-10

131 Acer campestre

javor poľný

119

20-25

10-12

132 Acer campestre

javor poľný

125

20-25

10-12

133 Acer campestre

javor poľný

125

20-25

10-12

134 Platanus x hispanica

platan javorolistý

176

15-20

4-6

135 Pinus nigra

borovica čierna

152

25-30

10-12

Acer platanoides
Taxus baccata
Taxus baccata
Taxus baccata

poznámka

vysoko vyvetvená
koruna; dutiny;
olámané, suché
konáre; dutiny s
2 výtokom
šikmý kmeň; zarastá do
múra, takmer celá
koruna je mimo územia
parku; olámané, suché
2 konáre; výmladky
olámané kostrové
konáre; drevokazná
1/2 huba; otvory po hmyze
koreňové nábehy
vyhnité, kodominancia;
imelo; asymetrická
2 koruna
2 šikmý
2 kodominacia
2
riedka koruna;
2 poškodenie kmeňa
2/3
deformovaný
2/3 charakteristický habitus
poškodený kmeň;
dutina; šikmý kmeň;
2 asymetrická koruna
deformovaný
charakteristický
habitus; šikmý kmeň;
2 imelo
olámané, suché
2 konáre; šikmý kmeň
deformovaný
charakteristický
2 habitus; šikmý kmeň
horná časť koruny
2 preschnutá; hrče
4

vysoko vyvetvená
koruna

136 Pinus nigra

borovica čierna

158

25-30

10-12

4

vysoko vyvetvená
koruna

137 Pinus nigra

borovica čierna

169

25-30

12-14

4

vysoko vyvetvená
koruna
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p.č. vedecký názov

slovenský názov

obvod

výška

priemer
koruny SH

138 Acer pseudoplatanus
139 Picea abies

javor horský
smrek obyčajný

136
119

20-25
20-25

6-8
4-6

140 Acer campestre
141 Acer platanoides

javor poľný
javor mliečny

96
120

15-20
20-25

8-10
8-10

142 Pinus nigra

borovica čierna

100

20-25

4-6

143 Pinus nigra

borovica čierna

76

20-25

4-6

Picea pungens
144 "Argentea"

smrek pichľavý

71

15-20

2-4

145 Acer platanoides

javor mliečny

91

20-25

8-10

Aesculus
146 hippocastanum

pagaštan konský

166

20-25

8-10

poznámka

kodominancia;
poškodenia kmeňa;
imelo; horná časť
koruny preschnutá;
2 olámané, suché konáre
1 suchý
riedka koruna;
deformovaný
2/3 charakteristický habitus
2 olámané, suché konáre
olámané, suché
2 konáre; riedka koruna
olámané, suché
2 konáre; riedka koruna
deformovaný
charakteristický
habitus; preschnutá
1/2 koruna
asymetrická koruna
2 (zápoj)
3

147 Sophora japonica

sofora japonská

320

20-25

12-14

Aesculus
148 hippocastanum

pagaštan konský

342

15-20

10-12

149 Sophora japonica

sofora japonská

203

25-30

12-14

150 Platanus x hispanica

platan javorolistý

255

20-25

8-10

151 Acer platanoides

javor mliečny

215

25-30

10-12

deformácia po
odstránení kostrových
konárov, vytvorená
sekundárna koruna;
dutina s výtokom;
2 olámané, suché konáre
deformácia po
odstránení kostrových
konárov, vytvorená
sekundárna koruna;
2/3 dutiny
deformácia po
odstránení kostrových
konárov, vytvorená
sekundárna koruna;
2 olámané, suché konáre
riedka koruna, horná
časť koruny schne;
deformovaný
2 charakteristický habitus
deformovaný
2/3 charakteristický habitus

10-12

rozsiahla dutina v
dolnej časti kmeňa;
horná časť koruny
schne

152 Acer campestre

javor poľný

284

20-25

2
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p.č. vedecký názov

slovenský názov

obvod

výška

priemer
koruny SH

153 Junipeus chinensis

borievka čínska

30

05

0-2

154 Acer campestre

javor poľný

158

20-25

8-10

155 Acer platanoides

javor mliečny

151

20-25

10-12

156 Acer campestre

javor poľný

124

15-20

8-10

157 Tilia plathyphyllos

lipa veľkolistá

86

10-15

4-6

2

158 Acer platanoides

javor mliečny

164

15-20

8-10

2

159 Juglans nigra
160 Tilia plathyphyllos

169
185

25-30
25-30

12-14
10-12

2
3

161 Buxus sempervirens

orech čierny
lipa veľkolistá
krušpán
vždyzelený

nad 3m

4m2

3

162 Buxus sempervirens

krušpán
vždyzelený

nad 3m

4m2

2/3

163 Buxus sempervirens

krušpán
vždyzelený

nad 3m

4m2

3

164 Buxus sempervirens

krušpán
vždyzelený

nad 3m

4m2

2

165 Buxus sempervirens

krušpán
vždyzelený

nad 3m

4m2

2

166 Buxus sempervirens

krušpán
vždyzelený

nad 3m

4m2

2

167 Negundo aceroides*
168 Taxus baccata

javorovec
jaseňolistý
tis obyčajný

10-15
10-15

8-10
8-10

2
5

169 Acer platanoides
170 Negundo aceroides*
171 Acer pseudoplatanus
172 Tilia plathyphyllos
173 Prunus cerasifera
174 Prunus cerasifera

javor mliečny
javorovec
jaseňolistý
javor horský
lipa veľkolistá
slivka
čerešňoplodá
slivka
čerešňoplodá

93
144

117

10-15

8-10

272

5-10

8-10

114
112

25-30
20-25

10-12
8-10

85

0-5

0-2

21

0-5

0-2

poznámka

2

šikmý kmeň
dutina na báze kmeňa;
2 olámané, suché konáre
pozdĺžna dutina v
dolnej časti kmeňa;
2/3 imelo; otvory po hmyze
šikmý kmeň;
deformovaný
2 charakteristický habitus
šikmý kmeň; výmladky
horná časť koruny
schne; kodominancia;
riedka koruna
horná časť koruny
schne; imelo;
deformovaný
charakteristický habitus
kodominancia

preschnutá koruna
deformovaný
charakteristický
habitus; olámané,
suché konáre

1/2 zrezaný
3
3

kodominancia; šikmý
kmeň

deformovaný
1/2 charakteristický habitus
deformovaný
1/2 charakteristický habitus
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p.č. vedecký názov

175 Prunus cerasifera

slovenský názov

slivka
čerešňoplodá

obvod

výška

33

0-5

priemer
koruny SH

0-2

poznámka

deformovaný
1/2 charakteristický habitus
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PRÍLOHA 2: Zoznam drevín s navrhovanými opatreniami
p.č. vedecký názov

1

Quercus robur
"Fastigiata"

slovenský názov

dub letný

poznámka

opatrenia

imelo; suché konáre

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev, odstránenie
imelovca

Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

orezaný
strom;
deformovaný
charakteristický habitus asanácia

Acer
pseudoplatanus
javor horský
Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

zdravotný rez ( ošetrenie
pahýľov
po
zlomených
bez terminálu; olámané koncových
vetvách);
konáre, dutina
ošetrenie dutiny
bez terminálu

5

Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

Zdravotný
rez
koruny
olámané,
suché spočívajúci v orezaní suchých
konáre;kodominancia
a chorých vetiev

6

Robinia
pseudoacacia

agát biely

Na dožitie

7

Robinia
pseudoacacia

agát biely

Na dožitie

8

Robinia
pseudoacacia

agát biely

2

3
4

9

Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

10 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá
11 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

12 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá
13 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

14 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

15 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá
16 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

preschnutá koruna

Na dožitie

časť koruny suchá

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

suché konáre
kodominancia

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

dutina
s
výtokom; ošetrenie dutiny, zdravotný
terminálny výhon usychá rez

suché konáre

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

bez terminálu; olámané,
suché
konáre; Zdravotný
rez
koruny
deformovaný
spočívajúci v orezaní suchých
charakteristický habitus a chorých vetiev
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17 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá
18 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá
19 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

20 Acer platanoides
21 Ginkgo biloba

javor mliečny
ginko dvojlaločné

22 Sophora japonica

sofora japonská

Rhamnus
23 catharticus

rešetliak
prečisťujúci

24 Acer platanoides

javor mliečny

25 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

26 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá
27 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

28 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

29 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

Zdravotný
rez
koruny
olámané, suché konáre; spočívajúci v orezaní suchých
dutiny
a chorých vetiev
kodominancia
odstániť nefunkčnú väzbu
dutiny
konáre v hornej časti
koruny
schnú;
deformovaný
charakteristický habitus
kodominancia
deformácia
po
odstránení
terminálu,
vytvorená sekundárna
koruna
šikmý kmeň, preschnutá
koruna
vysoko
vyvetvená
koruna,
asymetrická
koruna, zápoj
šikmý kmeň, asymetrická
koruna, zápoj
šikmý
kmeň,
deformovaný
charakteristický habitus;
zápoj
kodominancia
kodominancia;
deformovaný
charakteristický habitus
práchnivá dutina na báze
kmeňa (statika); dutiny;
mierne
šikmý;suchý
terminál

ošetrenie dutiny, zdravotný
rez
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
presvetľovací rez
profile koruny
presvetľovací rez
profile koruny

v celom

presvetľovací rez
profile koruny

v celom

presvetľovací rez
profile koruny

v celom

v celom

asanácia

31 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

vysoko
vyvetvená Zdravotný
rez
koruny
koruna, riedka koruna; spočívajúci v orezaní suchých
olámané, suché konáre
a chorých vetiev
ošetrenie dutiny, zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
dutina
s
výtokom; v orezaní suchých a chorých
terminálny výhon usychá vetiev

32 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

dutiny; otvory po hmyze

Pseudotsuga
30 menziesii

duglaska tisolistá

ošetrenie dutiny
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vysoko
vyvetvená
koruna, riedka koruna;
olámané, suché konáre
vysoko
vyvetvená
koruna, riedka koruna;
olámané, suché konáre
vysoko
vyvetvená
koruna, riedka koruna;
olámané, suché konáre

Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev

koruny
suchých

úzka koruna, zápoj

presvetľovací rez
profile koruny

v celom

36 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

37 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

šikmý
konáre

Aesculus
38 hippocastanum

pagaštan konský

ošetrenie dutiny, zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
olámané, suché konáre; v orezaní suchých a chorých
dutina na konári
vetiev

Aesculus
39 hippocastanum

pagaštan konský

33 Picea abies

34 Picea abies

35 Picea abies

smrek obyčajný

smrek obyčajný

smrek obyčajný

40 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

41 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá
42 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

43 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

44 Pinus nigra

borovica čierna

45 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

kmeň,

koruny
suchých

Zdravotný
rez
koruny
suché spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

olámané, suché konáre

olámané, suché konáre
menšie dutiny

nemá terminál
vysoko
vyvetvená
koruna; olámané, suché
konáre; mierne šikmý
kmeň; zápoj lipy
kodominacia; zlomený
kostrový
konár;
práchnivá dutina na báze
kmeňa

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev; overenie
statiky
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev; overenie
statiky; ošetrenie dutiny

Negundo
46 aceroides*

javorovec
jaseňolistý

deformovaný
charakteristický habitus;
preschnutá koruna
asanácia

Aesculus
47 hippocastanum

pagaštan konský

kodominancia

48 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

koruny
suchých

zdravotný rez ( ošetrenie
kodominancia; ulomený pahýľov
po
zlomených
konár
koncových vetvách)
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49 Picea abies

smrek obyčajný

50 Picea abies

smrek obyčajný

51 Picea abies
52 Picea abies

53 Picea abies

54 Picea abies

vysoko
vyvetvená Zdravotný
rez
koruny
koruna;
horná
časť spočívajúci v orezaní suchých
koruny suchá
a chorých vetiev

smrek obyčajný

vysoko vyvetvená koruna
vysoko
vyvetvená
koruna;
horná
časť
koruny deformovaná
suchý
vysoko
vyvetvená
koruna;
deformovaný
terminál

smrek obyčajný

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
vysoko vyvetvená koruna a chorých vetiev

smrek obyčajný
smrek obyčajný

Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev
asanácia
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev

koruny
suchých

koruny
suchých

56 Picea abies

smrek obyčajný

57 Picea abies

smrek obyčajný

Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
vysoko vyvetvená koruna a chorých vetiev
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
vysoko vyvetvená koruna a chorých vetiev
vysoko
vyvetvená
koruna;
deformovaný
charakteristický habitus;
vrastený v javore
asanácia

58 Acer campestre
59 Picea abies
60 Picea abies

javor poľný
smrek obyčajný
smrek obyčajný

pozdĺžna dutina na báze
kmeňa
ošetrenie dutiny
dve tretiny suché
asanácia
suchý
asanácia

jedľa biela
smrek obyčajný

Zdravotný
rez
koruny
vysoko
vyvetvená spočívajúci v orezaní suchých
koruna; úzka koruna
a chorých vetiev
suchý
asanácia

63 Picea abies

smrek obyčajný

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

64 Picea abies

smrek obyčajný

65 Picea abies

smrek obyčajný

preschnutá koruna
riedka koruna; schne;
deformovaný
charakteristický habitus asanácia
Zdravotný
rez
koruny
vysoko
vyvetvená spočívajúci v orezaní suchých
koruna; nemá terminál
a chorých vetiev

smrek obyčajný

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

55 Picea abies

61 Abies alba
62 Picea abies

66 Picea abies

smrek obyčajný

horná časť koruny suchá

koruny
suchých
koruny
suchých
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67 Abies alba

68 Picea abies

69 Picea abies

70 Picea abies

71 Abies alba

72 Picea abies

73 Picea abies

jedľa biela

mierne šikmý kmeň

smrek obyčajný

deformovaný
Zdravotný
rez
koruny
charakteristický habitus; spočívajúci v orezaní suchých
preschnutá koruna
a chorých vetiev

smrek obyčajný

vysoko
vyvetvená
koruna;
deformovaný Zdravotný
rez
charakteristický habitus; spočívajúci v orezaní
preschnutá koruna
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
horná štvrtina koruny spočívajúci v orezaní
suchá
a chorých vetiev

jedľa biela

vysoko
vyvetvená
koruna;
deformovaný
charakteristický habitus; Zdravotný
rez
koruny
preschnutá
koruna; spočívajúci v orezaní suchých
naklonená koruna; zápoj a chorých vetiev

smrek obyčajný

Zdravotný
rez
koruny
vysoko
vyvetvená spočívajúci v orezaní suchých
koruna; riedka koruna
a chorých vetiev

smrek obyčajný

smrek obyčajný

74 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

75 Acer platanoides

javor mliečny

Acer
76 pseudoplatanus

javor horský

Picea pungens
77 "Argentea"

smrek pichľavý

Ailanthus
78 altissima
Negundo
79 aceroides*
Acer
80 pseudoplatanus

Acer
81 pseudoplatanus

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

koruny
suchých
koruny
suchých

Zdravotný
rez
koruny
vysoko
vyvetvená spočívajúci v orezaní suchých
koruna; riedka koruna
a chorých vetiev
torzo
dekapitovaného
stromu
asanácia
Zdravotný
rez
koruny
kodominancia; dutina v spočívajúci v orezaní suchých
kostrovom
konári; a chorých vetiev, ošetrenie
dutiny
olámané, suché konáre
vykrivený kmeň v dolnej
časti
deformovaný
charakteristický habitus;
šikmý kmeň; zápoj
asanácia
zdravotný rez ( ošetrenie
pahýľov
po
zlomených
koncových vetvách)

pajaseň žliazkatý
javorovec
jaseňolistý

zlomený konár
deformovaný
charakteristický habitus

javor horský

vykrivený kmeň v dolnej
časti

javor horský

Zdravotný
rez
koruny
pozdĺžna
dutina
s spočívajúci v orezaní suchých
výtokom;
olámané, a chorých
vetiev,ošetrenie
suché konáre; dutiny
dutiny

asanácia
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Acer
82 pseudoplatanus
Picea pungens
83 "Argentea"

javor horský
smrek pichľavý

Thuja
occidentalis"Mala
84 noyana"
tuja západná

zlomené konáre; mierne
šikmý kmeň
deformovaný
charakteristický habitus
deformovaný
charakteristický habitus
(zápoj),
vykrivený
terminál

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
asanácia

asanácia

Picea pungens
86 "Argentea"
87 Acer platanoides

smrek pichľavý
javor mliečny

Zdravotný
rez
asymetrická
koruna spočívajúci v orezaní
(zápoj)
a chorých vetiev
deformovaný
Zdravotný
rez
charakteristický habitus; spočívajúci v orezaní
bez terminálu
a chorých vetiev
dutý kmeň, torzo
asanácia

Picea pungens
88 "Argentea"
89 Ginkgo biloba
90 Picea abies

smrek pichľavý
ginko dvojlaločné
smrek obyčajný

konflikt s gingkom
kodominancia
riedka koruna

Populus alba
91 "Fastigiata"
92 Acer platanoides

topoľ biely
javor mliečny

vysoko
vyvetvená Zdravotný
rez
koruny
koruna; olámané, suché spočívajúci v orezaní suchých
konáre
a chorých vetiev
vykrivený kmeň

Aesculus
93 hippocastanum

pagaštan konský

dutina
s
výtokom,
menšie dutiny
ošetrenie dutín

Picea pungens
85 "Argentea"

smrek pichľavý

koruny
suchých
koruny
suchých

asanácia

Acer
94 pseudoplatanus

javor horský

olámané, suché konáre

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

95 Picea abies

smrek obyčajný

takmer
poškodená kôra

asanácia

96 Prunus cerasifera

slivka
čerešňoplodá

suchý;

vykrivený terminál

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

97 Prunus cerasifera

slivka
čerešňoplodá

vykrivený terminál

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

Negundo
98 aceroides*

javorovec
jaseňolistý

šikmý
schne

asanácia

Platycladus
99 orientalis

tujovec východný

Picea pungens
100 "Argentea"

smrek pichľavý

kmeň,

dutina,

deformovaný
charakteristický habitus
(zápoj), preschnutý
Presadiť/asanácia
deformovaný
charakteristický habitus
(zápoj), preschnutý
Presadiť/asanácia
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ošetrenie dutiny; Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
dutina na báze kmeňa; v orezaní suchých a chorých
vetiev
úzka koruna

Platanus x
101 hispanica

platan javorolistý

Platanus x
102 hispanica

platan javorolistý

Platanus x
103 hispanica

platan javorolistý

kodominancia;dutiny

Platanus x
104 hispanica

platan javorolistý

úzka koruna

Aesculus
105 hippocastanum

pagaštan konský

106 Acer saccharinum javor cukrový

ošetrenie dutiny

Zdravotný
rez
koruny
zlomený vo výške 5 m, spočívajúci v orezaní suchých
výmladky
a chorých vetiev

Acer
108 pseudoplatanus

javor horský

Zdravotný
rez
olámané, suché konáre; spočívajúci v orezaní
dutiny; mierne šikmý
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
olámané, suché konáre
a chorých vetiev

Negundo
109 aceroides*

javorovec
jaseňolistý

rozsiahla
zlomený

Acer
107 pseudoplatanus

javor horský

koruny
suchých
koruny
suchých

dutina;

110 Fraxinus excelsior jaseň štíhly

riedka,
koruna

Aesculus
111 hippocastanum

pagaštan konský

bez terminálu; dutiny

Aesculus
112 hippocastanum

pagaštan konský

kodominancia; olámané,
suché konáre

javor mliečny
javor poľný

vysoko
vyvetvená
koruna;
dutiny;
asymetrická koruna
dutiny

115 Fagus sylvatica

buk lesný

olámané, suché konáre;
dutiny;
asymetrická
koruna; drevokazné huby

116 Acer platanoides

javor mliečny

nemá priebežný kmeň,
imelo

javor poľný

Zdravotný
rez
koruny
deformovaný
charakteristický habitus spočívajúci v orezaní suchých
(zápoj), dutiny s výtokom a chorých vetiev, ošetrenie

113 Acer platanoides
114 Acer campestre

117 Acer campestre

málo

olistená

asanácia
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev, ošetrenie
dutiny
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev, ošetrenie
dutiny
ošetrenie dutiny
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev, ošetrenie
dutiny, odstránenie huby
odstránenie imela, Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
v orezaní suchých a chorých
vetiev
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dutiny

Aesculus
118 hippocastanum

pagaštan konský

119 Acer campestre

javor poľný

120 Acer campestre

javor poľný

121 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

122 Acer platanoides

javor mliečny

123 Acer platanoides

javor mliečny

124 Taxus baccata

tis obyčajný

125 Taxus baccata

tis obyčajný

126 Taxus baccata

tis obyčajný

127 Taxus baccata
128 Taxus baccata

tis obyčajný
tis obyčajný

129 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

130 Acer campestre

javor poľný

131 Acer campestre

javor poľný

deformovaný
charakteristický habitus;
vykrivený;
nemá
terminál
vysoko
vyvetvená
koruna; dutiny; olámané,
suché konáre; dutiny s
výtokom
šikmý kmeň; zarastá do
múra,
takmer
celá
koruna je mimo územia
parku; olámané, suché
konáre; výmladky
olámané
kostrové
konáre;
drevokazná
huba; otvory po hmyze
koreňové
nábehy
vyhnité, kodominancia;
imelo;
asymetrická
koruna

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev, ošetrenie
dutiny

asanácia

asanácia

asanácia
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
šikmý
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
kodominacia
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
riedka
koruna; a chorých vetiev, ošetrenie
poškodenie kmeňa
kmeňa
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
poškodený kmeň; dutina; spočívajúci v orezaní suchých
šikmý kmeň; asymetrická a chorých vetiev, ošetrenie
koruna
dutiny
odstránenie imela, Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
deformovaný
charakteristický habitus; v orezaní suchých a chorých
vetiev
šikmý kmeň; imelo
deformovaný
charakteristický habitus
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Platanus x
134 hispanica

platan javorolistý

Zdravotný
rez
olámané, suché konáre; spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev
šikmý kmeň
deformovaný
Zdravotný
rez
charakteristický habitus; spočívajúci v orezaní
šikmý kmeň
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
horná
časť
koruny spočívajúci v orezaní
preschnutá; hrče
a chorých vetiev

135 Pinus nigra

borovica čierna

vysoko vyvetvená koruna

136 Pinus nigra
137 Pinus nigra

borovica čierna
borovica čierna

vysoko vyvetvená koruna
vysoko vyvetvená koruna
kodominancia;
poškodenia
kmeňa;
imelo; horná časť koruny
preschnutá;
olámané,
suché konáre
suchý

132 Acer campestre

133 Acer campestre

javor poľný

javor poľný

Acer
138 pseudoplatanus
139 Picea abies

javor horský
smrek obyčajný

140 Acer campestre

javor poľný

141 Acer platanoides

javor mliečny

142 Pinus nigra

borovica čierna

143 Pinus nigra

borovica čierna

Picea pungens
144 "Argentea"

smrek pichľavý

145 Acer platanoides

javor mliečny

Aesculus
146 hippocastanum

pagaštan konský

147 Sophora japonica

sofora japonská

koruny
suchých
koruny
suchých
koruny
suchých

odstránenie imela, Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
v orezaní suchých a chorých
vetiev
asanácia
odstránenie imela, Zdravotný
riedka
koruna; rez
koruny
spočívajúci
deformovaný
v orezaní suchých a chorých
charakteristický habitus vetiev
odstránenie imela, Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
v orezaní suchých a chorých
olámané, suché konáre
vetiev
odstránenie imela, Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
olámané, suché konáre; v orezaní suchých a chorých
riedka koruna
vetiev
odstránenie imela, Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
olámané, suché konáre; v orezaní suchých a chorých
riedka koruna
vetiev
deformovaný
charakteristický habitus;
preschnutá koruna
asanácia
odstránenie imela, Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci
asymetrická
koruna v orezaní suchých a chorých
(zápoj)
vetiev

deformácia
po
odstránení kostrových
konárov,
vytvorená
sekundárna
koruna;
dutina
s
výtokom;
olámané, suché konáre

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev, ošetrenie
dutín
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Aesculus
148 hippocastanum

149 Sophora japonica

Platanus x
150 hispanica

151 Acer platanoides

platan javorolistý

deformácia
po
odstránení kostrových
konárov,
vytvorená
sekundárna
koruna;
dutiny
deformácia
po
odstránení kostrových
konárov,
vytvorená
sekundárna
koruna;
olámané, suché konáre
riedka koruna, horná
časť
koruny
schne;
deformovaný
charakteristický habitus

javor mliečny

deformovaný
charakteristický habitus

pagaštan konský

sofora japonská

152 Acer campestre
javor poľný
153 Junipeus chinensis borievka čínska

154 Acer campestre

javor poľný

155 Acer platanoides

javor mliečny

156 Acer campestre

javor poľný

157 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

158 Acer platanoides

javor mliečny

159 Juglans nigra

orech čierny

160 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá
Buxus
161 sempervirens

krušpán
vždyzelený

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev, ošetrenie
dutín
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev, ošetrenie
dutín
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

Zdravotný
rez
koruny
rozsiahla dutina v dolnej spočívajúci v orezaní suchých
časti kmeňa; horná časť a chorých vetiev, ošetrenie
koruny schne
dutín
šikmý kmeň
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
dutina na báze kmeňa; a chorých vetiev, ošetrenie
dutín, overenie statiky
olámané, suché konáre
Zdravotný
rez
koruny
pozdĺžna dutina v dolnej spočívajúci v orezaní suchých
časti kmeňa; imelo; a chorých vetiev, ošetrenie
otvory po hmyze
dutín, overenie statiky
šikmý
kmeň; Zdravotný
rez
koruny
deformovaný
spočívajúci v orezaní suchých
charakteristický habitus a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev, odstránenie
šikmý kmeň; výmladky
výmladov
horná časť koruny schne; Zdravotný
rez
koruny
kodominancia;
riedka spočívajúci v orezaní suchých
koruna
a chorých vetiev
odstránenie imela, Zdravotný
horná časť koruny schne; rez
koruny
spočívajúci
imelo;
deformovaný v orezaní suchých a chorých
charakteristický habitus vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
kodominancia
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev
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Buxus
162 sempervirens
Buxus
163 sempervirens

Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev

krušpán
vždyzelený
krušpán
vždyzelený

Buxus
164 sempervirens

krušpán
vždyzelený

Buxus
165 sempervirens

krušpán
vždyzelený

Buxus
166 sempervirens

krušpán
vždyzelený

Negundo
167 aceroides*
168 Taxus baccata

javorovec
jaseňolistý
tis obyčajný

preschnutá koruna

koruny
suchých
koruny
suchých
koruny
suchých
koruny
suchých
koruny
suchých

asanácia

169 Acer platanoides

javor mliečny

deformovaný
Zdravotný
rez
koruny
charakteristický habitus; spočívajúci v orezaní suchých
olámané, suché konáre
a chorých vetiev

Negundo
170 aceroides*

javorovec
jaseňolistý

zrezaný

173 Prunus cerasifera

slivka
čerešňoplodá

asanácia
Zdravotný
rez
kodominancia;
šikmý spočívajúci v orezaní
kmeň
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
spočívajúci v orezaní
a chorých vetiev
Zdravotný
rez
deformovaný
spočívajúci v orezaní
charakteristický habitus a chorých vetiev

174 Prunus cerasifera

slivka
čerešňoplodá

deformovaný
charakteristický habitus

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

deformovaný
charakteristický habitus

Zdravotný
rez
koruny
spočívajúci v orezaní suchých
a chorých vetiev

Acer
171 pseudoplatanus

javor horský

172 Tilia plathyphyllos lipa veľkolistá

175 Prunus cerasifera

slivka
čerešňoplodá

koruny
suchých
koruny
suchých
koruny
suchých
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PRÍLOHA 3: CHA Sládkovičovský park – výpis zo Štátneho zoznamu osobitne
chránených častí prírody SR

Chránený areál Sládkovičovský park

Evidenčné číslo:
Výmera chráneného územia:
Výmera ochranného pásma:
Rok vyhlásenia:
Rok poslednej novelizácie:
Zriaďovací orgán pri vyhlásení
CHÚ:

Základné údaje
973
12 020 m2
1983
Okresný národný výbor v Galante

Názov právneho predpisu
vyhlasujúceho CHÚ:

Nariadenie Okresného národného výboru v Galante č.
11-V./1983 z 9.9.1983 - účinnosť od uplynutia doby 30
dní po vyhlásení

Názov organizačnej jednotky
Štátnej ochrany prírody SR,
spravujúcej CHÚ:

ŠOP - S-CHKO Dunajské luhy

Predmet ochrany:
Spôsob vymedzenia ochranného
pásma:
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej
sústavy chránených území:
Súkromné chránené územie:
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ:
Mapový list Základnej mapy SR
1:50 000:

Historický park v Sládkovičove. Je to významný prvok
mestskej zelene, nachádza sa pri kaštieli.
OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných
vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona
č. 543/2002 Z.z.
4. stupeň
nie
nie
Trnavský
Galanta
Sládkovičovo
Sládkovičovo
Nie je súčasťou VCHÚ
Senec 45-11 štandardizovaný názov: Sládkovičovský
park
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PRÍLOHA 4: Zápisnica
ZÁPISNICA
z pracovného rokovania konaného dňa 06.96.2018 na Mestskom úrade v Sládkovičove
a miestnej obhliadky „Chráneného areálu – Sládkovičovský park“.

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Pracovné rokovanie bolo zvolané pozvánkou Mesta Sládkovičovo, zo dňa 22.05.2018, pod č.
844/2018-1489 IVZP/BE. Predmetom rokovania bolo dohodnutie postupu pri príprave
projektovej dokumentácie a následne pri realizácii prác „Revitalizácia chráneného areálu –
Sládkovičovský park“.
Pracovné rokovanie otvoril primátor mesta Ing. Anton Szabó, privítal prítomných a oboznámil
ich so zámermi a plánovaným rozsahom prác, realizovaných v rámci revitalizácie parku.
Chránené územie – „Chránený areál - Sládkovičovský park“ bolo vyhlásené Nariadením
Okresného národného výboru v Galante pod č. 11. – V/1983 zo dňa 9.9.1983. Podľa zákona
NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z 23. augusta 1994 bolo územie
prekategorizované na chránený areál. CHA – Park v Sládkovičove je zapísaný v zozname
prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR. č. 23/1996 Z. z. pod číslom 122
ako Park v Sládkovičove. Na území CHA platí 4. stupeň ochrany podľa zákona č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Mesto Sládkovičovo zadalo vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bude
v maximálnej miere zachovávať jednotlivé historické prvky parku, pri rešpektovaní
požiadaviek z hľadiska ochrany prírody a krajiny (ŠOP SR CHKO Dunajské Luhy), ako aj
záujmov Krajského pamiatkového úradu v Trnave.
Plánovaný rozsah prác:
• Úprava chodníkov (asfaltový povrch, resp. zámková dlažba),
• Pódium - javisko (stavebná úprava, zmenšenie plochy a jeho čiastočná izolácia
výsadbou vhodných drevín od zvyšku areálu parku)
• Vytvorenie plochy pre divákov s možnosťou ich sedenia
• Úprava jazierka a oživenie jeho pôvodnej funkcie ( údaje o jazierku už na mapových
podkladoch z roku 1895)
• Vybudovanie závlahového systému s napojením na novovybudovaný vodný zdroj
(studňa)
• Výsadba kríkov k oploteniu
• Osadenie lavičiek, úprava okolia drevín a trávnatých plôch
• Posúdenie zdravotného stavu jednotlivých existujúcich drevín, návrh novej výsadby
Na základe
obhliadky parku, diskusie a pripomienok zúčastnených zástupcov
jednotlivých orgánov a organizácií boli prijaté nasledovné závery:
V rámci revitalizácie „Chráneného areálu – Sládkovičovský park“ je nevyhnutné:
1. Zabezpečiť geodetické zameranie parku, všetkých drevin, pódia, el. stĺpov.
Dreviny očíslovať a označiť štítkom zhodne s mapovým podkladom. Určiť
polohopis aj výškopis všetkých prvkov.
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2. Spracovať dendrologický posudok, ktorý bude o. i. obsahovať špecifikáciu
chránených druhov rastlín, návrh výsadby vhodných druhov drevín, kríkov
a rastlín pri rešpektovaní a zachovaní pôvodných druhov drevín a rastlín,
rastúcich v súčasnosti v parku (platan, papraď – adiantum).
3. Pri návrhu chodníkov rešpektovať požadovanú vzdialenosť chodníka od
existujúcich drevín.
4. Navrhnúť vhodný povrch chodníkov a spevnených plôch.
5. Pri navrhovaní rekonštrukcie oplotenia rešpektovať pôvodnú skladbu murovky –
škvárobetón ( technická historická pamiatka)
6. Navrhnúť závlahový systém s napojením na nový vodný zdroj. (Studňa – vodná
stavba, povoľujúcim orgánom je OÚ Galanta, odbor starostlivosti o životné
prostredie, úsek štátnej vodnej správy).
7. Všetky kroky počas prípravy PD realizovať na základe konzultácie so zástupcom
ŠOP SR CHKO Dunajské Luhy – Ing. Gabrielom Izsákom a zástupkyňou KPÚ
Trnava Ing. Alexandrou Jakabšicovou.
8. Po vypracovaní PD a jej odsúhlasení všetkými dotknutými orgánmi
a organizáciami požiadať Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné
prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
kraja o udelenie výnimky podľa ust. § 29 písm. c) zákona NR SR 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
9. Dokumentáciu vypracovať v dostatočnom počte pare, nakoľko každý dotknutý
orgán, si jedno pare ponecháva pre vlastnú potrebu.
Primátor mesta, Ing. Anton Szabó v závere požiadal všetkých prítomných o urýchlené
konanie pri vybavovaní podkladov k vydaniu výnimky, nakoľko Mesto Sládkovičovo plánuje
s prácami začať ešte v jesenných mesiacoch roka 2018.
Na záver pán primátor poďakoval všetkým prítomným za ústretovosť a pracovné rokovanie
ukončil.
Zapísala: RNDr. Emília Barteková
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