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TAXONOMICKÁ DETERMINÁCIA CHRÁNENÉHO STROMU TOPOĽA 

BIELEHO – POPULUS ALBA L. V MESTSKOM PARKU V KOŠICIACH A 

SÚČASNÝ STAV 
 

Pavel HRUBÍK, Peter KELBEL 

Pavel Hrubík, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FZKI, emeritný profesor, Dunajská 16, Nitra, Email: 
ginkgo.ph@gmail.com 

Peter Kelbel, Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Mánesova 23, Email: peter.kelbel@upjs.sk 

 

Pri praktickom hodnotení zdravotného stavu a stability chráneného stromu topoľa bieleho – Populus alba 
L., pomocou akustickej tomografie v Mestskom parku v Košiciach (v rámci konania odborného seminára: 
„Metódy hodnotenia drevín 2016“, 25. 5. 2016) a po odbere herbárových vzoriek čerstvých olistených 
konárikov, vznikli medzi prítomnými odborníkmi dendrológmi pochybnosti o správnej taxonomickej 
determinácii chráneného stromu. Na základe následnej odbornej expertízy herbárových položiek na 
Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, na Katedre biotechniky zelene (pri vzájomnej 
konzultácii s dendrológmi: prof. Ing. Pavel Hrubík, DrSc., emeritný profesor sadovníckej dendrológie 
a ochrany okrasných drevín; Ing. Ján Kollár, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., odborní asistenti na uvedenej 
katedre; Ing. Peter Hoťka, PhD. vedecký pracovník Arboréta Mlyňany SAV, d. p. Ústavu ekológie lesa vo 
Zvolene; prof. RNDr. Tibor Baranec, PhD., vedúci Katedry botaniky FAPZ SPU v Nitre; Dr. Ing. Peter Kelbel, 
zástupca riaditeľa a vedecký pracovník Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach), sa potvrdilo, že ide 
o topoľ sivý - Populus x canescens (Ait.) J. E. Sm. (Salicaceae – vŕbovité). 

    Tento taxón sa niekedy hodnotí ako samostatný druh, častejšie sa však považuje za kríženca topoľa 
bieleho a topoľa osikového (osiky). Má premenlivé orgány a morfologickými znakmi sa raz blíži topoľu 
bielemu, inokedy topoľu osikovému alebo má prechodné znaky. Dá sa získať kontrolovaným krížením – 
prenosom peľu zo samčích jedincov topoľa bieleho na samičie jedince osiky, prípadne môže vzniknúť aj 
spontánnym krížením. 

    Strom vysoký 30 – 35 m. Koruna je široko vajcovitá. Kôra a borka podobné topoľu bielemu. Púčiky sú 
štíhlejšie a ostrejšie zakončené ako u topoľa bieleho, púčikové šupiny sú žltkasto hnedé, čiastočne sivo 
chlpaté. Výhonky sú najprv sivo plstnaté, neskôr lysejúce olivovozelené. 

     Listy veľkosti 40 – 60 x 30 – 40 mm okrúhlo vajcovité, na okraji s 5 – 8 oblými zubami alebo plytkými 
lalokmi, na báze takmer zaokrúhlené až uťaté; vrchná strana je tmavozelená, lesklá, spodná sivo plstnatá, 
často v priebehu leta lysejúca. Vyskytujú sa však aj laločnaté listy, ako má topoľ biely, alebo až okrúhlasté 
listy ako osika. 

    Kvitne v marci až apríli pred rozvinutím listov. Dvojdomá rastlina. Kvety sú rôznopohlavné. Samčie 
jahňady sú dlhé 60 – 100 mm, visiace, kvety majú 8 – 10 tyčiniek; samičie jahňady sú dlhé 20 – 30 mm, 
piestik má štyri blizny. Kvety aj plody sú podobné topoľu bielemu. 

    Má podobné rozšírenie ako topoľ biely (topoľ biely – Populus alba L., je pôvodne rozšírený v južnej 
a strednej Európe, cez stredné Bielorusko na Sibír po Ob, v Strednej Ázii po Himaláje a zasahuje aj sever 
Afriky. Nevyskytuje sa na Britských ostrovoch a v Škandinávii). Topoľ sivý – Populus x canescens (Ait.) J. E. 
Sm., častejší je na Balkánskom polostrove, na zaplavovaných územiach riek, v stepných oblastiach 
európskej časti Ruska, na Kryme, Kaukaze a v Malej Ázii. V porovnaní s topoľom bielym viac odoláva 
suchu, lepšie znáša kyslé pôdy a riedke zatienenie, menej je náročný na vlhkosť a obsah živín v pôde. 

     U nás sa vyskytuje pozdĺž Váhu po Považskú Bystricu i okolo ostatných riek, ale aj na devastovaných 
plochách. 
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     Základný zdroj informácií poskytuje odborná literatúra: J. Pagan, D. Randuška: Atlas drevín 1. OBZOR 
Bratislava, 1987, 357 s. 

     Z hľadiska získaných a overených poznatkov odporúčame v základných úradných dokladoch 
o predmetnom chránenom strome, zmeniť pomenovanie na topoľ sivý – Populus x canecsens (Ait.) J. E. 
Sm. 
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SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH  

- HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ 
 

Marta POPRÍKOVÁ 

Marta Popríková, Správa mestskej zelene Košice, Rastislavova 79, 040 01 Košice 

ÚVOD 

Správa mestskej zelene v Košiciach bola zriadená ako mestská príspevková organizácia na základe 

uznesenia Mestského zastupiteľstva č.69 zo dňa 7.1.1992. 

Úlohou Správy mestskej zelene v Košiciach  je usmerňovať a koordinovať činnosti smerujúce 

k optimálnemu a kvalitatívne vyrovnanému životnému prostrediu v meste ako celku .Nezastupiteľná 

funkcia je v oblasti regulatívnej, koncepčnej, plánovacej a kontrolnej. Snahou je vytvoriť podmienky pre 

čo najužšiu spoluprácu v oblasti projekcia – realizácia – údržba – ochrana zelene.   

Správa mestskej zelene v Košiciach  vykonáva  starostlivosť o zeleň   v  ňou spravovaných  7 mestských 

častiach, o celkovej rozlohe  460 ha, v rámci vlastnej réžie (Magistrátom mesta Košice pridelený 

rozpočet). 

V súčasnosti má 387 zamestnancov, z toho THZ - 63 a R – 226.  

Na sezónu 2016  bolo prijatých 98 sezónnych zamestnancov. 

Základným účelom a predmetom činnosti mestskej príspevkovej organizácie, Správy mestskej 

zelene v Košiciach  v zmysle zriaďovateľskej listiny je : 

1) spravovanie zelene v rozsahu : 

a) parkov – centrálnych, obvodových, okrskových  

b) sprievodnej zelene komunikácii 

c) zelene obytných skupín 

d) stromoradí 

2) spravovanie : 

a) detských ihrisk a parkových chodníkov 

b) fontán a potôčikov 

c) minerálneho prameňa Anička 

d) mlynského náhonu 

e) umeleckých diel osadených v zeleni, zvonkohru 
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f) pomníkov na námestí Osloboditeľov a sochy Maratónca 

g) horizontálnych a vertikálnych vrtov, pevných bodov a pilotových stien –prvky 

podmieňujúce stabilitu územie sídliska Dargovských hrdinov 

h) svahu Šibená hora 

i) oporných múrov v zeleni podchycujúce terén 

j) rigolov a kanalizačných vpustí v zeleni odvodňujúcich terén 

k) budov a stavieb skleníkového hospodárstva na Rastislavovej 79 

  záhrady Bernátovce 

l) hnuteľného a nehnuteľného majetok pre výkon činnosti 

m) pozemkov 

3) pestovanie okrasných stromov, kríkov a kvetov 

4) realizovanie geodetických meraní pre spracovanie pasportizácie verejnej zelene 

5) vykonávanie projektovo-rozpočtovej a inžiniersko-investorskej činnosť na realizáciu, 

rekonštrukciu zelene a drobných stavieb 

6) realizovanie zberu, nakladanie a zhodnocovanie odpadu, zaradeného podľa vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov ako odpad zo záhrad a parkov, biologický rozložiteľný odpad, drevný odpad 

z orezov a výrubov, lístie, tráva  (konečný produkt – kompost, je spracovaný v kompostárni 

Bernátovce ) 

V rámci podnikateľskej činnosti Správa mestskej zelene v Košiciach zabezpečuje : 

a) maloobchod a veľkoobchodnú činnosť v rozsahu predmetu činnosti – nákup a predaj 

okrasných drevín, krov , stromov a kvetov 

b) poskytovanie záhradníckych služieb za úplatu 

c) vykonávanie projektovej činnosti za úplatu 

d) prenájom nehnuteľností  

e) predaj na priamu konzumáciu 

f) prípravné práce pre stavby, demolácie, búracie a zemné práce 

g) prenájom strojov, zariadení a motorových vozidiel 

h) nakladanie s ostatným odpadom v súlade so základným účelom a predmetom činnosti 

i) prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie detských ihrísk 

j) diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel 

k) čistiace a upratovanie služby 

l) uskutočňovanie krajino architektonických sadových diel 

m) výkon činnosti stavbyvedúceho 

n) výkon činnosti stavebného dozoru 
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                  Okrem uvedených hlavných činností Správa mestskej zelene v Košiciach  -  na základe licencie na 

prevádzkovanie  „vlastnej ochrany „  -  zabezpečuje ochranu nehnuteľnosti a niektorých prevádzkovaných 

zariadení.  

Hlavné činnosti organizácie  zabezpečuje   Úsek prevádzkovo technického námestníka riaditeľa, 

v členení: 

1. Oddelenie záhrad, prípravy výroby záhrady, odbytu a odbornej záhradníckej skupiny 

2. Oddelenie projekcie a prípravy výroby zelene 

3. Technici zelene – údržba a realizácia 

4. Technické oddelenie 

1. ODDELENIE ZÁHRAD, PRÍPRAVY VÝROBY ZÁHRADY, ODBYTU  A ODBORNEJ 

ZÁHRADNÍCKEJ SKUPINY 

Prezentácia  činnosti 

SKLENÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO 

V areály na Rastislavovej 79 sa nachádza výrobná časť- skleníkové hospodárstvo, ktoré zabezpečuje 

výrobu kvetín pre výsadbu do jednotlivých mestských častí mesta Košice.  

Ročne sa vypestuje a zároveň vysadí približne 35 000 dvojročiek a 110 000 rôznych  letničiek.  

Časť produkcie kvetín sa dopestuje na komerčné účely 

       

PREDAJŇA - RASTISLAVOVA 79 

Ponúka na predaj široký sortiment letničiek, dvojročiek , trvaliek , okrasných drevín s voľnej pôdy, v 

kontajneroch z vlastnej výroby a nákupu. 

Okrem toho ponúkame na predaj aj  doplnkový sortiment -substráty, hnojivá, trávne semeno, mulčovaciu 

kôru a iné. 

ODBORNÁ ZÁHRADNÍCKA SKUPINA 

Hlavnou činnosťou našej odbornej záhradníckej skupiny, je realizácia a údržba  kvetinových výsadieb,  

ktorá zahŕňa prípravu záhonov, výsadbu , zálievky ,odburinenie a estetickú úpravu záhono Počas 

zimného obdobia sa  zaoberá orezom krov a tvarovaním stromov podľa potreby  v jednotlivých MČ . 

Na Hlavnej ulici v parkoch realizuje počas sezóny  údržbu trávnikov ich kosenie , prihnojovanie atď. 

Zabezpečuje  výzdobu rôznych akcií , ktoré sa konajú pod záštitou mesta Košice. 

Po odkvitnutí letných kvetinových záhonov, po Medzinárodnom Maratóne Mieru, začínajú s jesennou 

výsadbou cibuľovín /tieto nakupujeme cca /40 000 ks/ a dvojročiek. 

Celková výmera kvetinových záhonov-cca 3200 m2. 

ZÁHRADA BERNÁTOVCE 

V našej okrasnej škôlke sa zaoberáme pestovaním a predajom širokého sortimentu listnatých  a 

ihličnatých okrasných drevín. 
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Ponúkame  vzrastlé listnaté  stromy z voľnej pôdy so zemným balom , listnaté dreviny v kontajneroch aj z 

voľnej pôdy, ihličnaté dreviny vhodné do živých plotov, alebo ako solitéry - z vlastnej výroby , ale aj z 

nákupu. 

Pre podnikateľov zaoberajúcich sa záhradníckou činnosťou platia po predložení originálu živnostenského 

listu veľkoobchodné ceny. 

KOMPOSTÁREŇ 

Kompostáreň v Košiciach sa nachádza v areály Záhrady Bernátovce ,spracováva biologický odpad 

vytvorený na území mesta Košice Hlavnou činnosťou kompostárne je recyklácia, úprava odpadov ( t.j. 

drvenie) a skladovanie odpadov. 

 

2. ODDELENIE PRÍPRAVY VÝROBY ZELENE A PROJEKCIE 

Prezentácia činnosti  

Oddelenie projekcie pozostáva z troch časti  

 

GEODETICKÁ ČASŤ      má na starosti  : 

- inventarizácia a pasportizácia zelene 

- zabezpečovanie inžinierskych sietí pre projekciu 

- zameriavanie, vytyčovanie plôch a tvorba grafických podkladov 

- správa GISu 

 

STAVEBNÁ ČASŤ    :                             

- projektovanie detských ihrísk 

- projektovanie multifunkčných ihrísk 

- projektovanie drobných stavieb 

- dozor nad stavebnou činnosťou 

 

PROJEKCIA ZELENE  : 

- projektovanie verejnej zelene (sadové úpravy, kvetinové 

výsadby, rekonštrukcie parkov) 

- projektovanie privátnej zelene (sadové úpravy obchodných 

a priemyselných objektov, projektovanie a realizácia 

súkromných záhrad) 

- projektovanie a realizácia závlahových systémov 

- výpočty spoločenských hodnôt 

- hodnotenie zdravotného stavu vegetácie 

- spracovávanie cenových ponúk pre realizácie sadových úpravy 
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- spracovávanie a vyhodnocovanie plánov jarných a jesenných 

výsadieb verejne zelene. 

3. TECHNICI ZELENE  - ÚDRŽBA A REALIZÁCIA 

Prezentácia činnosti : 

Údržbu a realizáciu spravovanej zelene zabezpečujú strediská, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých 

mestských častí. 

Technici zelene 

- spolupracujú s mestskými úradmi jednotlivých mestských častí, s Magistrátom mesta Košice, 

referát životného prostredia, 

- spolupracujú pri spracovaní plánu úloh údržby s príslušnými časťami 

- vedú evidenciu vzniknutých škôd na zeleni, spolupracujú s mestskou a štátnou políciou pri 

poškodzovaní zelene, 

- vykonávajú dozor budúceho užívateľa, zúčastňujú sa územného, stavebného a preberacieho 

konania, 

- sledujú dodržiavanie termínov v stavebných povoleniach, predkladajú podnety miestnym úradom 

mestských častí na vyvodenie sankcií, 

- spracovávajú stanoviská k žiadostiam o povolenie prekopávok, dočasnému príp. trvalému záberu 

zelene, 

- vybavujú podnety občanov a organizácií, týkajúce sa zelene, 

- zabezpečujú prostredníctvom projekcie zakreslenie všetkých zmien v pasportizácii, 

- zodpovedajú za náhradné výsadby v zmysle vydaných rozhodnutí, 

- zodpovedajú za zdravotný stav zelene v príslušnej mestskej časti a navrhujú opatrenia, 

- zabezpečujú výsadbu v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie v rámci mesta 

a zodpovedajú za jej kvalitu, 

- zabezpečujú údržbu zelene, t.j. trávnikov, detských ihrísk, pieskovísk, lavičiek, vyprázdňovanie 

smetných košov umiestnených v zeleni, čistenie rigolov a zálievky, 

- v zimnom období zabezpečujú čistenie chodníkov v zmysle operačného plánu zimnej údržby. 

 

TECHNICKÉ ODDELENIE : 

Prezentácia činnosti 

 

Referent investičnej výstavby : 

- organizuje a zabezpečuje predprojektovú a projektovú činnosť, investičnú výstavbu 

a dodávateľsko – odberateľské vzťahy na úseku, 

- zabezpečuje posúdenie technickej dokumentácie pre investičnú výsadbu, 
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- sleduje stav príprav a realizácie plánovaných investičných akcií ich ukončenie a písomne 

odovzdáva dielo budúcemu prevádzkovateľovi s príslušnou dokumentáciou. V prípade reklamácii 

ich uplatňuje u dodávateľa v zmysle zmluvy. 

Dopravno – mechanizačné stredisko : 

- zabezpečuje a riadi komplexné využívanie dopravných prostriedkov, 

- zodpovedá za kvalitne vykonanú prácu a techniku kosenia, strihania živých plotov, orezov 

a výrubov, 

- zabezpečuje a riadi prevádzku drvičky (získaná štiepka sa využíva na mulčovanie  kríkových 

záhonov ) 

- zabezpečuje včasnú a kvalitnú realizáciu vianočnej výzdoby na území mesta Košice. 

 Správa mestskej zelene v Košiciach  prostredníctvom vlastného strediska dopravy zabezpečuje 

dopravné služby, spojené s likvidáciou odpadu zo zelene ako aj zálievky rastlinného materiálu v rámci 

mesta. 

                  Jednou z činností je aj zabezpečovanie zimnej údržby na niektorých peších komunikáciách 

a aktívna účasť pri riešení kalamitných a povodňových situáciách.  

 Zimnú údržbu vykonáva Správa mestskej zelene v Košiciach na ploche o  výmere 10 753 m2 .      

                  Pri organizovaní spoločenských podujatí, športových súťaží v Meste Košice, Správa mestskej 

zelene v Košiciach je neoddeliteľnou súčasťou pri ich zabezpečovaní.  Sú to akcie , ako napr. „Dni mesta 

Košíc, Medzinárodný maratón mieru, vianočná výzdoba centrálnej mestskej zóny. 

 Väčšinu prác zabezpečuje Správa mestskej zelene v Košiciach svojpomocne. 

 Prostredníctvom dodávateľských organizácií zabezpečuje len nevyhnutné činnosti z dôvodu chýbajúcich 

kapacít a mechanizácie ako napríklad  

- čistenie, meranie a rekonštrukcia horizontálnych vrtov, ktoré podmieňujú stabilitu sídl. 

Dargovských hrdinov, 

 

Stredisko správy budov: 

Prezentácia činnosti: 

- oprava, údržba a komplexná starostlivosť o objekty v správe organizácie 

- oprava a  údržba  detských ihrísk, pieskovísk, parkových lavičiek a mobiláru 

- výstavba nových detských ihrísk 

- zabezpečuje včasnú a kvalitnú realizáciu vianočnej výzdoby na území mesta Košice. 

- zodpovednosť  za : 

o prevádzku fontán, potôčikov, jazierka v Mestskom parku,  

o za technický a estetický vzhľad zverených plastík  (sochy )  v zeleni 

o za  prevádzku a údržbu Mlynského náhonu a Minerálneho prameňa Anička, 

 

Oddelenie BOZP, CO, PO, MTZ, VO (vlastná ochrana): 
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- Bezpečnosť pri práci,  civilná ochrana, požiarna ochrana a vlastná ochrana sa vykonáva v zmysle 

platnej legislatívy v jednotlivých oblastiach 

- Materiálno-technické zabezpečenie vykonávajú traja zásobovači a dvaja skladníci. 

 

ZÁVER : 

Správa mestskej zelene v Košiciach kladie veľký dôraz  na informovanosť nie len, čo sa týka dotknutých 

organizácií, ale aj na informovanosť obyvateľstva. 

Prostredníctvom vlastnej webovej stránky -  www.smsz.sk , ako aj prostredníctvom masmédií sa snažíme 

čo najpravidelnejšie oboznámiť verejnosť  s pripravovanými zásahmi do verejnej zelene, ako sú výruby, 

výsadby, rekonštrukcie... stavebného, resp. sadovníckeho charakteru a pod..  

Nechýbajú ani informácie o rôznych akciách , zľavách na rastlinnom materiáli, či predaj a prenájom 

vianočných stromčekov. 

Správa  mestskej zelene v Košiciach v maximálnej možnej miere snaží uspokojiť požiadavky občanov na 

kvalitu mestskej zelene ako celku. 

  

http://www.smsz.sk/
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SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ 
 

Marta POPRÍKOVÁ, Jana KOLIBÁBOVÁ 

Marta POPRÍKOVÁ, Jana KOLIBÁBOVÁ, Správa mestskej zelene Košice, Rastislavova 79, 040 01 Košice 

 

Topoľ biely je rovnorastúci, v lete zelený strom so širokou korunou väčšinou v tvare kruhu. Strom môže 

dosiahnuť vek 300 - 400 rokov a priemer kmeňa môže dosiahnuť až 4,5 metra. Kôra má väčšinou biele 

zafarbenie a hladkú štruktúru, niekedy obsahuje malé stopy korkového dreva. Tieto stopy majú väčšinou 

tvar kosoštvorca. S pribúdajúcim vekom dostáva vrchná kôra tmavošedé zafarbenie a tvoria sa hlboké 

pozdĺžne ryhy. Najmladšie výhonky so zvyšujúcim sa vekom blednú a na zelených výhonkoch sa postupne 

objavuje biele olemovanie. 

Tento druh stromu je pomerne necitlivý na sucho a vystačí si aj s malým množstvom vody. Rastie 

väčšinou na slnečných stanoviskách s piesočnatou pôdou, napríklad na brehoch riek alebo jazier. 

Pomerne dobre sa mu však darí aj na úplne pieskových stanoviskách alebo v močiarnych oblastiach. 

Topoľ sa často vysádza ako dekorácia ulíc alebo v alejách. Letné horúčavy a aj veľmi nízke zimné teploty 

znáša relatívne dobre. Topoľ biely bežne rastie v strednej, južnej a východnej Európe, na západnej Sibíri, v 

západnej Ázii a v severnej Afrike. Vo voľnej prírode sa väčšinou vysádza len na dekoračné účely. 

Tento topoľ patrí medzi najväčšie topole biele na našom území. Vyznačuje sa najmä mohutným kmeňom 

v spodnej časti , ktorý sa už v menšej výške vetví na dve obrovské ramená , a tie sa ďalej rozkonárujú do 

majestátne pôsobiacej rozložitej koruny. Pre jeho rozmery a biologickú, vedeckú, náučnú, estetickú 

a krajinársku hodnotu bol vyhlásený za chránený prírodný výtvor v roku 1991 (Rozhodnutím ÚŽP mesta 

Košice č. ŽP-238/91-Bb zo dňa 02.10.1991). Za chránený strom bol vyhlásený Všeobecne záväznou 

vyhláškou Krajského úradu v Košiciach č. 1/1996 zo dňa 27.11.1996. V dobe jeho vyhlásenia mal obvod 

661 cm a výšku 24 m, v súčasnosti po 20 rokoch od jeho vyhlásenia má obvod už 710 cm a výšku cca 30 

m. 

Prvá okresná revízia bola uskutočnená v roku 1993 OÚ ŽP Košice I, na ktorej boli uložené opatrenia 

zainteresovaným stranám, kvôli zvýšenej ochrane tohto stromu. Na revízii z roku 2001 neboli uložené 

žiadne opatrenia, následne bola vykonaná posledná revízia v roku 2003 z ktorej opatrenia boli splnené 

čiastočne. Na základe zhoršujúceho sa zdravotného stavu topoľa bieleho /presychanie koruny/ 

a vykonanej revízie bolo v roku  1994 dodávateľom prác - firmou EKOSAD  vykonané odborné ošetrenie 

v hodnote cca 32.000,- Sk. 

V roku 2005 sme žiadali vypracovanie cenovej ponuky na ošetrenie stromu spolu s osadením 

dynamických väzieb na stabilizáciu koruny stromu, nakoľko sme nezískali finančné prostriedky na toto 

ošetrenie nebolo doteraz uskutočnené.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/K%C3%B4ra
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V rámci jarnej výsadby 2008 bola zrealizovaná výsadba živého plota okolo chráneného stromu. Nakoľko 

to nebola dostatočná zábrana, roku 2009 bolo na základe návrhu firmy MA.GI.CA.  osadené oplotenie 

okolo stromu aby sa zamedzilo nadmernému znečisťovaniu okolia stromu. Tento návrh bol schválený 

príslušnými úradmi / KÚ ŽP, MČ Staré mesto, SMsZ, MMK,ÚHA/. 

V roku 2015 došiel podnet spoločnosti EUROGOLD PLUS s.r.o , ktorá je vlastníkom budovy na Staničnom 

námestí 13, v tesnej blízkosti ktorej rastie tento chránený strom, v ktorom žiadali diagnostiku stromu 

a zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti ,z obavy aby daný strom nespôsobil škody na zdraví a majetku. 

Na základe tejto skutočnosti naša organizácia zvolala stretnutie, a na základe záverov z tohto stretnutia 

vyhlásila verejné obstarávanie na predloženie cenových ponúk na spracovanie odbornej expertízy 

zdravotného stavu stromu. Najnižšiu cenovú ponuku predložila Doc. Juhásová. A odvtedy sa naša 

organizácia snaží získať financie na túto expertízu. Zároveň sme požiadali nášho dodávateľa 

o predloženie cenovej ponuky na orez suchých, poškodených konárov, presvetlenie koruny a osadenie 

dynamickej väzby, aby sa zabezpečila potrebná prevádzková bezpečnosť. 

   

 

Príloha: 

Výpočet spoločenskej hodnoty stromov v zmysle vyhlášky č. 24/03 Z.z. MŽP SR 

 

Lokalita: Staničné námestie 

 

Por. 

č. 
Drevina Skup. 

Obvod 

(cm) 

Výška 

(m) 

Základná 

hodnota 

Prirážkový index Súčin 

priráž. 

indexu 

Výsledná 

spoločenská 

hodnota 
0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 2,5 3,0 

1. 
Populus 

alba 
III. 710 27 5 528   0,8     1,4    3,0 3,36 18 574,08 

                    

                    

                    

 Výsledná spoločenská hodnota 18 574,08 

  

Vypracoval: Ing. Kolibábová 

Dátum: 19. 05. 2016         
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BOTANICKÁ ZÁHRADA UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V 

KOŠICIACH 
 

Sergej MOCHNACKÝ 

Sergej MOCHNACKÝ, Botanická záhrada UPJŠ, Mánesova 23, 043 52 Košice, Slovensko, Email: sergej.mochnacky@upjs.sk 

 

Botanická záhrada je súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (BZ UPJŠ). Povereníctvom 
školstva dňa 05. mája 1950 pod číslom 103290/50-III/1 ako Botanický ústav Vysokej školy 
poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach.  

V tom čase mala rozlohu 3 ha, ktoré boli nedostačujúce na plánovanú činnosť a preto sa vybrala plocha 30 
ha pod Rosaliou v Mestskej časti Košice Sever.  

Koncepcia budovania súčasnej BZ UPJŠ, je premietnutá do jednotlivých stratégii rozvoja, vychádza zo 
základného poslania univerzitnej BZ ako vzdelávacej a vedecko-výskumnej inštitúcie. Koncepcia rieši 
organizačné začlenenie BZ UPJŠ v rámci UPJŠ, personálne otázky, vedecké, pedagogické, environmentálne, 
kultúrne a osvetové zameranie činnosti, technické zabezpečenie prevádzky a budovanie celkového 
imidžu. Od roku 1990 je BZ  výskumné a pedagogické pracovisko UPJŠ. 

BZ UPJŠ počas svojej existencie v rámci jednotlivých organizačných, odborných a personálnych zmenách 
dokázala svoju opodstatnenosť ako jedná z dôležitých súčasti univerzitného vzdelávania a odolala 
rôznym snahám v minulosti  a aj v nedávnej dobe, ktoré neboli vždy pre jej existenciu a rozvojové aktivity 
prajné a úprimné. Jedným z takýchto období bola politicko-spoločenská situácia po roku 1989, keď 
v rámci novoprijatých pravidiel budovania novej spoločnosti a náprav predošlých chýb najviac negatívne 
zasiahli BZ UPJŠ reštitúcie a to konkrétne majetkovo-právne usporiadanie nehnuteľnosti vo výmere 30 
ha, na ktorých je  BZ umiestnená. Riešenie nárokov jednotlivých reštituentov trvalo 24 rokov. Až v roku 
2014 sa po zložitých a náročných rokovaniach podarilo nehnuteľnosti k spokojnosti zainteresovaných 
strán usporiadať. Uvedené časové obdobie nepriaznivo vplývalo na činnosť BZ a znemožňovalo naplno 
realizovať rozvojové zámery pracoviska. Aj napriek uvedenému BZ v rámci možnosti hľadala spôsoby ako 
zabezpečovať svoju činnosť a realizovať hlavné úlohy univerzitných BZ. Napriek dlhodobému 
nedostatočnému financovaniu prevádzky BZ a značnému opotrebovaniu zariadení,  pracovných 
mechanizmov, odstraňovaniu častých havarijných stavov  a nedostatkov v materiálnom zabezpečení sa 
zamestnanci BZ snažili a snažia  aj niekedy v existenčných situáciách plniť plánované zámery. V roku 
2014 sa vďaka vedeniu UPJŠ podarilo opraviť opláštenie tropických a subtropických expozičných 
skleníkov, ktoré boli čiastočne v havarijnom stave, nebezpečne pre zamestnancov a návštevníkov BZ,  
neekonomické a neefektívne pri využívaní  a distribúcii tepla. Po vybudovaní a sfunkčnení vykurovania sa 
vytvoria a zabezpečia žiaduce podmienky pre flóru tropických a subtropických biotopov. Súčasne sa 
inovujú existujúce a vybudujú nové, hodnotné a zaujímavé expozície. Mnoho nových expozícii a zariadení 
vzniklo aj vo vonkajšej časti BZ na Ekologickej náučnej ploche. Nebudem uvádzať ostatné výsledky, ktoré 
BZ v ostatnom čase dosiahla, pre záujemcov sú k dispozícii Správy o činnosti BZ UPJŠ, ale uvedené akcie 
sú najmarkantnejšie aj z pohľadu do budúcnosti. Vytvárajú pre BZ UPJŠ priestor a dávajú šancu na 
zapájanie sa do projektov, ktoré môžu veľkou mierou prispieť k zabezpečovaniu jednotlivých 
rozvojových projektov pri budovaní modernej, vedeckej, edukačnej, environmentálnej a kultúrno-
spoločenskej verejnej inštitúcie. 

Botanické záhrady a arboréta sú vedecké a pedagogické inštitúcie, ktoré sústreďujú v zbierkach genofond 
rastlín z rôznych fytogeografických oblasti Zeme, študujú vybrané taxóny, vykonávajú edukáciu 
a prostredníctvom expozícii a tematických akcii prezentujú získané informácie návštevníkom. Obsahová 
náplň činnosti a realizácia jednotlivých funkcii botanických záhrada a arborét sú definované  v 
medzinárodných a interných dokumentoch národných štátov.  
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Na Slovensku sú: Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 506/2013 Z. z.  

§ 44, (1) Zariadeniami na záchranu chránených druhov živočíchov a rastlín sú 

b) botanické záhrady a arboréta, 

(5) Botanické záhrady a arboréta sú zariadenia, ktoré 

a) sa špecializujú na pestovanie ohrozených, zriedkavých, vzácnych alebo inak významných 
druhov chránených rastlín so zameraním na 

1. štúdium biologických vlastností a nárokov druhov s využitím výsledkov štúdií pri 
ochrane ich populácií v prírodnom prostredí, 

2. štúdium možností návratu pestovanej populácie do prírodného prostredia, 

3. tvorbu genofondových zbierok chránených rastlín, 

4. uchovanie existujúcich druhov v umelých podmienkach v prípade ich vyhynutia alebo 
vyhubenia v prírodnom prostredí, 

b) získavajú semená a rastlinný materiál chránených rastlín, 

c) realizujú vzdelávanie a výchovu obyvateľstva so zameraním na ochranu chránených 
rastlín. 

 Národná stratégia ochrany biodiverzity na Slovensku (NSOPSL) aktualizovaná pre roky 2012-
2020, Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike a ďalšie.  

 Hlavnými inštitútmi environmentálnej výchovy na Slovensku sú školy a školské zariadenia.  

 Okrem spomenutých sa environmentálna výchova realizuje prostredníctvom centier 
environmentálnych aktivít, neziskových organizácii ( SOSNA, STROM ŽIVOTA) a inštitúcii 
(DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie, SAŽP SR, ŠOP SR).  

Botanické záhrady a arboréta vo vyššie uvedených dokumentoch majú svoje postavenie a poslanie pri 
riešení  environmentálnych problémov a výchovy k trvalému uchovaniu životného prostredia. Buď sa 
priamo zapájajú do študijných a vyučovacích  programov na jednotlivých typoch škôl a v školských 
zariadeniach alebo vo forme neformálneho vzdelávania a  výchovy pre rôzne stupne školského systému a 
osvetu verejnosti pri vytváraní environmentálneho vedomia detí, mládeže a dospelých. Tým, že botanické 
záhrady a arboréta na Slovensku sú v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky je im vlastná činnosť určená pre vedu a edukáciu. Vzhľadom na umiestnenie hlavných aktivít 
botanických záhrad a arborét aj do činnosti Ministerstva životného prostredia SR, viď Zákon o ochrane 
prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z., § 45, ods. 3, písmeno a), bod 1 až 4,  písmeno b), c) majú povinnosť 
spolupracovať s jeho zložkami  a zabezpečovať výskum a environmentálnu výchovu. V Národnej stratégii 
ochrany biodiverzity na Slovensku sú pre botanické záhrady a arboréta uvedené činnosti v Cieli 5 – 
Posilnenie národných kapacít na ochranu ex-situ a Cieli 20 – Podpora všetkých foriem výchovy a rastu 
uvedomenia si dôležitosti zachovania biodiverzity a trvalo udržateľného využívania jej zložiek v smere 
podporiť koordináciu výchovných programov organizovaných rôznymi zložkami univerzít. Nemalú úlohu 
majú botanické záhrady a arboréta aj pri realizácii zámerov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 
najmä pri vytváraní estetizácie prostredia a jeho výchovného pôsobenia na široký okruh návštevníkov 
a ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.  

Zabezpečovanie spomínaných aktivít botanických záhrad a arborét závisí od viacerých skutočností:  

a) história a tradícia 

b) personálna spôsobilosť 

c) finančné zabezpečenie 

d) zriaďovateľ 

 

Botanické záhrady a arboréta patria odo schémy inštitúcii, ktoré viditeľnou mierou prispievajú k šíreniu 
vedomosti o rastlinách, vegetácii, ekologických  zákonitostiach v prírode, biodiverzite a 
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environmentalistike. Majú neoceniteľný vplyv pri osvete a výchove k trvalej udržateľnosti prírodného 
prostredia. V neposlednom rade formujú vzťah k obytnému  prostrediu, kultúre, histórii, vede a umeniu. 

Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach v súčasnosti udržiava v zbierkach cca 4 000 taxónov vyšších rastlín 
zo všetkých fytogeografických oblasti zemegule. Medzi nimi je celkom 218 taxónov drevín. Z toho je 
z mierneho  klimatického pásma 24 z Ďalekého Východu, 24 z Mediteránu, 28  zo Severnej Ameriky a 52 
utochtonných zo Slovenska. V genofónde BZ UPJŠ sú dreviny aj z tropického a subtropického pásma. 
Z území subtropov najmä z Mediteránu, Východnej Ázie a amerického kontinentu 30 taxónov. 
Z tropických oblasti Strednej a Južnej Ameriky, Afriky, Ázie a Malajzie cca 60 taxónov. Zoznám 
pestovaných rastlín v botanickej záhrade je každých 5 rokov inovovaný a najnovší publikovaný katalóg je 
z roku 2015. Dendroflóra v BZ UPJŠ je rozmiestnená na vhodných stanovištiach vo vonkajšej časti areálu 
a v expozičných tropických a subtropických skleníkoch. Najzaujímavejšie taxóny sú označené menovkami 
a umožňujú návštevníkom spoznávať jej bohatstvo a rôznorodosť. 
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HISTORICKÝ VÝVOJ DENDROLOGICKEJ INTRODUKCIE V  KOŠICIACH A  

PRÍNOS BOTANICKEJ ZÁHRADY UNIVERZITY P. J. ŠAFÁRIKA PRE JEJ 

ROZVOJ 
 

Peter KELBEL 

Dr. Ing. Peter Kelbel, Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Mánesova 23, Email: peter.kelbel@upjs.sk 

ABSTRACT: The paper shows the history of woody plant introduction in Košice and consecutive 
forming of park objects. It presents some information on introduced woody plants which are in the 
list of protected trees, some other interesting non-native woody plants within Košice city are also 
mentioned. The special attention is paid to the collection fund of Botanical Garden of P.J. Šafárik in 
Košice which was established in 1950. It is situated in north-western part of Košice Basin. Its 
overall area is 29.76 ha, the arboretum lies on approximately 20 ha of it. At the present time, there 
are more than 300 taxons of broadleaved and coniferous trees and bushes (both native and non-
native). Next to the collection significance, some taxons can be used in park and garden forming and 
in urban plantings in Košice. 

Key words: introduced woody plants, parks in Košice, Botanical Garden of UPJŠ in Košice 

ÚVOD 

Introdukcia drevín, či už ako pôvodne náhodný jav, v istom období zase prechodný fenomén módy a 
spoločenskej prestíže,  alebo neskôr cielene a vedecky riadený proces, výrazne prispela a prispieva k 
obohateniu sortimentu drevín v širokom slova zmysle ich využitia.  

V druhej polovici 17. storočia sa na Slovensku zakladali parky s využitím introdukovaných drevín v 
Bratislave (Grassalkovichova a Medická záhrada), Petržalke, vo Voderadoch, neskoršie na východnom 
Slovensku v Jasove, Betliari, Hodkovciach, a inde. Veľký rozmach introdukcie sa zaznamenal v 18. a 19. 
storočí, najväčší podiel na zavádzaní cudzokrajných drevín do výsadieb mali zakladatelia parkov v 
Topoľčiankach a Mlyňanoch a Botanická záhrada v Banskej Štiavnici.  

Od tejto tendencie neboli bokom ani Košice, a to vďaka výsadbám na Hlavnej ulici okolo Štátneho divadla 
a Kaplnky sv. Michala. V rokoch 1848 až 1931 sa o výsadby drevín v meste výrazne zaslúžili hlavní 
mestskí záhradníci, a to Adolf  Uhl, Alexander Migály a Štefan L’Hullier. Práve umelecký záhradník Adolf 
Uhl okrem iného naprojektoval aj dnešnú stromovú alej na Moyzesovej ulici. V roku 1895 navrhol 
Záhradnícky spolok v Košiciach v meste zriadiť záhradnícku školu a včleniť ju do Poľnohospodárskej 
školy, zároveň sa otvoril predbežne aj osemmesačný kurz pre záhradníkov (Makarová,  2007), čím sa dali 
základy záhradníckemu odbornému školstvu. Estetickej stránke mesta sa venoval aj Spolok na 
skrášľovanie mesta, založený v druhej polovici 19. storočia (Závodný,  1988). Veľmi aktívny člen tohto 
spolku, lekárnik a mešťanosta Viliam Maléter, sa zaslúžil o úpravu parkov na železničnej stanici a na 
Hlavnej ulici. Zásluhou členov spolku sa zrealizovali na tú dobu pokrokové myšlienky  – stavba hrádze na 
rieke Hornád a výstavba Mlynského náhonu, úprava verejných priestranstiev, udržiavanie funkčnosti 
fontány v parku za Štátnym divadlom a spolu s vtedajšou mestskou políciou ochrana verejných 
priestranstiev a parkov (Makarová,  2007).  

Sprievodným javom rôznych snáh bolo dendrologické zberateľstvo na báze získavania atraktívnych 
cudzokrajných drevín, ktoré sa stali trvalou zložkou košických parkov a záhrad. Cudzokrajné dreviny sa v 
meste prioritne vysádzali okolo kaštieľov, honosných víl v oblasti východnej a južnej časti mesta. V 
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polovici 19. storočia vznikli parky aj v severnej časti mesta (Vojenské letecké učilište, park pred 
Poliklinikou Sever a tzv. Komenského park). Vo východnej časti mesta za Mlynským náhonom vznikol 
dnešný Mestský park (predtým  Park generála Petrova) (Závodný, 1988). Začiatkom 20. storočia bol 
založený park v oblasti terajšej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie (pôvodne prvý areál 
dnešnej Botanickej záhrady v Košiciach) a Park Angelinum. Rozsiahle parky vznikli v terajších mestských 
častiach Košíc, a to v Barci a Šaci.  Rozsiahly parkový objekt dotváral atmosféru areálu starej nemocnice - 
terajšej Nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici.  Po druhej svetovej vojne bolo typické vnášanie 
exotických drevín na plochy zelene do nových obytných súborov – sídlisk, školských a univerzitných 
areálov.  Dôkazom týchto aktivít sú dodnes zachované a zákonom chránené stromy (tab. 1). V súčasnej 
dobe je to hlavne výsadba širokého sortimentu kultivarov pôvodných aj introdukovaných drevín do pešej 
zóny, resp. centrálnej mestskej zóny a zahusťovanie pôvodných výsadieb na sídliskách, resp. zmena 
nevyhovujúcej drevinovej štruktúry pôvodných výsadieb. 

 Významnú úlohu v povojnovom období zohrala Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach (ďalej iba BZ UPJŠ), ktorá bola založená v roku 1950. V tejto súvislosti je zaujímavosťou, že už v 
roku 1831 mestský  lekár Dr. Sikulský dal podnet k úvahám o založení botanickej záhrady (Závodný, 
1988).   

Závodný (1983) uskutočnil pred skoro 40 –timi rokmi (v roku 1978) rozsiahly terénny prieskum, 
zameraný na kultúrnu dendroflóru okresu Košice – mesto.  Z vtedajšieho výskumu vyplynulo, že na území 
Košíc sa zaregistrovalo v tom čase 488 taxónov kultúrnej dendroflóry, pričom BZ UPJŠ sa podieľala na 
tomto počte 129 taxónmi, ktoré sa nikde inde v rámci mesta nenachádzali. Podľa skupín boli 
najpočetnejšie zastúpené opadavé listnaté dreviny s počtom 328 taxónov (z toho 81 iba v BZ UPJŠ),  v 
rámci ihličnanov to bolo 102 taxónov (24 iba v BZ UPJŠ), stálozelených listnatých taxónov bolo 58 (z toho 
24 iba v BZ UPJŠ) (Závodný, 1983). 

Z najvýznamnejších nahosemenných introdukovaných drevín v Košiciach vyberáme tie, ktoré si zasluhujú 
osobitnú pozornosť. Úvodom môžme spomenúť Ginkgo biloba L., ktoré sa vyskytuje okrem BZ UPJŠ  napr. 
v areáli  ZŠ na  Masarykovej ulici, v Komenského parku, a početne je zastúpené v parku Nemocnice L. 
Pasteura na Rastislavovej ulici. Habitusom  zaujímavý taxón Calloderus decurrens (Torr.) Florin  sa 
nachádza v parku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. V rámci historického 
Cintorína Rozália v Košiciach sa nachádzajú veľmi pekné exempláre  Chamaecyparis lawsoniana (A. 
Murray) Parl.. V parku Nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici rastie Pinus wallichiana Jachs.. 
Pomerne časté zastúpenie má v košických parkoch vzhľadom na veľmi pekný habitus borovica hladká 
(Pinus strobus L.). V rámci zastúpenia borovíc si zasluhuje spomenutie druhov Pinus  jeffreyi Grev. et Balf. 
a Pinus ponderosa Dougl. ex. P. et C. Laws.. Ako najkrajšie jedince druhu Pinus nigra Arn. sú uvádzané 
stromy v parkovom objekte v Barci.  

V mestskej zeleni má časté zastúpenie kultivar  Picea pungens  Engelm. ’Argentea’. S ním často zamieňaný 
taxón  Abies concolor Lindl. et Gord. napriek vysoko estetickému a atraktívnemu vzhľadu je zastúpený iba 
ojedinele a prostredie Košíc mu nevyhovuje.  

Z listnatých drevín má dominantné zastúpenie v mestských výsadbách Negundo aceroides Moench., či už 
ako základný druh, alebo v podobe  kultivarových taxónov. V posledných rokoch estetický význam 
pôvodného druhu je  potlačený  inváznym prejavom dreviny. Vo viacerých parkových objektoch je 
zastúpený taxón  Sophora japonica L., buď v podobe základného druhu alebo previslých kultivarov. 
Súčasťou parku na Hlavnej ulici je aj druh Pterocarya fraxinifolia /Poir./ Spach. Hlavne v starších 
výsadbách nájdeme početne zastúpený kultivar slivky Prunus cerasifera Ehrh. ’Atropurpurea’ (= P. 
pissardii Carr.)  s celoročným sýto tmavočerveným sfarbením listov. Veľmi atraktívnymi exemplármi sú 
magnólie, hlavne v jarnom aspekte Magnolia x soulangiana Soul.-Bod., ktorá sa okrem iného nachádza aj 
pri vstupe do Nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici. Atraktívnou drevinou je Liriodendron 
tulipifera L.,  rastúci v parkových objektoch  Nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici a Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie. V parku na Hlavnej ulici môžeme nájsť pri Urbanovej veži skupinu 
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stromov druhu Gleditsia triacanthos L.. Tento parkový objekt je charakteristický aj výskytom ďalších 
zaujímavých taxónov, ako je Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch a dvoch mohutných jedincov Platanus 
acerifolia (Ait.) Willd.. 

Pred budovou Východoslovenského múzea sa vyskytuje vrúbľovanec  lipy Tilia petiolaris DC., tento taxón 
sa vyskytuje aj vo viacerých parkových objektoch v meste.  

Veľmi vďačnou drevinou počas jarného aspektu je sakura -  Prunus serrulata (L.) G. Don., ktorá sa často 
využíva aj v terajších výsadbách do uličných stromoradí. Atraktívnou drevinou je aj Paulownia tomentosa 
(Thunb.) Steud, a to v Mestskom parku, na Národnej triede,  na Komenského ulici a v parku Nemocnice L. 
Pasteura na Rastislavovej ulici. Žiaľ, posledné poznatky poukazujú na invázne správanie sa uvedeného 
druhu v mestskom prostredí. 

V parkových výsadbách sú pomerne často zastúpené katalpy, a to hlavne druhy Catalpa bignonioides Walt. 
a Catalpa ovata Don, ktoré sú esteticky atraktívne v každom ročnom období. V posledných rokoch sa 
uplatňujú vo výsadbách aj guľovité kultivary týchto druhov. V parku na Komenského ulici a parku 
Nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici sa zachovali jedince liesky tureckej (Corylus colurna L.). 
Pomerne častý výskyt pajaseňa Ailanthus altissima (Mill.) Swingle je v súčasnosti výslovne problémovou 
záležitosťou, vzhľadom na výrazný invázny charakter dreviny a s tým súvisiace problémy. 

Významnou parkovou drevinou je naďalej Aesculus hippocastanum L. napriek problémom s ploskáčikom 
pagaštanovým (Cameraria ohridella). Vtrúsený je výskyt medzidruhového kríženca Aesculus x carnea 
Hayne. V oblasti Palackého ulice sa nachádzali aj jedince maklury oranžovej (Maclura pomifera (Raf.) C. K. 
Schneid. Tieto jedince sa zachovali v blízkosti Košíc pri parkovisku pod Turnianskym hradom. 

Z mladších sídliskových výsadieb pochádza drevina Phellodendron amurense Rupr.. Výraznú renesanciu 
prežíva agát, popri pôvodne vysadených jedincoch Robinia pseudoacacia L.,  Robinia hispida L. a Robinia 
viscosa Vent. sa uplatňujú v nových uličných výsadbách guľovité kultivary agátu  Robinia pseudoacacia L. 
’Umbraculifera’. 

Osobitnú pozornosť si zaslúžia sempervirentné druhy listnatých drevín, hlavne kultivary rodu 
Rhododendron sp., ktoré sú vysádzané hlavne v parku na Hlavnej ulici medzi Dómom sv. Alžbety a 
Štátnym divadlom. Častou podrastovou drevinou uplatňovanou pri rekonštrukcii parkov je Pyracantha 
coccinea Roem. a Mahonia aquifolium (Pursch.) Nutt., ktoré znamenajú oživenie parkov v jesennom a 
zimnom období. Pred budovou Rektorátu Univerzity P.J. Šafárika rastú efektné exempláre kaliny 
vráskavolistej (Viburnum rhytidophyllum Hems.). 

Osobitné postavenie v rámci introdukcie drevín v Košiciach má BZ UPJŠ. Je situovaná v severozápadnej 
časti Košickej kotliny, na úpätí svahu východného výbežku Slovenského rudohoria, v lokalite Bankov, v 
miestnej časti Červený breh. Terén je svahovitý, SV expozície, s nadmorskou výškou 218 až 370 m, 
prevýšenie terénu predstavuje 152 m. Pôdy sú plytké, vytvorené na geologickom podklade 
pyroklastických bridlíc a fylitov.  Priemerná ročná teplota je 8,4 oC, priemerné ročné zrážky dosahujú 643 
mm. Celková výmera BZ predstavuje 29,76 ha. Z historického hľadiska prešla BZ UPJŠ od svojho vzniku v 
roku 1950 veľmi hektickým vývojom. V priebehu vývoja došlo k viacnásobnej zmene zriaďovateľa, čo 
negatívne ovplyvnilo koncepciu jej výsadieb a celkového zamerania.  Pôvodne bola  zriadená  
Povereníctvom školstva dňa 5.5.1950 ako Botanický ústav vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskeho a 
lesného inžinierstva (VŠPLI) v Košiciach, a to v areáli bývalého Komenského ústavu (Mochnacký,  2001). 
Výmera pozemku cca 3 ha bola nepostačujúca a preto neskôr bola vytypovaná vhodnejšia plocha v 
lokalite Červený breh. V roku 1953 prešla pod správu SAV, v roku 1959 bola delimitovaná pod 
Pedagogický inštitút v Košiciach a od 1. januára 1964 sa pričlenila pod Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, 
kde sa postupne vyprofilovala ako jej vedecko-pedagogické pracovisko. Už v roku 1955 sa začalo s 
výstavbou veľkokapacitných skleníkov, ktoré boli ukončené v roku 1958. V roku 1992 boli dobudované 
ďalšie skleníky, čím celková výmera vykurovaných skleníkov presiahla 2000 m2. 
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Arborétum BZ UPJŠ sa rozprestiera na ploche približne 20 ha, na ktorej sa striedajú lesné a lúčne 
spoločenstvá. V súčasnosti sa na ploche nachádza vyše 300 taxónov (pôvodných aj introdukovaných) 
listnatých a ihličnatých drevín a kríkov. Na zbierkový význam niektorých taxónov a ich možné uplatnenie 
v mestských výsadbách pri inventarizácii drevín v košických parkoch a záhradách upozornil Závodný 
(1983, 1985, 1986, 1989). Plocha arboréta prešla v priebehu vývoja viacerými zásadnými koncepčnými 
zmenami, od zamerania na základný výskum, cez aplikované ovocinárske a vinohradnícke programy, cez 
výsadby orientované na praktické ukážky didaktických postupov pri výučbe predmetov (biológia, 
botanika, práce na pozemku a pod.), cez výsadbovo spracovaný model botanického systému,  až  po 
súčasný stav. 

V súčasnosti je okolo skleníkov situovaná  Ekologická náučná plocha, ktorá zaberá približne 3 ha. Za 
základ výstavby plochy sa použil záhradnícko – architektonický projekt prof. Otrubu (Mochnacký,  2001). 
Plocha je rozdelená na dve časti. Prvú tvorí tzv. oddychová zóna, kde je dominantou bazén s fontánou. 
Okolie bazéna je rozčlenené chodníkmi na menšie trávnaté plochy, do ktorých sú situované kvetinové 
záhony a výsadby introdukovaných drevín. Na celej ploche sú cielene rozmiestnené betónové  skruže s 
výsadbami vodných a močiarnych rastlín. Oddychový ráz plochy podčiarkujú štýlové liatinové lavice na 
sedenie. Druhá časť plní funkciu náučnú, je tvorená systémom skaliek a suchých oporných múrikov s 
výsadbou širokého sortimentu trvaliek, s dôrazom na vzácne a chránené druhy rastlín 
východoslovenského regiónu. Pri voľbe kameňa ako stavebného materiálu dominoval vápenec, travertín, 
andezit a granodiorit. Plochu oživuje pretekajúci potôčik, ktorý ústi do spodného bazéna s výsadbou 
hydrofytov. Tento zároveň slúži ako vyrovnávacia nádrž pre cirkuláciu vody vo fontáne.  

Na Ekologickú náučnú plochu nadväzuje arborétum s pôvodnými aj novými výsadbami drevín a kríkov. V 
nadväznosti na Ekologickú náučnú plochu plní hlavne výchovno- vzdelávacie poslanie. Časť arboréta slúži 
v rámci spolupráce s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ ako trvalá výskumná, resp. študijná plocha pre účely 
riešenia grantových výskumných úloh a riešenia zadaní diplomových prác.  Sú tu sústredené hlavne 
introdukované dreviny. Kompletnú inventarizáciu taxónov poskytuje Katalóg zbierkového fondu BZ UPJŠ 
(Mártonfiová, L. – editor, 2015). Popri základných druhoch a kultivaroch sa dendrologická zbierka 
priebežne dopĺňa o ďalšie botanicky a parkovnícky zaujímavé taxóny drevín a krov.   

Svahovitú  časť arboréta reprezentujú pôvodne vysadené a neudržiavané lesné porasty, siahajúce až do 
vrcholových častí záhrady. Ide prevažne o výsadby autochtónnych aj introdukovaných drevín, a to: Acer 
platanoides L., Robinia pseudoacacia L., Quercus petraea (Mattusch.) Liebl., Cerasus avium L., Tilia 
platyphyllos Scop. a Ulmus laevis Pall.. Akcesoricky sa z ihličnanov vyskytuje Larix decidua Mill. a Pinus 
sylvestris L.. Vo  vrcholovej časti  záhrady sa zachovala schematická výsadba lipy veľkolistej (Tilia 
platyphyllos) a duba zimného (Quercus petraea), zrealizovaná pod odborným vedením vtedy už  
emeritného profesora pestovania lesov Samuela Krišku. Tieto porasty na plytkých pôdach majú touto 
mimoriadne vhodnou kombináciou drevín v súčasnosti veľký pôdoochranný a melioračný význam.  

Významným počinom bol Projekt KESA – Košická (KE) stromová adopcia(SA). Projekt bol spracovaný 
Správou mestskej zelene v Košiciach, a to pri príležitosti Košice EHMK 2013. Správa mestskej zelene v 
Košiciach realizovala tento projekt s cieľom nielen vysadiť nové stromy v meste podľa určitej stanovenej 
koncepcie, ale aj posilniť edukačnú stránku v oblasti sadenia stromov, údržby a pestovania mestskej 
zelene a vytvoriť spoločenské  komunity, ktoré by sa podieľali nielen na výsadbe, ale aj ďalšej 
starostlivosti o vysadené stromy, resp. výsadbou podporiť priestor pre rôzne spoločenské akcie. S 
radosťou sme preto uvítali možnosť zrealizovať výsadbu v areáli arboréta BZ UPJŠ, a to na vopred 
vytypovanej lokalite. Samotnej výsadbe predchádzal individuálny výber stromov, ktoré by vyhovovali z 
hľadiska druhovej prezencie a obohatenia sortimentu drevín o vzrastlé jedince, ktoré by už hneď po 
výsadbe spĺňali aj stanovené estetické kritériá. Zásluhou tohto projektu sa sortiment drevín rozrástol o 
celkom 12 stromov, a to štyri druhy ihličnatých drevín - jedľu srienistú (Abies concolor Lindl. et Gord), 
borovicu Jeffreyovu (Pinus Jeffreyi Grev. et Balf.), borovicu limbovú (Pinus cembra L.) a jedľu 
nordmannovu - Abies nordmanniana (Stev.) Spach.  a jeden druh listnatej dreviny - pagaštan páví 
(Aesculus pavia L.). Veľké poďakovanie patrí  Správe mestskej zelene v Košiciach, ktorá zabezpečila celú 
akciu po technickej stránke.  
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Botanické záhrady a arboréta predstavujú vo všeobecnosti významnú zložku pri formovaní 
prírodovedných poznatkov a slúžia aj ako inšpirácia pre záhradnícko - architektonické a krajinárske 
návrhy, ale aj pre tvorbu a ochranu krajiny. Majú kľúčový význam pre výskum a využitie drevín, pri 
výskume sa zameriavajú na biologické vlastnosti drevín so zreteľom na vnútrodruhovú premenlivosť, 
introdukciu a hospodárske využitie. 

Význam BZ UPJŠ pre zachovanie biodiverzity druhov v oblasti východoslovenského regiónu  zdôraznila 
Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Košiciach č. 1/ 2002  z 21. marca 2002, ktorou sa 
vyhlasuje chránený areál  “Košická botanická záhrada“ s účinnosťou od 1. augusta 2002. Ako sa uvádza v 
§ 1 uvedenej Vyhlášky,  „účelom vyhlášky je vyhlásenie chráneného areálu Košická botanická záhrada z 
dôvodu zabezpečenia ochrany významného pedagogicko - didaktického a vedecko-výskumného 
pracoviska, ktoré sa ako jediné pracovisko v regióne východného Slovenska sústreďuje na zachovanie 
fytogenofondu divorastúcich a kultúrnych druhov flóry mierneho pásma, trópov a subtrópov, a ktoré 
zároveň predstavuje významný krajinotvorný a ekostabilizačný prvok v intraviláne mesta Košice“.  

 

Tab. 1: Prehľad chránených stromov v katastrálnom území mesta Košice zaradených do zoznamu   chránených 
stromov (spracované z podkladov hypertextového odkazu na stránke http://stromy.enviroportal.sk/ 

Ev. 
číslo 

Názov Slovenský názov 
taxónu 

Vedecký 
názov taxónu 

Kraj Okres Kataster Organizačný útvar 
ŠOP SR 

S 406  Topoľ biely v 
Mestskom parku  

Topoľ biely Populus alba L. Košický  Košice 
I  

Stredné 
Mesto  

RCOP v Prešove  

S 363  Univerzitná sofora  Sofora japonská Sophora 
japonica L. 

Košický  Košice 
I  

Stredné 
Mesto  

RCOP v Prešove  

S 362  Šačianske tisy  Tis obyčajný Taxus baccata 
L. 

Košický  Košice 
II  

Šaca  RCOP v Prešove  

S 361  Ginko na 
Masarykovej ulici  

Ginko dvojlaločné Ginkgo biloba 
L. 

Košický  Košice 
I  

Stredné 
Mesto  

RCOP v Prešove  

S 360  Platany na Veterine  Platan javorolistý Platanus 
hispanica 
Münchh. 

Košický  Košice 
I  

Severné 
Mesto  

RCOP v Prešove  

S 359  Jaseň pri Angeline  Jaseň štíhly Fraxinus 
excelsior L. 

Košický  Košice 
I  

Severné 
Mesto  

RCOP v Prešove  

© 2004 - 2016 pre MŽP SR prevádzkuje CEI - SAŽP  

 

VENOVANIE 

Príspevok je venovaný pamiatke na Ing. Vladimíra Závodného, dlhoročného vedúceho odborného pracovníka vtedajšieho 

Záhradníckeho a sadovníckeho podniku mesta Košíc (terajšia Správa mestskej zelene v Košiciach), ktorý sa ako erudovaný dendrológ 

dlhodobo venoval propagácii, inventarizácii a záchrane genofondu parkových drevín v Košiciach a odbornému hodnoteniu 

významných parkových objektov na východnom Slovensku. 
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ZAUJÍMAVOSTI A VÝZNAM  QUERCUS ROBUR L. – DUB LETNÝ SYN. 

QUERCUS PEDUNCULATA EHRH. 
 

Ladislav MAXIM 

Ladislav Maxim, Sobrance, Nová 16, 073 01 Sobrance 

 

Mohutný strom, dorastajúci výšky 30-40 /50/ m. Dožíva sa 300-500 rokov, niekedy až 1000-1500 rokov. 
Ako solitér tvorí pomerne nízky hrubý kmeň. V lesných porastoch sú kmene priame, plno drevné, dobre 
očistené od konárov, s priemerom 1,5 – 2 m, výnimočne až 4 m /staré jedince/. Koruna je košatá, široko 
rozložená. Konáre sú hrubé, krivolaké. V zápoji lesných porastov je koruna pomerne malá, vysoko 
nasadená. Listy v obryse obrátenovajcovité, najširšie v hornej tretine, na vrchole zaokrúhlené alebo 
srdcovito vykrojené, na báze uškaté – srdcovité. Vrchná strana je tmavozelená, lesklá, spodná je svetlejšia. 
Listy sú v morfologických znakoch premenlivé. Samičie kvety sú malé, majú tvar guľovitého púčika. 
Samčie sú zoskupené do riedkych visiacich jahniad. Opelenie je vetrom. Plod je žaluď dvakrát dlhší ako 
čiaška. 

Má mohutnú, hojne rozkonárenú koreňovú sústavu, ktorú tvorí kolový koreň siahajúci do hĺbky 2-5 m, 
s početnými bočnými koreňmi. Na pôdach chudobnejších na živiny sa koreňová sústava rozrastá viac do 
šírky. Drevo je jadrové, jadro je hnedé, beľ žltkastá. Je kruhovitopórovité, tvrdé, ťažké, pevné, štiepateľné 
a trvanlivé. Má široký rozsah použitia a ešte aj v súčasnosti patrí medzi najviac cenené na domácom 
i zahraničnom trhu s drevom... 

Prvé priame dôkazy o výskyte dubov na našom území sú z allerödu /10.000 – 9.000 rokov pred n. l. a to 
na základe objavu peľových zrniek aj uhlíkov /Záhorie, Nitra, Trenčín, Želovce/. V mladom dryase /9.000 
– 8.200 rokov pred n. l./ sa na najteplejších miestach zaznamenali peľové zrnká dubov na Záhorskej 
nížine, Podunajskej nížine a pod Vihorlatom. 

Celkový súčasný areál duba letného zaberá na SZ Britské ostrovy až do Škótska, na východ postupuje 
teplou prímorskou oblasťou Nórska, do Švédska /južného/, ďalej južným pobrežím Fínska, popod 
Onežské jazero, na Vologdu, Kirov, Perm až k Uralu. Pozdĺž západných svahov Uralu postupuje na juh až 
po rieku Ural, otáča sa na západ k Saratovu, odtiaľ smerom na Volgograd a Novočerkask, až k ústiu rieky 
Dneper. Nevyskytuje sa v pásme suchých stepí, rastie však na Kryme a Kaukaze, zaberá Balkánsky 
a Apeninský polostrov, s výnimkou ich najjužnejších častí, ako aj severnú časť Pyrenejského polostrova.  

Podľa dostupných údajov, severná hranica duba letného prebieha v Javorníkoch nad obcou Veľké Rovné, 
smerom na východ sa vyskytuje na vápencových stráňach Choča pri obci Turík na severné svahy Nízkych 
Tatier, hojný je v Slanských vrchoch a najsevernejšie lokality sa nachádzajú severne od Bardejova pri 
obciach Zborov a Stebník. 

Na rozdiel od duba zimného má dub letný ťažisko výskytu na pôdach zamokrených spodnou vodou 
/podzemnou/. Z našich hospodársky dôležitých drevín má popri jelši lepkavej najmenšie nároky na 
kyprosť a prevzdušnenosť pôd a na pôdny kyslík. Má vysoké nároky na obsah živín v pôde. 

Prirodzené rovnorodé porasty duba  letného, podobne ako aj ostatných druhov dubov sú vzácne. 

Najvzácnejším exemplárom duba letného v celom regióne Zemplína je dub letný v k. ú. obce Rakovec nad 
Ondavou s prsným priemerom 239 cm. V novembri 1989 bol vypracovaný návrh ÚŠOP, pracovisko 
Humenné na ochranu chráneného prírodného výtvoru II – duba letného v Rakovci nad Ondavou. Návrh 
bol doručený býv. Okresnému úradu ŽP v Michalovciach 19. marca 1991. Zámer a návrh obsahoval 
konkrétnu odporúčanú, podrobnú receptúru – zvlášť na ošetrenie koruny a zvlášť kmeňa, ktorý je silne 
poškodený nielen hnilobou v podobe obrovskej otvorenej dutiny ale aj rozkladaním ohňa v nej miestnou 
mládežou... Neodkladnú pomoc tomuto prírodnému skvostu alarmujúco písomne adresoval obyvateľ 
obce Rakovec n/O. do kroniky bývalého denníka PRÁCA.  Bola uverejnená 10. februára 1983. Citát 
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z listu: Pred niekoľkými rokmi si ho prezreli pracovníci Pamiatkovej správy a prisľúbili, že ho nechajú 
obetónovať, aby sa zachoval ako prírodná pamiatka. Ibaže doposiaľ sa tak nestalo a starý dub /hádajú mu 
500 rokov/ sa pod ťarchou vlastnej koruny môže každú chvíľu zrútiť. Nebola by to večná škoda? 

K zrúteniu duba nedošlo a vďaka práve Ústrediu štátnej ochrany prírody, pracoviska Humenné 
a konkrétne Ing. Štefana Birčáka bol spracovaný spomenutý vyššie konkrétny návrh na jeho záchranu... 
Už 11. apríla 1991 bola ošetrená koruna. Vysokozdvižnú plošinu sponzorsky poskytla NAFTA Michalovce, 
jednomužnú motorovú pílu s obsluhou vtedajší Lesný odštepný závod Sobrance, kolesový traktor 
s prívesom miestne JRD  a vyčistenie priestoru v celom okolí duba Obecný úrad v Rakovci nad Ondavou... 

Potom bola vykonaná z pohľadu záchrany „svätého duba“ najdôležitejšia práca v podobe železobetónovej 
výplne celej mohutnej dutiny. Všetko potrebné zabezpečila a realizovala stavebná firma EKOSTAV 
Michalovce v súčinnosti s dcérskou spoločnosťou HYPEX Michalovce. 

Bezpečnosť práce vyžadovala postaviť lešenie do výšky 7 m okolo kmeňa, pripraviť 1,5 tony kovovej 
armatúry a 23 m3 betónu. Otázniky o budúcnosti a záchrane jedného z najmohutnejších a najstarších 
dubov letných na Slovensku položila dutina v kmeni, spôsobená hnilobným procesom drevokazných húb 
a tým deštrukciu vnútra kmeňa... Iba odvážlivci skromne vyjadrovali optimistické prognózy o možnej 
symbióze zvyšku zdravého kmeňa, železa a betónu a tým aj ďalšej života schopnosti mimoriadne 
vzácneho CHPV. Upravenú mohutnú korunu duba začal niesť vyzdravený kmeň s prsným priemerom 229 
cm... 

Za početnej prítomnosti obyvateľov obce, blízkeho i vzdialenejšieho okolia, zástupcov Matice slovenskej 
v Michalovciach, zástupcov dodávateľských firiem bola v poradí tretia slávnostná posviacka duba letného. 
Vykonal ju v nedeľu 26. mája 1991 ThDr. Seman, správca miestneho farského úradu. 

Ďalšie meranie zachráneného duba bolo 14. júla 1998. Obvod kmeňa mal hodnotu 732 cm a prsný 
priemer 233 cm. Celkový stav duba po siedmich rokoch potvrdil, že človek preukázal dôkaz o pomoci 
/hoci v poslednej chvíli/ pre takmer uhynutý vzácny chránený prírodný výtvor...   

Záchranu jedného z najvzácnejších dubov letných na Slovensku ocenil po desiatich rokoch dňa 19. júla 
2001 bývalý dlhoročný riaditeľ Arboréta Mlyňany  Dr. h. c. doc. Ing. František Benčať, DrSc. Špičkový 
dendrologický odborník, známy nielen v Európe, ale aj vo východnej Ázii a Severnej Amerike sa vyjadril, 
že nie je správne paušálne navrhovať technológie záchrany vzácnych drevín. Rešpektovať sa musí daný 
stav zdravotného posúdenia dreviny a po zvážení všetkých detailov racionálne rozhodnúť o zásahu... Po 
desiatich rokoch od záchrany duba nameral hodnotu obvodu 730 cm v prsnej výške a priemer 
/vypočítaný 232 cm/. Po osemnástich rokoch od záchrany duba /bez polemiky s odborníkmi, ktorí 
kritizovali použitú technológiu železobetónovej plomby/ možno zodpovedne konštatovať, že bez 
popísaného zásahu by sa dub spomínal iba v minulom čase... Dôvod je zrejmý: narušená prirodzená 
stabilita kmeňa a tým celého stromu by spôsobila jeho zánik... Hodno spomenúť, že doc. Benčať 
v rozhovore pre SRo v júli 2001 zásah hodnotil pozitívne. 

Dňa 5. mája 2009 bol nameraný obvod kmeňa 737 cm a vypočítaný prsný priemer 234,7 cm. Toto 
meranie bolo v súvislosti so spracovaním podkladov pre žiadosť do súťaže o Strom roka 2009... Dôkazom 
životaschopnosti zachráneného duba okrem olistenia celej koruny bolo kvitnutie samičích i samčích 
kvetov v celej korune... Žiaľ, extrémne sucho spôsobilo, že úroda žaluďov nebola... 

Vierohodne opísaná záchrana duba letného je dôkazom, že niekedy je možné zachrániť nevyčísliteľnú 
hodnotu, ohrozenú nezodpovedným prístupom a ľahostajnosťou... 

V súvislosti so záchranou chráneného prírodného výtvoru v Rakovci nad Ondavou, okres Michalovce je 
viac ako zaujímavý príspevok v bývalom občasníku Chránené územia Slovenska /CHÚS/, číslo 24/1995: 
autora PaedDr. Valeriána Franca, CSc.: „Ošetrovanie starých a dutých stromov versus ochrana 
zoogenofondu“. Citujem: „Parky, cintoríny a stromoradia v mestách sú, žiaľ, často poslednými refúgiami 
starých stromov. Preto sa na týchto miestach môžeme stretnúť i s druhmi /hmyzu/, ktoré by sme 
v urbanizovanom prostredí neočakávali. V starom parku majú totiž často lepšie životné podmienky, než 
v tzv. hospodárskom lese. 

Stálo by za zváženie, či by metodiky ošetrovania starých stromov nemali byť podrobené revízii. Niektoré 
z nich, predovšetkým upchávanie a „konzervácia“ dutín neprinášajú taký úžitok, aby boli preferované 
pred ochranou často unikátnych synúzií hmyzu a ďalších živočíchov. Neznásilňujme prírodu. Nesnažme 
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sa jej nanútiť naše, antropocentrické doktríny. Neliečme stromy, ktoré si už svoje odžili a v svojej starobe 
sú substrátom pre život celého radu vzácnych a ohrozených živočíchov. Liečba, ktorá je na druhej strane 
zabíjaním, z nás nerobí dobrých hospodárov prírody.“ 

Neprislúcha mi, aby som odcitované myšlienky odborníka-entomológa komentoval, ani nemám 
vedomosť, či boli metodiky ošetrovania starých stromov podrobené revízii... Pre mňa, ako účastníka 
záchrany duba je cenné hodnotenie doc. F. Beňčaťa... Kontakt s lesom a prírodou mám už vyše 60 rokov 
a žiadny problém by sa nemal riešiť paušálnym stanoviskom i rozhodnutím... 

Pomerne často navštevujem túto lokalitu. Naposledy 5. novembra 2014 za účelom vyhotovenia aktuálnej 
snímky do publikácie. Nameraný obvod v prsnej výške 732 cm, vypočítaný prsný priemer 233 cm. Prečo 
menej, ako 5.5.2009? Vysvetlenie je jednoduché: V priebehu prác, ktoré znamenali záchranu duba pred 
zánikom, pracovníci po vyplnení mohutnej otvorenej dutiny betónovou „plombou“, po obvode kmeňa do 
riedkeho betónu „osadili“ opadanú kôru...V súčasnosti je už kôra na viacerých miestach kmeňa opadaná, 
takže priemer je po výpočte z obvodu – nižší... 

Prečo miestni občania nazývajú, alebo označujú zachránený strom „svätým“?  

Človek mal odpradávna v úcte stromy, ktoré mu poskytovali mnohoraké úžitky: potravu, drevo na 
stavebný materiál, na výrobu nástrojov, na časti zbraní, na zakladanie ohňa, úkryt pred nepriateľom 
a nepohodou a nevyčísliteľné množstvá iných úžitkov... Viac ako pravdivé úslovie je, že drevo sprevádza 
človeka od kolísky po hrob... 

V spomienkach Rakovčanov, odovzdávaných staršou generáciou mladšej – nastupujúcej sa zachovali 
dôvody, presvedčivo ozrejmujúce názov „svätý dub“: 

Nevedno, v ktorom roku, či storočí začali príznaky chradnutia duba letného presýchaním koruny... 
Vtedajší majiteľ pozemkov – zemepán – z obavy pred najhorším dôsledkom sa rozhodol dať posvätiť 
vzácny strom... V jarnom období dub po posviacke doslovne ožil a problém bol zažehnaný. Údajne 
najdôležitejším argumentom životaschopnosti duba bola koruna s olistením tmavozelenej farby koruny. 

Nepríjemná atmosféra druhej svetovej vojny postihla aj Rakovec nad Ondavou. O mohutný dub sa 
intenzívne zaujímali príslušníci Nemeckej armády. Počas prechodu fronty cez obec potrebovali značné 
množstvo dreva na rôzne účely použitia. Najviac ich zaujal práve „svätý dub“... Múdri obyvatelia hľadali 
spôsob, ako dub pred likvidáciou spílením zachrániť. Napadla ich naozaj spásonosná myšlienka: dub po 
mnohých rokoch opäť posvätiť a pri akte posviacky pripevniť na mohutný kmeň duba obraz Bohorodičky 
v drevenom ráme... Posviacku pochopili aj príslušníci Nemeckej armády a nároku na spílenie duba sa 
vzdali... 

Posledná posviacka už bola spomenutá v súvislosti so záchranou duba letného v roku 1991... 

Teší skutočnosť, že vedenie samosprávy obce konkrétnymi činmi preukazuje Chránenému prírodnému 
výtvoru neformálnu starostlivosť a zároveň aj úctu... Svedčí o tom kvalitne udržiavaný priestor okolo 
duba, lavičky na pohodlné sedenie a všetko nežiaduce, čo by znižovalo celkovú príťažlivosť lokality 
odstránené... Táto situácia je od roku 2006 po súčasnosť... Mnoho rokov pred súčasným starostom takýto 
stav nebol samozrejmosťou... 

Z opisu záchrany duba je zrejmé, že dutina bola zlikvidovaná železobetónovou plombou a nie ako je 
v texte publikácie „Chránené stromy“, vydanej v roku 2007... Citujem: „Neobyčajne hrubý kmeň má 
ošetrenú veľkú prasklinu, ktorá je vyplnená murivom, no i napriek tomu má strom vzhľadom na svoj vek 
celkom dobrý stav.“   

Pre úplnosť správnej informácie je potrebné spresniť lokalitu výskytu duba – na pozemkoch vtedajšieho 
JRD Trhovište, za oplotením Ústavu sociálnej starostlivosti. Strom rástol uprostred širokého pásu krovia 
a mladých stromov, nad ktorými výrazne vyčnievala mohutná koruna duba... 

V obci Rakovec nad Ondavou rástol aj ďalší exemplár duba letného v bývalom parku, v ktorom je 
vybudovaná ZŠ, teda v jej areáli. 

Začiatkom mája 2009 dub letný – prsný priemer 164 cm, vek odhadnutý na 300 rokov výrazne poškodil 
požiar, ktorý spôsobil miestny dôchodca... dôvodom založenia ohňa boli údajne mravce, ktoré sa usídlili 
v kmeni... Poškodený bol samotný kmeň, ale aj koreňový systém... Polícia obvinila zakladateľa požiaru 
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z prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov... Strom bol výraznou dominantou celého areálu školy. 
Prsný priemer bol zmeraný 5. novembra 2014 – hodnota 164 cm. Táto udalosť, ktorá je nepochopiteľná 
ani po rokoch – iba niekoľko desiatok metrov od zachráneného duba letného mimo areálu školy trvala iba 
pol hodiny... Neuveriteľný paradox – zničiť prírodný výtvor, ktorý mohol byť nenapodobiteľným 
objektom výučby prírodopisných predmetov v rámci nedávno vytvoreného environprojektu – náučného 
chodníka ešte pre mnohé generácie žiakov školy... Bol úplne zdravý! 
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VÝSKUM STABILITY KOREŇOV – PREZENTÁCIA NOVEJ DYNAMICKEJ 

METÓDY 
 

Ferenc DIVÓS 

Ferenc Divos, József Bódig, Wood NDTLaboratory, University of West Hungary, Sopron, Hungary 

ÚVOD 

Stanovenie stability koreňov je veľmi ťažká a zložitá úloha, pretože korene nevidieť. Vyše 20 rokov 
vyvíjali v Nemecku ťahové skúšky. Do koruny stromu umiestnia lano, ťahom ho napínajú a merajú silu 
ťahu lana a priebeh sklonu na báze kmeňa. Uhol sklonu vývratu závisí od aplikovanej sily. 

Použitím tohto vzťahu metódou extrapolácie získame graf, z ktorého sa dá určiť kritická sila vetra pri, 
ktorej sa strom vyvráti. 

Testovanie ťahovou skúškou a usporiadanie prístrojov je znázornené na schéme. 
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Obr. 1 Priebeh krivky náklonu (vyvrátenia) v závislosti na aplikovanej sile ťahu. 

Na každom strome platí, že pri nálkone nad 2 stupne sa sila, ktorá je potrebná na vývrat už nezvyšuje. Pri 
ťahových skúškach na bázu kmeňa vyvíjame silu, sposobujúcu náklon maximálne 0,2 stupňa. To stačí na 
to, aby sme presne stanovili silu, ktorá je potrebná na vyvrátenie stromu. Pri ťahových skúškach 
dynamickú silu vetra nahrádzame statickým odporom. Táto skutočnosť podľa niektorých spôsobuje 
teoretické chyby. Pri ťahových skúškach nie je vždy nablízku strom, na ktorý sa môže namontovať navijak 
(prístroj na ťahanie). Použitie sily 10-30 kN tiež nie je bezpečné.  

Najnovšie vyvinutým prístrojom firmy Fakopp Bt. je metóda používaná na stanovenie dynamiky koreňov. 
Zaťaženie stromu porovnávame pri rôznej sile vetra, teda meranie  je dynamické. Zmena rýchlosti vetra je 
znázornená na obrázku 2.  
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Obr. 2 Zaťaženie vetrom sa mení – hovoríme o dynamickom zaťažení. 

Dynamické vyšetrenie koreňov 

V priebehu dynamického vyšetrenia koreňov stanovujeme stabilitu bázy kmeňa v závislosti od sily vetra. 
Silu vetra vypočítame tak, že polovicu hustoty vzduchu (0,6 kg/m3) vynásobíme druhou mocninou 
rýchlosti vetra (rovnica nižšie): 

pvietor = (ρ/2)* V2 

 kde: ρ = hustota, V = rýchlosť vetra  

Vzhľadom nato, že víchrice sa vyskytujú len zriedka tak sme vyvinuli prístroj, ktorý je použiteľný pri 
najčastejšej rýchlosti vetra 20 km/h. V dôsledku toho konštatujeme, že presne treba zmerať aj veľmi malé 
výkyvy. Merač vývratu v +/- 2 stupňovom rozsahu meria so citlivosťou 0,001°. To znamená, napríklad, že 
ak 56 metrová šikmá veža v PIZZEE sa odchýli sa o 0,001 stupeň, tak jej vrch sa odchýli o 1mm.  

Na obraze 3 je na báze kmeňa pripevnený merač na stanovenie odchýlenia.. Báza kmeňa sa niekdy rýchle 
hýbe. Preto za sekundu urobíme 10 meraní v dvoch smeroch (x a y). 

 
Obr. 3 Veľmi presný inklinometer so záznamníkom dát na báze kmeňa. 
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Silu vetra stanovujeme ultrazvukovým meračom v 10 metrovej výške. Podmienkou je, aby rušivo 
nepôsobili budovy a susedné stromy. Presné zaznamenanie rýchlosti vetra je možné len vtedy, ak 
meranie zaznamenáme každú druhú sekundu. Rychlosť vetra a náklon kmeňa sa synchronizujú presnými 
hodinami (GPS časom). Miesto, kde sa meria vietor musí byť od stromu vzdialené do 5 km. Samozrejme, 
čím je merač vetra bližšie pri strome, tým sú údaje presnejšie. Na obrázku 4 je ultrazvukový merač vetra a 
10 m vysoká prenosná veža. Ak sa od miestnej meteorologickej stanice dajú získať záznamy o rýchlosti 
vetra v dvojsekundovom odstupe, dajú sa tiež využiť.  

 
Obr. 4 Ultrazvukový merač rýchlosti vetra (anemometer) a 10m vysoká prenosná veža. 

Je zaujímavé, že medzi silou vetra a okamžitým meraním sklonu kmeňa prakticky nie sú merateľné 
vzťahy. Ich korelácia je veľmi nízka 0,2-0,3. Zmeny nastanú ak vieme spriemerňovať 5 minútový sled 
meraní a takto získané údaje porovnáme. V tom prípade korelačný koeficient dosiahne hodnotu 0,9. Na 
obrázku 5 sú výsledky  merania Picea abies. Medzi stromom a anemometrom bola len 20 metrová 
vzdialenosť, priemer päťminútových intervaloch najvyššia sila vetra dosiahla 70km/h. Vzájomná 
korelácia bola prekvapivo vysoká, až 0,92. Toto postačovalo na stanovenie kritickej hodnoty sily vetra. Na 
hodnotenom smreku kritická hodnota sily vetra dosiahla hodnotu 1293 +/-58 Pa, čo zodpovedá hodnote 
bezpečnostného faktoru 1,9. Táto hodnota znamená, že stabilita koreňov je dobrá. 
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Obr. 5 Vzťah medzi 5 minutovým spriemerneným meraním sily vetra a náklonom (vývratom). 

Dynamické vyšetrenie koreňov je rýchla a účinná metóda. Naraz sa merače môžu umiestniť na viaceré 
stromy, za 3-4 hodiny zmeria 10 až 20 stromov. Prirodzene, ak máme dostatočný počet prístrojov, ktoré 
zmerajú výkyvy – inklinometre. 

Uvedieme ďalší príklad, ktorý sme realizovali v Botanickej záhrade Západomaďarskej univerzity 
v Šoproni. Kontrolovali sme javor. Dňa 1. apríla sme zistili, že výsledky stanovenia stability koreňov je 
menej ako 1. Preto 5. apríla sme urobili ťahové skúšky, zistili sme že sú nižšie ako 1. Stabilitu stromu pri 
rýchlosti vetra 71km/hodinu sme určili ako dobrú. Dňa 7. apríla sa strom pri rýchlosti vetra 63km/hod. 
samovoľne vyvrátil. 

SÚHRN 

Dynamické stanovenie stability koreňov je možné. Medzi vyvrátením stromu a silou vetra sme stanovili 
koreláciu 0,8-0,9, čo je potrebné k tomu, aby sme s presnosťou mohli stanoviť bezpečnostný faktor. K 
vyšetreniu je potrebná rýchlosť vetra 20 km/hod., alebo vyššia. Veríme, že nečakaným vývratom stromov 
v mestách sa dá zabrániť. 
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VÝSLEDKY HODNOTENIA STABILITY TOPOĽA SIVÉHO  

POPULUS X CANESCENS 
 

Ferenc DIVÓS, Gabriela JUHÁSOVÁ 

Ferenc DIVOS, Wood NDTLaboratory, University of West Hungary, Sopron, Hungary 

doc. Ing. Gabriela JUHASOVÁ, CSc., Ústav ekológie lesa SAV, Pobočka Biológie drevín Nitra, Akademická 2, 949 01  Nitra, +421-37-
7336-656, Email: gabriela.juhasova@sav.savzv.sk 

 

VÝSLEDKY HODNOTENIA STABILITY TOPOĽA SIVÉHO POPULUS X CANESCENS  
Lokalita: Staničné námestie v Košiciach 

Dátum hodnotenia: 24. a 25. mája 2016 

Obvod kmeňa v prsnej výške (130cm): 730 cm 

Priemer kmeňa v hodnotených vrstvách: 250 a 190 cm 

 

Dynamické vyšetrenie koreňov: 

Najvyššia rýchlosť vetra: 33 km/h 

Najvyššie zaťaženie vetrom: 50 Pa 

Dĺžka hodnotenia: 8 minút 

Kritický tlak vetra: 6102±808 Pa 

Korelačný koeficient: 87.19% 

Bezpečnostný faktor znížený o chybu: 7,9   

Koreň je stabilný aj pri rýchlosti vetra 120km/h. 

 

Výsledky hodnotenia stability kmeňa zvukovým tomografom:  

Výšky meraných vrstiev: 20 cm a 160 cm 

 

Vo výške 20 cm je plocha poškodenia 37 %. 
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Vo výške 160 cm je plocha poškodenia 55%. 

 

 

 

3D vizualizácia oboch hodnotených vrstiev kmeňa, pozdĺžny rez kmeňom. 
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Údaje použité na biomechanickú analýzu: výška stromu 28m, plocha koruny 469 m2. 

Bezpečnostný faktor pre zlom kmeňa vo výške 20cm je 16,5 (hodnota nad 1,5 je vyhovujúca). 

Bezpečnostný faktor pre zlom kmeňa vo výške 160cm je 13,9 (hodnota nad 1,5 je vyhovujúca). 

Kmeň topoľa vo výške 20cm rovnako aj 160cm je napriek rozsiahlej hnilobe a dutinám bezpečný. 

 

Súčasťou hodnotenia stability topoľa sivého (Populus x canescens) akustickým tomografom ArborSonic 3D 
sú výsledky vizuálneho hodnotenia a návrh opatrení.  
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Výsledky vizuálneho hodnotenia topoľa sivého (Populus x canescens)  

Vo verejnej zeleni mimoriadna pozornosť sa musí venovať starším stromom. V priebehu ich rastu a 
vývoja sú znehodnotené pôvodcami ochorenia. Z poškodených stromov sa odlamujú konáre, utvárajú sa 
dutiny na kmeni, dochádza k vývratom, hrozí reálne nebezpečenstvo vzniku škody na zdraví a majetku 
obyvateľov a návštevníkov. Pri diagnostike pôvodcov poškodenia si treba všímať nielen biotické, a 
abiotické škodlivé činitele, ale aj nedodržanie optimálnych pestovateľských zásad. Škodlivé činitele 
znižujú estetickú, dekoratívnu a sadovnícku hodnotu drevín. Najviac infekčných ochorení rastlín 
spôsobujú fytopatogénne huby. Z toho dôvodu treba stromy pravidelne hodnotiť a ošetrovať. 
Najčastejšie o toto hodnotenie požiada majiteľ pozemku, alebo správca pretože zodpovedajú za to, 
aby stromy nespôsobili škodu. S poľutovaním konštatujeme, že stromy nespôsobujú len materiálne 
škody, ale aj smrteľné úrazy. Nepoznáme presnú štatistiku, ale aj na Slovensku sa zaznamenalo niekoľko 
tragédií. 

V rokoch 1985 až 2010 na hodnotenie drevín sme používali metódu vizuálneho hodnotenia. Od roku 
2010 vizuálnu diagnostiku dopĺňame stanovením stability stromov zvukovým tomografom ArborSonic 
3D. 

MATERIÁL A METÓDY 

Na základe skúseností z dlhoročného výskumu drevín vo verejnej zeleni sme vypracovali metódu 
vizuálneho hodnotenia. Túto metódu sme využili na stanovenie sadovníckej hodnoty, stupňa poškodenia 
a predpokladanej životnosti  topoľa sivého v Košiciach Cieľom vizuálnej diagnostiky je na základe 
zhodnotenia súčasného stavu drevín stanoviť ich rizikovosť. V prvej etape zmeriame základné 
dendrologické hodnoty stromov (obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, Na každom strome 
stanovíme sadovnícku hodnotu podľa Machovca (1982) bodmi od 1 do 5, stupeň poškodenia stupňami 0 
– 5 a predpokladanú životnosť 0 až 4. Stupne poškodenia doplníme číselným hodnotením od 1 – do 94 
(spôsob poškodenia) a 44 číslami spôsob ošetrenia (Juhásová a kol. 2013).  

Pri vizuálnom hodnotení sa rozoznávajú zmeny v korunách stromov, praskliny, rôzne dutiny a ich 
rozmery. Nedajú sa spoľahlivo stanoviť skryté dutiny, zmeny pri výskyte vnútorných hnilôb a podobne. 
Z toho dôvodu je vhodné používať také prístroje, ktoré bez mechanického poškodenia dokážu dať 
pravdivý obraz o vnútornej stavbe stromu. My používame zvukový tomograf ArborSonic 3D. Výsledky 
vizuálneho hodnotenia topoľa sivého uvádzame v tabuľke 1 

VÝSLEDKY 

Výsledky vizuálneho hodnotenia topoľa sivého na Staničnom námestí v Košiciach uvádzame v tabuľke: 

 

Strom 

číslo 

D1.3 

[cm] 
Sadovnícka  

hodnota 

Stupeň 
poškodenia 

Životnosť Spôsob poškodenia Spôsob 

ošetrenia 

1 730 3 3 4 1b,5a,6a,b,7h,9a,c,d,18a,19,20 

24,44,75, 

3,6,7,8,25,34 

Vysvetlivky: 1/ Suché tenké konáre v korune stromu; 5a/ rany na konároch; 6a/Dutina na konároch; 6b 
/zatvorená dutina; 9a,c,d/Dutina na báze kmeňa; 13a,b;14; 18a,b/ drevokazné huby; 19/ Suchá 
hniloba; 24/ Huby rodov Phellinus; 75/ na ošetrenie dutiny sa použila betónová výplň. 
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Návrh na ošetrenie 

Na základe vizuálneho hodnotenia odporúčame odborne ošetriť hodnotený strom. Postup ošetrenia 
uvádzame pri opise fotografií: 

  

Dobre olistený topoľ v parku v Košiciach v roku 2016. 

 

  

Na kmeni sú výrazné pukliny, odporúčame ich odborne ošetriť, odstrániť hnilobu, bez poškodenia zdravých 
častí a ranu dezinfikovať voči hubám a škodcom. 
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Zvukovým tomografom Fakopp 3D sa potvrdila rozsiahla dutina a hniloba na báze kmeňa. Stabilita topoľa 
je napriek tomu dobrá. Je reálny predpoklad, že sa ešte dožije viac ako 40 rokov. 

 

  

Topoľ sivý (Populus x canescens) je chránený prírodný výtvor. v korune stromu sú poškodené a suché konáre, 
odporúčame urobiť zdravotný orez koruny. 
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PÔVODCOVIA POŠKODENIA TOPOĽA BIELEHO (POPULUS ALBA) 
 

Katalin TUBA 

Katalin TUBA, Západomaďarská univerzita, Ústav pestovania a ochrany lesov Šopron, 9400, Bajcsy-Zsilinsky u. 4, Email: 
tuba.katalin@nyme.hu 

ÚVOD 

Topoľ biely (Populus alba) patrí k drevinám, ktoré sú tolerantné k ekologickým podmienkam. V 
Karpatskej kotline najpriaznivejšie podmienky sú v záplavových oblatiach blízko vody. Na vlhkých 
pôdach sa im tiež dobre darí. Ak podzemná voda nie je hlboko pod priemernymi hodnotami, tak dobre 
rastú, niekedy sa im darí aj na piesočnatých pôdach. V nepriaznivých podmienkach sú stromy nižšie, 
niekedy až krovité. Sú to svetlomilné druhy. 

Topoľ biely patrí medzi najkrajšie topole. Má vysoko dekoratívne biele až strieborné listy s dobre 
rozloženou korunou. V urbanizovanom  prostredí sa vysádzajú rôzne kultivary topoľa bieleho. Na 
ozelenenie širokých ulíc je vhodný Populus x canescens. Populus alba ´Pyramidalis´ je vhodný do 
stromoradia širokých ulíc. Negatívna vlastnoť tejto dreviny je, že veľmi bohato zmladzuje. Často sa 
využívajú jeho hybridy s osikou. 

Chemické zloženie topoľov (salicin, populin) spôsobujú, že sa na nich dobre darí rôznym článkonožcom. 
Tieto látky chránia stromy pred herbivormi a fytopatogénnymi organizmami, jednak pôsobia ako vektory 
voči škodcom, ako aj ich predátorom a parazitoidom (Obr. 1).  

 
Obr. 1: Stavba výživového reťazca na topoľoch podľa autorov Dicke a Baldwin, (2010). 
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MATERIÁL A METÓDY 

Na našom pracovisku sa pôvodcami poškodenia zaoberáme už 7 rokov. Výskum sa za-meral na rôzne 
stanovištné podmienky a spôsob ich pestovania (plantáže, porasty pestované na drevo, klonové porasty 
ako aj solitérne stromy a stromy pestované v skupinách v urbanizo-vanom prostredí).  

V prednáške porovnáme výsledky získané v prirodzenom poraste so stromami v urbanizovanom 
prostredí. 

VÝSLEDKY 

Na topoli bielom sa vyskytujú podobní listožraví škodcovia ako na topoli čiernom. Škodca Chrysomela 
populi a Chrysomela tremulae sú významní škodcovia topoľa bieleho na prirodzených stanovištiach. V 
závislosti od ročného obdobia a stanovištných podmienok sa rozmnožia aj ďalší škodcovia ako napríklad 
Chrysomela cuprea alebo Chrysomela vigintipunctata. Chalcoides spp. primárni škodcovia druhov rodu 
Salix poškodzujú listy vysokým stupňom poškodenia. Okrem nich na druhoch rodu Populus škodí celý rad 
polyfágov a oligofágov. Na topoli bielom a jeho hybridoch sme zaznamenali škody spôsobené druhmi 
Helicoverpa armigera, Orgyia antiqua, Earias chlorana, Acronycta rumici) predovšetkým na jar a na jeseň.  

Maximálne škody sme zaznamenali v máji, podobné škody spôsobujú aj v mesiacoch september, koniec 
októbra. Najmenšie škody spôsobuje v auguste. 

 

Na grafe prezentujeme škody v %. 

 

Obr. 2: Výsledky hodnotenia požerov v % vo vegetačnom období na rôznych klonoch rodu Populus. 

 

V mestách listožraví škodcovia významnejšie poškodzujú len mohutné stromy vo veľkých, rozsiahlych 
parkoch. Mladé vývinové štádiá listožravých škodcov druhov rodu Chrysomela spp. alebo skrúcanie listov, 
ktoré spôsobuje Byctiscus, sprievodnými javmi je typické olupovanie alebo odlupovanie. Na jar sa 
vyskytujú aj druhy Phratora, Chrysomela a Byctiscus v lete sa objavujú húsenice motýľov. V 
urbanizovanom prostredí sa zriedkavejšie vyskytujú vo veľkých parkoch, ešte menej v stromoradiach.  

Na topoli bielom a jeho hybridoch sa vyskytujú monofágne mínujúce druhy, zriedkavejšie sú oligofágne. 
Od začiatku mája do októbra, sa objavujú nové a nové generácie. Na topoli bielom a jeho hybridoch sa 
vyskytujú monofágne mínujúce druhy, zriedkavejšie aj oligofágne. Od začiatku mája do októbra, sa 
utvárajú nové a nové generácie. Stredne rušené stanovištia (mestské parky, stromoradia) sú mimoriadne 
priaznivé pre mínujúce druhy húseníc motýľov, ktoré sa často aj premnožia. Významnejšie populácie 
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vytvárajú na starších stromoch druhy Phyllonorycter (Ph. pastorella, Ph. connexella), na mladších 
stromoch v mestách odporúčame kontrolovať výskyt druhov Phyllocnistis (Ph. labirinthella, Ph. xenia). 
Okrem nich na topoľoch sa vyskytujú rôzne požerky múch, chrobákov. Nie sú pre topole mimoriadne 
nebezpečné. 

Byctiscus betulae, B. populi (Obr. 3) skrúcajú listy do tvaru trubky. Stupeň poškodenia je rôzny na 
jednotlivých druhoch a hybridoch. Druhy, ktoré pučia zavčasu na jar sú znehodnotené vyšším stupňom 
poškodenia ako neskoršie pučiace. Rôzne mole a húsenice motýľov poškodzujú listy topoľa bieleho.(Obr. 
3). Tieto novotvary zabezpečujú potravu a  slúžia na zakuklenie. V mestskom prostredí sa zriedkavo 
vyskytujú, ak áno tak vo veľkých parkoch. Novotvary s húsenicami motýľov sa častejšie vyskytujú aj v 
urbanizovanom prosredí, zvlášť v suchých rokoch, ktoré sa  opakujú po sebe, alebo po suchých rokoch.  

 

 

Obr. 3:  Novotvary a mole na listoch Populus alba a Populus x canescens 

 

Na topoli bielom a jeho hybridoch sa vyskytujú monofágne mínujúce druhy, zriedkavejšie aj oligofágne. 
Od začiatku mája do októbra, sa utvárajú nové a nové generácie . Stredne rušenéh stanovištia (mestské 
parky, stromoradia) sú mimoriadne priaznivé pre mínujúce druhy húseníc motýľov, ktoré sa často aj 
premnožia. Významnejšie populácie utvárajú na starších stromoch druhy Phyllonorycter (Ph. pastorella, 
Ph. connexella), na mladších stromoch v mestách odporúčame kontrolovať výskyt druhov Phyllocnistis 
(Ph. labirinthella, Ph. xenia).  

  

Obr. 4: Kolónie Chaitophorus populeti a mladý  Phloeomyzus passerini na výhonoch topoľa bieleho. 
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Z cicavého hmyzu kolónie vošiek sa utvárajú na topoľových listoch a ich hybridoch. Škodia v 
prirodzených porastoch aj na stromoch v urbanizovanom prostredí. Vyskytujú sa zvlášť v mesiacoch máj 
– jún. Vo veľkom množstve sú na konci výhonov (Chaitophorus populeti, Ch. populialbae). Významná je 
produkcia medovice. Skoro každý druh je s mravcami v symbiotickom vzťahu. Phloeomyzus passerini sa 
vyskytuje viac menej často, ale škodí len nepatrne (Obr. 4).  

Je zaujímavé, že na Populus nigra a Populus tremulae sa hrčky vyskytujú častejšie ako na Populus alba. 
Hrčky sa začínajú utvárať na začiatku vegetácie a vyskytujú sa až do jesene. Nájdu sa rovnako v 
prirodzených porastoch, ako aj v urbanizovanom prostredí. Patria medzi menej škodlivé druhy. 

Na topoľoch a aj na topoli bielom sa vyskytuje xilofágny hmyz. Nájdu sa hlavne v prirodzených porastoch, 
prípadne v rozsiahlych parkoch na starších stromoch, alebo v lesných škôlkach. Z motýľov s priesvitnými 
krídlami (Sesidae) druh Aegeria apiformis sa vyskytujú na báze kmeňa stromov vo väčších parkoch. 

Paranthrene tabaniformis škodí na mladých stromoch alebo na tenkých konároch starších stromov v 
prirodzených porastoch. Na tenkých konároch v mladých výsadbách sa  vyskytuje Gypsonoma oppressana 
a G. aceriana . Z ozdobných chrobákov zvlášť na suchších stanovištiach larvy Agrilus suvorovi žerú 
vyutvárajú chodby vo vodivých pletivách, kým druhy Dicerca sa vyskytujú pod kôrou starších stromov. 
Škodlivoť Agrilus suvorovi sme doteraz nezaznamenali v urbnizovanom prostredí. Z druhov Saperda druh 
S. populnea sa vyskytuje na mladých stromoch, kým druh S. carcharias (Obr. 5) vytvára na koreňovom 
kŕčku starších stromov 20-30 cm chodby. V blízkosti vody sa tieto druhy často vyskytujú aj v mestskom 
prostredí. 

 

Obr. 5: Saperda carcharias na listoch topoľa bieleho 

 

Biely a čierny topoľ poškodzujú baktérie Xanthomonas populi a huby Cryptodiaporthe populea, Fusarium , 
ktoré spôsobujú rakovinové rany.  

Listy topoľov zriedkavejšie poškodzuje Taphrina populina. Výskyt pôvodcov poškodenia listov 
mikroskopickými hubami úzko súvisí s klimatickými podmienkami. Vyhovujú im vlhké, chladné jarné a 
jesenné klimatické podmienky. Huba Uncinula adunca, ktorá spôsobuje múčnatku na listoch sa vytvára v 
druhej polovici leta. Priaznivejšie podmienky pre jej vývoj sú v urbnizovanom prostredí. Vyhovuje im 
teplé, mierne vlhké počasie. Viac poškodzuje Populus nigra  ako Popus alba. Huba Drepanopeziza populi-
albae / Marssonina castagnei ak sa vyskytne epidemicky, tak listy predčasne opadnú. V dôsledku toho na 
jeseň nevyzrejú výhony, nezdrevnatejú a často sú poškodené mrazom. Táto huba sa vyskytuje na rôznych 
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stanovištiach. Huba Asteroma frondicola je pôvodcom poškodenia Populus nigra a Populus tremula. 
Vyhovuje jej vlhká mikroklíma. V rozsiahlych parkoch na listoch vytvárajú veľké, okrúhle, hnedé alebo 
tmavosivé škvrny. Huba Venturia macularis / Pollaccia radiosa spôsobuje škvrnitosť listov, odumieranie 
výhonov, škvrny na kôre mladých výhonov na Populus nigra a Populus alba. Zistili sme, že Populus tremula 
a Populus x canesens sú náchylnejšie ako Populus alba. V urbanizovanom prostredí sú poškodené hlavne 
listy na mladých stromoch. Týmto mikroskopickým hubám najlepšie vyhovuje chladnejšie, vlhkejšie 
počasie. Na Populus nigra a Populus alba škodia pôvodcovia hrzí  (Melampsora magnusiana, M. rostrupii, 
M. pinitorqua, M. larici-tremulae, M. allii-salicisalbae). Listy poškodzujú v druhej polovici leta. Ak sú listy 
poškodené vysokým stupňom poškodenia spôsobujú ich predčasné opadávanie. V urbanizovanom 
prostredí sa tieto huby vyskytujú hlavne vtedy, ak viac rokov po sebe sú priaznivé klimatické podmienky. 
Významná je aj prítomnosť medzihostiteľských rastlín napr. Chelidonium majus, Pinus sylvestris, Larix 
decidua. Stupeň poškodenia sa zyšuje, ak sme nezlikvidovali primárnu infekciu. 

Ranový parazit Nectria ditissima / Cylindrocarpon heteronema poškodzuje topole v mestskom prostredí, 
kde sú kmene stromov často mechanicky poškodené. Odumieranie konárov spôsobuje huba 
Cryptodiaporthe populea / Dothichiza populea. Náchylnosť druhov, klonov, hybridov, je rôzna. Stupeň 
poškodenia stromov závisí od ich kondičného stavu a stanovištných podmienok. Nedostatok pôdnej vlahy 
zvyšuje náchylnosť stromov. Na topoľoch odumieranie kôry spôsobujú huby rodu Fusarium (F. 
avenaceum, F. sporotrichioides, F. solani). Vstupnou bránou pre hýfy mycélia húb sú rany po xilofágnom 
hmyze (hlavne pestrosfarebené chrobáky). Všeobecne sa dá konštatovať, že oslabené dreviny sú 
náchylnejšie na infekciu. Huba Valsa sordida / Cytospora chrysosperma infikuje stromy po  poškodení 
mrazom, suchom, nevhodnými stanovištnými podmienkami, alebo inými pôvodcami ochorenia.  

Na topoľoch sa vyskytujú polifágne, oligofágne aj monofágne drevokazné huby. Z nich  upozorníme len na 
tie druhy, ktoré poškodzujú živé stromy. 

Hýfy mycélia týchto húb vnikajú do hostiteľskej dreviny ranami po mechanickom poškodení, otvormi, 
ktoré spôsobil xilofágny hmyz. Sú to napríklad druhy Trametes suaveolens, Spongipellis spumeus, 
Fomitopsis marginata. Na stromoch rany najčastejšie vznikajú pri sadovníckom a zdravotnom oreze 
stromov. Cez neošetrené rezné plochy infikujú zdravé stromy. Huba Phellinus tremulae spôsobuje hnilobu 
kmeňov na Populus alba, Populus x canescens, Populus tremula. Podobné škody spôsobujú huby Phellinus 
pilatii-val a Pholiota aurivella-val. Živé stromy tieto huby infikujú cez neošetrené rezné plochy. 

Škody spôsobené hubami sú z ekonomického hľadiska významné. Mohutné plodnice huby Ganoderma 
resinaceum sa vyskytujú hlavne na báze kmeňa starších stromov. Huba  Laetiporus sulphureus poškodzuje 
korene a kmene topoľov. Upozorňujeme aj na škodlivosť húb Coriolopsis trogii a Fomes fomentarius, ktoré 
na svoju prítomnosť upozornia plodnicami. 

ZÁVER 

V urbanizovanom prostredí sa vyskytujú pôvodcovia poškodenia aj ochorenia. V príspevku sme poukázali 
na tie, ktoré sa vyskytujú často, spôsobujú škody, alebo sú zaujímavé z fytopatologického, alebo 
entomologického hľadiska. V urbanizovanom prostredí na topoli bielom sa vyskytujú rôzne článkonožce, 
ktorým vyhovujú mierne hlučné stanovištia. Spôsobujú žer listov. Dobré podmienky sú vytvorené aj pre 
minujúce druhy, predovšetkým pre húsenice motýlov. Niektoré druhy sú tak premnožené, že sa môžu 
označiť ako kalamitné. Pre vošky sú priaznivé tak prírodné stanovištia ako aj urbanizované prostredie. 
Mestská mikroklíma vyhovuje voškám, preto sú často premnožené.  

Pri ošetrovaní drevín vo verejnej zeleni vzniká veľký počet rán, ktoré sú vstupnou bránou pre xilofágne 
druhy hmyzu a hýfam mycélia mikroskopikých a drevokazných húb. V urbanizovanom prostredí sa často 
vyskytujú staré stromy, ktoré zabezpečujú optimálne podmienky pre rôzne skupiny škodcov a pôvodcov 
ochorenia. 

Pre zdravý rast a vývoj drevín vo verejnej zeleni veľkú úlohu zohráva aj výsadbový materiál. Len sadbový 
materiál, ktorý ma dobrý zdravotný a kondíčný stav môže plniť svoju estetickú, dendrologickú a 
krajinársku funkciu. 
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Mestská klíma je priaznivá pre pôvodcov poškodenia asimilačných orgánov. Sú tu vyššie teploty a 
relatívna vlhkosť vzduchu, teda optimálne podmienky pre mikroskopické aj drevokazné huby. 

Rôzne mechanické poškodenia sú vstupnou bránou pre infekciu hubami a živočíšnymi škodcami. Stupeň 
poškodenia drevín úzko súvisí s ich kondíciou, stanovištnými podmienkami, nedostatkom alebo 
nadbytkom pôdnej vlahy, dreviny sa nedostatočne alebo neodborne ošetrili, pôvodcovia ochorenia a 
poškodenia prispievajú k náchylnosti drevín na ich znehodnotenie. 

Záverom konštatujeme, že napriek tomu, že sme v prípevku predstavili živočíšnych škodcov a huby, ktoré 
poškodzujú dreviny Populus alba, Populus x canecens patria medzi najzdravšie dreviny v Strednej Európe. 
V literatúre nie su opísaní pôvodcovia hromdného hynutia topoľov, ako je na druhoch rodu Quercus, 
Fagus, Fraxinus, Picea abies, Ulmus, Alnus. 
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HODNOTENIE STROMOV V ZÁBAVNÝCH, DOBRODRUŽNÝCH PARKOCH 
 

Géza KELEMEN 

Géza Kelemen, Gyöngyösfalu, HU, Email: ge.kelemen@gmail.com 

ÚVOD 

V strednej a východnej Európe, asi pred 10 rokmi sa začali stavať v lesoch zábavné parky  s rôznymi 

atrakciami. V tom čase sa stanovili pre budovanie a údržbu parkov európske normy, ktoré sa musia 

dodržať pre získanie certifikátu. V najbližších mesiacoch sa podľa revidovanej európskej normy schvália a 

podmienky pre získanie certifikátu aj v Maďarsku. 

Stromy, ktoré sa používajú na budovanie týchto parkov sú zaujímavým výskumným programom pre  

mestské lesy. Pri hodnotení drevín sa používajú tie isté metódy ako vo verejnej zeleni, aj keď sú pri ich 

pestovaní  zásadné rozdiely. 

Cieľom tejto prednášky je poukázať na zvláštne metódy hodnotenia drevín v týchto parkoch s atrakciami..  

V prvej etape podobne ako vo verejnej zeleni sa zdravotný stav drevín hodnotí vizuálne.  

V druhej etape sa na vybraných stromoch stanoví ich stabilita. 

Tieto zábavné parky sa väčšinou budujú v lesoch, ale našli sme ich aj v mestských parkoch. 

Návštevníci začínajú na plošinách, ktoré sú pripevnené na kmeni stromov. Na nasledujúcu plošinu 

prechádzajú cez prekážky, ktoré sú pripevnené na pevných drôtených lanách. 

Na budovanie týchto ihrísk sa odporúča využívať dlhoveké dreviny, predpokladá sa na nich hrubšia kôra. 

V Maďarsku sa najčastejšie používa Quercus petraea (Obr. 1), ale južnejšie sa používa hlavne Populus x 

canescens) (Obr. 2). 

V príspevku sú uvedené poznatky z hodnotenia drevín v takýchto zábavných parkoch. Lokalitu hodnotili s 

cieľom získať dostatočné údaje, podklady na akreditáciu, na získanie certifikátu. Na kmene stromov sa pri 

výstavbe zavesia železné reťazové vodorovné a zvislé plachtové siete, tak, že na dvoch stranách kmeňa sú 

drevené lišty, ktoré ich istia, kotvia na kmeňoch stromov. Má to predovšetkým izolačný význam pred 

poškodením stromov. 
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Obr. 1 Lesný zábavný park v poraste Quercus robur 

 

 

Obr. 2 Dobrodružný park budovaný na  druhoch rodu Betula. 
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MATERIÁL A METÓDY 

Hodnotený park sa vybudoval v kopcovitom teréne v poraste Quercus petraea (Obr. 1). V dubovom 

poraste sa vyskytovali druhy Fraxinus excelsior, Prunus avium, Pinus sylvestris, Robinia pseudoacacia a 

Quercus cerris. 

Rozloha parku je 3,5 hektára a skladá sa z 12 –vodorovných a zvislých lanových zostáv rozmiestených na 

188 stromoch. Vybrali sa také stromy na ktorých sa našlo miesto na umiestnenie plošiny z dosiek, alebo 

ktoré sa boli posledným stromom na dráhe, slúžili na výstup z dráhy. 

Jednotlivé ihriská sú budované z rôzneho počtu stromov. Najkratšia dráha sa skladá z 5 stromov, 

najdlhšia z 27 stromov. Jednotlivé dráhy sa často prekrižujú, to znamená, že na tom istom strome sú 

napojené dve dráhy. V tom prípade v dvoch alebo troch rôznych rovinách sa na strome vyskytuje viac 

plošín (Obr. 3). 

Obr. 3 Plošiny v troch rôznych rovinách. V druhej rovine, kde sa dráhy stretávajú na tlmenie zrážky sa 

používa špongia (na izoláciu stromov, alebo na tlmenie nárazu). 

Stromy sme hodnotili v marci 2016. 

V pokuse sme hodnotili stanovištné podmienky (klíma, typ pôdy, hĺbka ornice ). Z uvedených údajov sa dá 

vyvodiť aké majú hodnotené stromy rastové podmienky. 

Okrem týchto údajov je významný vek stromov. Dubový porast mal 84 rokov. Prvé plošiny sa na  stromy 

pripevnili v roku 2007.  

Pri hodnotení porastov zistili, že duby začali presychať, stromy už nemali obvyklé výškové prírastky, na 

viacerých stromoch uschli vrcholce koruny. Dali sa ešte namerať hrúbkové prírastky.  

V čase, keď sa namontovali prvé lanové dráhy urobila sa mierna prebierka porastu. Stromy sa naďalej 

vyvíjali, menili sa, niektoré boli potlačené, rástli v podraste, zhoršoval sa ich zdravotný stav. 

Získané výsledky sú uvedené v tabuľke 1, ktorá obsahuje: 

- poradové číslo stromu 

- názov (druh stromu) 

- výška stromov v metroch 

- obvod kmeňa d1.3 v cm 

- stanovištné podmienky a iné údaje (rany, pôvodcovia poškodenia, rôzne predmety pri stromoch a pod. 

Zhoršenie zdravotného stavu stromov sa prejavuje: 

 je základnou a prvou príčinou presychania je poškodením kôry, vodivých pletív na kmeni 

 Odieranie kôry, zarezávanie rán a reťazí do kmeňov a konárov stromov 

 Návštevníci utláčajú s a zhutňujú pôdu pod stromami, poškodzujú vlásočnicové korene , ktoré 

majú veľký význam pri zásobovaní nadzemných častí stromov vodou a živinami 

 

Na poškodených stromoch je vhodné stanoviť stabilitu stromov zvukovým tomografom, alebo inou 

dostupnou technikou. 

Na hodnotenej lokalite nebol vhodný terén  na stanovenie stability koreňov. 
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VÝSLEDKY 

 

Obr. 3 Stanovištia sú umiestnené v troch rovinách. 
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Na zmiernenie nárazov sa používajú špongie.  

V pokuse sa nehodnotili stromy, na ktoré sa upevnili laná na spájanie stromov a na kotvenie.  

Stromy sa hodnotili v marci 2016. 

Zaznamenali sa stanovištné podmienky, klíma, hydrologické pomery, typ pôdy, hĺbka ornice 

z ktorých sa dajú odvodiť ďalšie rastové podmienky. 

Okrem týchto údajov je významný vek stromov. Dubový porast mal 84 rokov. Prvé plošiny sa 

namontovali v roku 2007. 

Pri hodnotení v marci 2016 sa zistilo, že niektoré duby začali presychať, nemali primerané výškové 

prírastky, uschli od vrcholca koruny. Hrúbkové prírastky sa ešte dali merať.  

V čase, keď sa namontovali prvé lanové dráhy urobila sa mierna prebierka porastu. Zistilo sa, že sa im 

zhoršil zdravotný stav, niektoré stromy rástli v podraste, boli utláčané.  

Výsledky hodnotenia sa spracovali do tabuľky s týmto obsahom: 

 Poradové číslo stromu 

 Druh dreviny 

 Výška stromu v metroch 

 Prsná výška D1.3 v cm 

 Celková vitalita stromu 

 Iné poznámky (rany, pôvodcovia poškodenia, cudzorodé látky pri kmeni a iné) 

Výsledky hodnotenia uvádzame v tabuľke 1. 

 

Tab. 1 Výsledky hodnotenia sú uvedené v tabuľke 1 

Drevina 

kondícia (vitalita) Hodnotenie 

kód vysvetlivky (rok) 

1 Odumretý (suchý) 0 (asanovať) 

2 Poškodený vysokým stupňom 0,5-1,0 

3 
Veľa suchých konárov 

(konáre, vrcholec koruny) 
1,0-1,5 

4 
V dobrom zdravotnom stave  

(málo suchých konárov) 
1,5-2,5 

5 Vitálny strom 2,5-3,5 

 

Pri poškodených stromoch sa odporúča vyšetrenie tomografom. 

Hodnotilo sa aj okolie stromov. Korene sa nehodnotili, preto v tomto príspevku sa neuvádzajú výsledky 

ich zdravotného stavu. 
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Výškové a hrúbkové prírastky sa v parkoch zvyšujú z juhu smerom na sever a  v rámci parku z juhu na 

sever. Zistili sme že rozdiel zo 17-metrov sa zvýšil na 23 m. Hrúbka kmeňa z 30cm na 42 cm. Aj zdravotný 

a kondičný stav je lepší v severnej časti parku.  

Z celkového počtu 188 stromov so stanovišťami 11 stromov uschlo výlučne v južnej časti parku. Suché 

stromy majiteľ a správca areálu nevedel vymeniť tak ich ošetril, odstránil suché konáre a kmene 

drôtenými lanami ukotvil k susedným stromom (Obr. 3). 

Tomograf aj na najpoškodenejších stromoch zaznamenal zhoršenie zdravotného stavu len na 20%.  

Na kmeni sa nevyskytovali priebežné dutiny, hniloby. Stromy boli mechanicky poškodené a usychali. 

 

Zistilo sa, že v týchto parkoch stromy boli poškodené nasledovným spôsobom: 

 Plošiny poškodzovali kmene pri hrúbkových prírastkoch 

 Plošiny zaškrcovali kmene (Obr. 4 - 5) 

 Rany spôsobené kotvením (Obr. 6) 

 Pod špongiou, ktorá sa používa na tlmenie rán je rôzny hmyz a huby (Obr. 7) 

 Škody spôsobené návštevníkmi (Obr. 8) 

 Škody spôsobené susediacimi budovami 

 Škody spôsobené mechanizmami 

 V dôsledku tienenia susednými stromami usychajú konáre, niekedy celý strom stromov 

 Z použitých drevených dosiek hýfy mycélia húb infikovali zdravé stromy 

 

       

Obr. 4  Kmeň poškodený plošinou    Obr. 5 Plošina poškodená hubami  a platformou 
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          Obr. 6 Rany vznikajú pri kotvení                 Obr. 7 Poškodený kmeň stromu pod matracom 

 

  

Obr. 8 Rany, ktoré spôsobili návštevníci.          Obr. 9 Suchý strom, majiteľ ho ukotvil 
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DISKUSIA 

Pri pestovaní drevín v týchto parkoch významnú úlohu má pôda, ktorá aktívne pôsobí na zdravotný stav 

stromov. Hynutie stromov nespôsobujú dráhy a ich používanie návštevníkmi, ale prehustená výsadba 

porastu a nedostatočné pestovateľské zásahy. 

Za dobrú vitalitu drevín priamo zodpovedá majiteľ a správca parku, musí dodržiavať určité pestovateľské 

zásady: (Obr. 9). 

 Z porastu odstrániť suché a poškodené stromy 

 Ak sú asanované stromy zdravé majiteľ z nich urobí stĺpy  

 Výsledky hodnotenia stability tomografom poukazujú nato, že na stromoch sa dobre zahojili rany. 

Staršie zahojené rany netreba ošetriť, len nové aktívne rany. 

V príspevku poukážeme aj na úlohu lán, ktoré plnia významnú úlohu pri zabezpečení stability stromov. 

Dráha z lán, hlavne v miestach kde sa dráhy križujú vytvárajú pevný systém. Z toho dôvodu vyvrátenie 

stromu sa môže stať len zriedkavo.  Z toho dôvodu treba na stromoch urobiť ťahové skúšky, ktoré ale v 

tomto prostredí nemusia byť spoľahlivé.  

V priebehu hodnotenia stromov sa zistilo, že v priebehu niekoľko ročného používania dráh sa stabilita lán 

narušila, preto ich zosilnili doplnili drôtenými lanami ako podporný systém zlepšenia systém zlepšenia 

stability. Rekonštrukcia lanových dráh a ich oprava sa môže robiť len vtedy, akt am nie sú návštevníci, ani 

chodci. 

Stromy v lesných parkoch tak ako aj v mestách treba pravidelne ošetrovať, odstraňovať suché konáre, 

pretože  aj tenšie stromy, ak sa samovoľne odlomia, môžu byť nebezpečné.  

Po ukončení sezóny sa celá dráha, všetky plošiny musia skontrolovať a premontovať sa  uvoľniť 

zakliesnené časti. 

Odporúča sa raz ročne hodnotiť zdravotný stav stromov s ohľadom na ich stabilitu minimálne na 4 až 5 

rokov. Za 8 až 10 rokov sa odporúča  dráhy premiestniť na ďalšie stromy. 

ZÁVER 

Kmene stromov v parkoch v priebehu športovania sú veľmi zaťažené, preto vznikajú rôzne rany. 

Nevznikajú nejakým jednorazovým pôsobením, ale nepretržitým pôsobením rôznych síl. Stromy sú 

schopné odolať týmto sústavným pôsobeniam. Napriek tomu sa odporúča z pomaly rastúcich stromov 

dráhy premiestniť na nové stromy a z rýchlorastúcich stromov ich premontovať po 5. rokoch.  

Záverom odporúčam stromy hodnotiť vizuálne a tomografom, venovať pozornosť stanovištným 

podmienkam a dostatočnú pozornosť venovať stabilite porastu. 
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