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1. ÚVOD 

1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Objednávateľ 

Ing. Vojtech Krumpolec - AŽ PROJEKT 

Toplianska 28 

821 07 Bratislava  

Zhotoviteľ 

Mgr. Jana Sálková - TERRAPLAN 

nám. SNP 23 

811 01 Bratislava 

 

+421 907 325 107 

jana.salkova@terraplan.sk 

 

- zapísaná pod číslom F106/2011 ako fyzická osoba v zozname odborne spôsobilých osôb podľa  
§ 55 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a je oprávnená vyhotovovať dokumentáciu 
ochrany prírody - dokumenty starostlivosti o dreviny 

 

Ing. Zuzana Takáčová - VERT 

Padlých hrdinov 36  

821 06 Bratislava  

 

- zapísaná pod číslom F115/2013 ako fyzická osoba v zozname odborne spôsobilých osôb podľa  
§ 55 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a je oprávnená vyhotovovať dokumentáciu 
ochrany prírody - dokumenty starostlivosti o dreviny 

Ing. Vladimír Poljak 

1.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ČINNOSTI 

Názov stavby ZÁLESKÉ KORZO - REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA MALÉHO 
DUNAJA PRE VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

Stupeň dokumentácie Dokumentácia na stavebné povolenie 

Kraj Bratislavský kraj 

Okres Senec 

Obec Zálesie 

Katastrálne územie  Zálesie 

Parcely 1007/3 (Obec Zálesie) 

 975/2 (Slovenský vodohospodársky podnik š. p.)  

Druh pozemku 1007/3 (trvalý trávnatý porast) 

 975/2 (vodná plocha) 
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1.3 DÔVOD VÝRUBU A SPRACOVANIA DENDROLOGICKÉHO PRIESKUMU, 
VYMEDZENIE DENDROLOGICKY HODNOTENÉHO ÚZEMIA  

Dendrologický prieskum je spracovaný pre projektovú dokumentáciu zámeru Záleské korzo - 
Revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity (AŽ PROJEKT s. r. o., 2016). 
Predmetom riešenia projektu je vytvorenie rekreačného zázemia v obci Zálesie v nadväznosti na 
atraktivity Malého Dunaja. 

Navrhovaná činnosť je v súlade so záväznou časťou Územného plánu obce Zálesie (AŽ PROJEKT s.r.o.), 
ktorý bol schválený Uznesením OZ č. 6/2004-PI zo dňa 16. 03. 2004. Dotknuté územie je súčasťou 
územia, ktoré je v Územnom pláne obce Zálesie v zmysle neskorších zmien a doplnkov územného 
plánu špecifikované na rozvoj funkcie:  

 Rekreácia v prírodnom prostredí 

 Dopravné plochy. 

Riešené územie sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Zálesie pri konečnej zastávke 
autobusov na brehu Malého Dunaja. Vymedzené je parcelou č. 1007/3 vo vlastníctve obce Zálesie a 
časťou pozemku 975/2 vo vlastníctve SVP š.p. v k. ú Zálesie.  

Dendrologicky hodnotené územie je vymedzené parcelou č. 1007/3, ktorá je evidovaná ako trvalý 
trávnatý porast a vlastníkom je obec Zálesie. Parcela sa nachádza mimo zastavaného územia obce.  

Predmetom dendrologického prieskumu je 6 ks listnatých drevín druhu višňa obyčajná (Cerasus 
vulgaris), pagaštan pleťový (Aesculus x carnea) a moruša biela (Morus alba). Hodnotené dreviny sa 
nachádzajú v juhovýchodnej časti vyššie uvedenej parcely. Tieto dreviny boli vysadené v rámci 
náhradnej výsadby.  

Dreviny navrhnuté na výrub sa nachádzajú v priestore navrhovaného centra korza, ktoré je zároveň 
vstupnou časťou do riešeného územia. V priestore centra je navrhnuté obslužného zariadenia 
(infocentrum, bufet, sklad, sociálne zariadenia) a sedenie. Umiestnenie centra s obslužný zariadením 
vyplýva z vlastníckych vzťahov parciel riešeného územia.  

Schéma 1 Riešené územie  
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1.4 ÚČEL A OBSAH SPRACOVANIA DENDROLOGICKÉHO PRIESKUMU 

Dendrologický prieskum bude slúžiť ako podklad k žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín. 
Spracovaná dokumentácia dokladuje existujúce zastúpenie listnatých stromov v riešenom území, ich 
druhovú skladbu, priestorové umiestnenie, zdravotný stav a definuje spoločenskú hodnotu drevín.  

Spoločenská hodnota môže byť upravená príslušným orgánom ochrany prírody v rámci výrubového 
konania. 

1.5 DÁTUM SPRACOVANIA 

Terénny prieskum bol realizovaný vo vegetačnom období v júni 2016 a dokumentácia 
dendrologického prieskumu bola spracovaná v júni 2016. 

1.6 PREHĽAD PODKLADOV 

Pri spracovaní dendrologického prieskumu boli použité nasledovné podklady: 

 Zameranie lokality, zmeranie jestvujúceho objektu, polohopis, výškopis, inžinierske siete, 

 Katastrálna mapa, listy vlastníctva, 

 Zámer Záleské korzo - Revitalizácia nábrežia Malého Dunaja pre voľnočasové aktivity (AŽ 
PROJEKT s. r. o., 2016), 

 Územný plán obce Zálesie vrátane zmien a doplnkov, 

 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, (ďalej len 
„zákon o OPaK“), 

 Vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 
krajiny v znení neskorších predpisov, (ďalej len „vyhláška“), 

 Obce a ochrana drevín, ŠOP SR, 2003,  

 STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 2005,  

 Arboristické štandardy „Hodnotenie stavu stromov (Návrh, AOPK ČR, 2015), 

 Terénny prieskum. 
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2. POSTUP INVENTARIZÁCIE, HODNOTENIA ZDRAVOTNÉHO 
STAVU DREVÍN A SPRACOVANIA DENDROLOGICKÉHO 
PRIESKUMU 
Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie drevín rastúcich mimo les boli vypracované štandardnými 
postupmi v zmysle platnej legislatívy.  

Podľa § 17 ods. 8 písm. d, uvedenej vyhlášky je predmetom hodnotenia - druh dreviny, počet, 
zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho 
rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmera krovitého porastu. Zdravotný stav je 
vyjadrený indexom poškodenia.  

Návrh spoločenskej hodnoty je spracovaný podľa § 36 vyhlášky. Výsledná spoločenská hodnota sa 
vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vyhlášky vynásobí súčinom 
prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35 vyhlášky. 

Použitými podkladmi pre spracovanie bolo polohopisné a výškopisné zameranie hodnoteného 

územia vrátane bodovej lokalizácie stromov navrhovaných na výrub. 

Vlastná inventarizácia drevín pozostávala z dvoch etáp: 

 Terénny prieskum - pozostával z inventarizácie drevín v riešenom území. Každej nameranej 

drevine v mape zodpovedá bod, ku ktorému prislúcha osobitné identifikačné číslo (IDČ). 

V rámci inventarizácie boli zisťované základné dendrometrické charakteristiky – určenie 

druhu, obvod kmeňa, výška stromu, priemer koruny a zhodnotený zdravotný stav - 

poškodenie dreviny (vyjadrené indexom 2*). Zistené údaje boli zapísané do inventarizačnej 

tabuľky priamo v teréne. Týmto spôsobom sa získala základná podkladová mapa 

s lokalizáciou stromov v hodnotenom území s tabuľkovou databázou nameraných 

a hodnotených údajov. 

 Spracovanie výstupov pozostávalo z vypracovania zoznamu nameraných drevín 

s hodnotiacou inventarizačnou tabuľkou, grafickým výstupom a textovou správou. 

Hodnotené stromy sú vyznačené v priloženej situácii v mierke 1: 200. 

Inventarizačná tabuľka obsahuje nasledovné údaje: 

 Identifikačné číslo – poradové číslo (IDČ): v tabuľkovej časti je každý strom označený jediným 

identifikačným číslom, ktoré zodpovedá poradovému číslu pri hodnotení vegetácie. 

Číslovanie bolo vykonané priebežne tak, ako zhotoviteľ realizoval prieskum. 

 Určenie druhu: zaznamenaný bol latinský a slovenský názov druhu, prípadne kultivar. 

Určenie bioparametrov stromov: 

 Obvod kmeňa: meraný vo výške 130 cm, u stromov rozkonárujúcich sa vo výške menšej ako 

130 cm tesne pod ich rozkonárením. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, 

v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do 

rozkonárenej koruny.  

 Výška stromov: bola zisťovaná odborným odhadom, udávaná je v metroch s presnosťou 5 m.  

 Priemer koruny: bol určený s presnosťou na 2 m. 
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Spoločenská hodnota drevín: bola vypočítaná podľa prílohy č. 33 vyhlášky. Spoločenská hodnota 
drevín určená podľa § 36 sa v zmysle vyhlášky upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35. 
Vypočíta sa tak, že sa spoločenská hodnota dreviny sa vynásobí súčinom prirážkových indexov 
uvedených v prílohe č. 35 vyhlášky. 

Použité prirážkové indexy:   

1* - index dlhovekosti bol vypočítaný podľa prílohy č. 33 vyhlášky. 

Tab. 1 Index dlhovekosti 1*  

Relatívne dosiahnuteľný vek Index dlhovekosti 

1.1 výrazne vysoký vek (nad 500 rokov) 1,1 - dlhoveké 

1.1 vysoký vek (200 - 500 rokov) 1,1 - dlhoveké 

2.1 stredný vek (100 - 200 rokov) 1,0 - strednoveké 

3.1 nízky vek (50 - 100 rokov) 0,9 - krátkoveké 

3.2 veľmi nízky vek (do 50 rokov) 0,9 - krátkoveké 

 

2* - index - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota. Index 
poškodenia sa vypočíta podľa prílohy č. 35 vyhlášky. 

Tab. 2 Index poškodenia 2* 

Index % poškodenia 

0,8 ak je drevina poškodená  alebo je iným spôsobom znížená jej  fyziologická hodnota v rozpätí 
11 - 25% (slabé poškodenie) 

0,6 drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí      
26 - 60% (stredné poškodenie) 

0,4 ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 
nad 60 % (ťažké poškodenie) 

0,0-0,4 drevina je veľmi ťažko poškodená až odumretá 
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3. CHARAKTERISTIKA HODNOTENÝCH DREVÍN 

Predmetom dendrologického prieskumu a spoločenského ohodnotenia drevín je skupina 6 ks 
listnatých stromov rastúcich na parcele č. 1007/3 mimo zastavaného územia obce. Hodnotené 
dreviny sa nachádzajú juhovýchodnej časti vyššie uvedenej parcely. Tieto dreviny boli vysadené 
v rámci náhradnej výsadby. Ide o dreviny druhu višňa obyčajná (Cerasus vulgaris), pagaštan pleťový 
(Aesculus x carnea) a moruša biela (Morus alba).  

V zmysle vyhlášky sa jedná o dreviny strednoveké (moruša, pagaštan) a krátkoveké (višňa). 
V hodnotenej skupine stromov sa nachádza 6 ks mladých stromov s obvodom kmeňa od 35 do 118 
cm. Všetky jedince slabo až stredne poškodené. Na kmeňoch sa prejavuje poškodenie klimatickými 
faktormi - na všetkých jedincoch sa nachádzajú mrazové trhliny. Koruny stromov presychajú a na 
kmeňoch sa v značnom rozsahu nachádza lišajník diskovník múrový (Xanthoria parietina). 

Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že všetky hodnotené stromov sú v zlom zdravotnom 
stave a do budúcnosti je malá pravdepodobnosť zlepšenia fyziologickej vitality jedincov. 
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4. VÝSLEDKY A ZÁVEREČNÉ ZHODNOTENIE 

Predmetom dendrologického prieskumu je 6 ks listnatých stromov navrhnutých na výrub, ktoré rastú 

v skupine na parcele č. 1007/3 mimo zastavaného územia obce. Prehľad všetkých hodnotených 

stromov sa nachádza v tabuľke č. 3. 

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov § 47 ods. 

4, sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje: 

 a, na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé 
krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného 
územia obce s výmerou do 20 m2,  

 

Z inventarizácie drevín a návrhu ich spoločenského ohodnotenia vyplýva, že súhlas orgánu ochrany 
prírody a krajiny je v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov potrebný na prípadný výrub 3 ks listnatých stromov, ktorých spoločenská hodnota 
predstavuje 2 442,00 € a upravená spoločenská hodnota 1 398,84 €. Prehľad hodnotených stromov, 
na ktorých výrub je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny sa nachádza v tab. č. 4. 

 

Náhradu za vyrúbané dreviny navrhujeme podľa § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov riešiť formou náhradnej výsadby podľa projektu 
náhradnej výsadby. Pri náhradnej výsadbe odporúčame využiť predovšetkým geograficky pôvodné a 
tradičné druhy.  

 

V riešenom území platí prvý stupeň územnej ochrany. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú 

ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona. 

 

Spracovaný dendrologický prieskum má platnosť 12 mesiacov od dátumu spracovania z dôvodov 

postupujúceho rastu nameraných vegetačných prvkov.  

 

 

V Bratislave 27. 06. 2016      

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Sálková       Ing. Zuzana Takáčová 
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Tab. 3 Prehľad všetkých hodnotených stromov 

IDČ. Slovenský názov Latinský názov Vzrastová 
charakte-
ristika 

Obvod 
kmeňa 
(cm) 

Výška 
(cm) 

Priemet 
koruny 
(m

2
) 

Spol. 
hodnota 
(€) 

Prirážkové 
indexy 

Upravená 
spoločenská 
hodnota(€) 

Katastrálne 
územie/ 
parcela 

Poznámka 

*1 *2 

1 Višňa obyčajná Cerasus vulgaris S 39 0 - 5 2 - 4 322,00 € 0,9 0,8 231,84 € Zálesie, 
1007/3 

presychanie koruny, lišajníky na 
kmeni 

2 Višňa obyčajná Cerasus vulgaris S 57 0 - 5 2 - 4 599,00 € 0,9 0,6 323,46 € Zálesie, 
1007/3 

mrazová trhlina, presychanie 
koruny, lišajníky na kmeni 

3 Pagaštan pleťový Aesculus x 
carnea 

S 35 0 - 5 2 - 4 276,00 € 1,0 0,6 165,60 € Zálesie, 
1007/3 

mrazová trhlina, presychanie 
koruny, lišajníky na kmeni 

4 Višňa obyčajná Cerasus vulgaris S 46 0 - 5 2 - 4 507,00 € 0,9 0,6 273,78 € Zálesie, 
1007/3 

mrazová trhlina, presychanie 
koruny, lišajníky na kmeni 

5 Višňa obyčajná Cerasus vulgaris S 37 0 - 5 2 - 4 322,00 € 0,9 0,8 231,84 € Zálesie, 
1007/3 

mrazová trhlina, presychanie 
koruny, lišajníky na kmeni 

6 Moruša biela Morus alba S 118 5 - 10 4 - 6 1 336,00 € 1,0 0,6 801,60 € Zálesie, 
1007/3 

rozsiahle mrazová trhliny, 
presychanie koruny, lišajníky na 
kmeni 

Spolu hodnotené stromy (6 ks) 3 362,00 €  2 028,12 €  

Stromy na ktorých výrub nie je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (3 ks) 920,00 € 629,28 € 

Stromy na ktorých výrub je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (3 ks) 2 442,00 € 1 398,84 € 

 

Poznámky: 

 Vzrastová charakteristika - S - strom, K - ker 

 *1 - index dlhovekosti podľa prílohy č. 36 vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

 *2 - index ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej spoločenská hodnota 
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Tab. 4 Prehľad stromov, na ktorých výrub je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody  

IDČ. Slovenský názov Latinský názov Vzrastová 
charakte-
ristika 

Obvod 
kmeňa 
(cm) 

Výška 
(cm) 

Priemet 
koruny 
(m

2
) 

Spol. 
hodnota 
(€) 

Prirážkové 
indexy 

Upravená 
spoločenská 
hodnota(€) 

Katastrálne 
územie/ 
parcela 

Poznámka 

*1 *2 

2 Višňa obyčajná Cerasus vulgaris S 57 0 - 5 2 - 4 599,00 € 0,9 0,6 323,46 € Zálesie, 
1007/3 

mrazová trhlina, presychanie 
koruny, lišajníky na kmeni 

4 Višňa obyčajná Cerasus vulgaris S 46 0 - 5 2 - 4 507,00 € 0,9 0,6 273,78 € Zálesie, 
1007/3 

mrazová trhlina, presychanie 
koruny, lišajníky na kmeni 

6 Moruša biela Morus alba S 118 5 - 10 4 - 6 1 336,00 € 1,0 0,6 801,60 € Zálesie, 
1007/3 

rozsiahle mrazová trhliny, 
presychanie koruny, lišajníky na 
kmeni 

Stromy na ktorých výrub je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny (3 ks) 2 442,00 €  1 398,84 €  

 

Poznámky: 

 Vzrastová charakteristika - S - strom, K - ker 

 *1 - index dlhovekosti podľa prílohy č. 36 vyhlášky MŽP SR 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 

 *2 - index ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej spoločenská hodnota 
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Foto č. 1 Trhlina na kmeni stromu č. 2   Foto č. 2 Trhlina na kmeni stromu č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 3 Trhliny a lišajníky na strome č. 5  Foto č. 4 Mrazové trhliny na strome č. 6 

 

 

 


