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ZÁLESKÉ KORZO 

REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA MALÉHO DUNAJA PRE VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

ČASŤ: Návrh náhradnej výsadby 

1. Základné údaje 

Zhotoviteľ: 
Ing. Takáčová Zuzana - 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 

 

Objednávateľ:  

Ing. Vojtech Krumpolec - AŽ PROJEKT 

Toplianska 28 

821 07 Bratislava  

 
 

Dátum spracovania:  jún 2016  

Účel a obsah spracovania návrhu náhradnej výsadby: 

Spracovaná dokumentácia rieši návrh náhradnej výsadby za výrub 6 ks listnatých drevín druhu 

višňa obyčajná (Cerasus vulgaris), pagaštan pleťový (Aesculus x carnea) a moruša biela (Morus 

alba).  

Spracované dielo sa použije ako dokumentácia slúžiaca 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 
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2. Vymedzenie riešeného územia 

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 

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

Druh pozemku: 975/2 (vodná plocha) 

Vlastné vymedzenie riešeného územia: sa nachádza na okraji zastavaného územia obce Zálesie 
pri konečnej zastávke autobusov na brehu Malého Dunaja. Návrh náhradnej výsadby je 
lokalizovaný na parcele číslo – 975/2. 

 

  Použité podklady pre spracovanie:  

• polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia vo formáte dwg. 

• koordinačná situácia navrhovanej stavby vo formáte dwg. 

 

3. Zdôvodnenie výrubu drevín a návrhu náhradnej výsadby 

Z dendrologického prieskumu spracovaného v júni 2016 Mgr. Janou Sálkovou vyplýva, že na 

pozemku s par. č. 1007/3 rastie 6 ks listnatých drevín. 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 €. 

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.  

Finančná náhrada za vyrúbané dreviny sa bude riešiť formou náhradnej výsadby podľa § 48 

ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  podľa 

projektu náhradnej výsadby. 

 

4. Návrh náhradnej výsadby 
1. Charakteristika drevín navrhovaných v rámci náhradnej výsadby 

Plochy zelene navrhované na výsadbu vzrastlých listnatých stromov sú situované na upravenom 

násype v smere od Malinovskej ulice. Navrhované listnaté stromy sú štrukturálne a tvarovo 

vhodné do prírodného okolia Malého Dunaja. Pri výbere drevín sa kládol dôraz na ekologické 

podmienky jednotlivých navrhovaných druhov. Rešpektovali sa nároky na výsadbu 

v polospevnenom kamenive na parkovisku a na výsadbu v tesnej blízkosti vodného toku (vysoká 

hladina vodnej hladiny=znášanie dočasného zaplavenia). Druhová skladba navrhovaných 

listnatých stromov pozostáva prevažne z geograficky pôvodných druhov doplnených 
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o kontrastné cudzokrajné dreviny. Vzrastlé stromy sú navrhované ako dlhoveké a stredne 

dlhoveké dreviny (listnaté formy) s obvodom kmeňa 14-16 cm, 18-20 cm, 20-25 cm, 25-30 cm 

meraným vo výške 1,30 m. Navrhované výsadby rešpektujú dané limity a funkčno-priestorové 

vzťahy na pozemku (ochranné pásma inžinierskych sietí podľa platnej technickej normy).  

 

5. Postup založenia sadových úprav 
Na výsadbu sa použijú škôlkárske výpestky I. triedy akosti t.j. Vysádzané dreviny musia byť 

zdravé, bez chorôb a škodcov, ich habitus (vzrast a vzhľad), musí zodpovedať znakom daného 

druhu (kultivaru). Dreviny nesmú mať deformácie a znaky poškodenia teplom, suchom, zimou, 

vetrom, zlým zaobchádzaním pri vyzdvihovaní a preprave, bez mechanického poškodenia, 

s nesúdržným balom alebo nádobou.  

 

1. Technologický postup výsadby vzrastlých stromov 

Návrh výsadby stromov rešpektuje inžinierske siete prechádzajúce riešeným územím a ich 
ochranné pásma, preto je treba dodržať navrhované miesta výsadby!  

Priestorové umiestnenie stromov je graficky znázornené vo výkrese Návrh náhradnej výsady. 

Vzrastlé stromy musia byť predpestované v špecializovanej sadovej škôlke a minimálne 3x 
podrezané a presádzané. Koreňový bal musí byť dostatočne prekorenený a musí zodpovedať 
veľkosti stromu. Korunka musí byť hustá, rovnomerne rozvetvená,  tvarovo zodpovedajúca 
habitusu daného kultivaru. Kmeň musí byť rovný bez poškodenia a rán na kôre s korunkou 
nadsadenou vo výške 220 cm. 

Stromy budú vysádzané do vopred pripravenej jamy, minimálne o 1/3 väčšej než je koreňový 
bal. V prípade nedostatočnej priepustnosti podložia bude dno jamy vysypané štrkopieskovou 
vrstvou. Dreviny budú zasypané zmesou kvalitného záhradného substrátu a vykopanej zeminy 
v pomere 1:1 a prihnojené tabletkovým hnojivom. Statické zaistenie stromov po výsadbe je 
dôležité ako ochrana pred vetrom a poškodením. Každý strom bude ukotvený 3 kolmi 
o priemere 80/100 mm.  

Pri výsadbe do rastlého terénu musí byť kmeň ku kolom pripevnený pomocou väzby z popruhu. 
Väzba musí fixovať strom proti pohybom  do strán, ale nesmie brániť pohybu smerom dolu 
(sadanie pôdy). Oporné koly sa zatlčú do dna jamy, nad zemou by mali presahovať do výšky 1,50 
m. Optimálna dĺžka kolov je teda 2,5m. Aby sa znížil výpar a zároveň sa ochránil kmeň stromu 
proti mechanickému a mrazovému poškodeniu v prvých rokoch po výsadbe, bude na kmeň 
použitá jutová bandáž. Pre dobrý rast je dôležitá údržba stromov aspoň 3 roky po výsadbe. 
Údržba spočíva predovšetkým v pravidelnej a dostatočnej zálievke. Priebežne je potrebné 
kontrolovať ukotvené stromy a po 2 rokoch úväzok povoliť, po 3-4 rokoch odstrániť kotviace 
koly. 

Prehľad prác a materiálu na výsadbu jedného stromu: 

Práca: 

• hĺbenie jamy pre výsadbu dreviny s výmenou pôdy na 50% 
• výsadba dreviny s balom do vopred vyhĺbenej jamy so zaliatím 
• hnojenie tabletkovým hnojivom 
• zhotovenie obalu kmeňa z juty v jednej vrstve 
• osadenie  3 oporných kolov s priviazaním 
• úprava výsadbovej misy 
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Tabuľkový prehľad navrhovaných listnatých drevín 

Spoločenská hodnota navrhovaných drevín bola stanovená na podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Navrhované vzrastlé  listnaté stromy 

IDČ Latinský názov Slovenský názov Navrhovaný 
počet (ks) 

Obvod 
kmienika 

(cm) 

Spoločenská 
hodnota drevín 

stanovená podľa 
vyhlášky MŽP SR 
č. 24/2003 Z. z. v 
znení neskorších 
predpisov (ks/€) 

Index 
1 

Index 
2 

Index 
3 

Spolu cena 
upravená 
hodnota 
drevín 

(€) 

1 Acer x freemanni ´Autumn Blaze´ javor Freemanov 1 25-30 230,00 € 1 1,5 - 345,00 € 

2 Prunus padus ´Watereri´ čremcha strapcovitá 2 18-20 184,00 € 0,9 1,5 - 496,8 € 

3 Prunus padus ´Tiefurt´ čremcha strapcovitá 1 14-16 138,00 € 0,9 1,5 1,3 242,19 € 

4 Pyrus calleryana ´Chanticleer´ hruška Calleriova 1 20-25 230,00 € 0,9 1,5 - 310,5 € 

Spolu cena 1394,49 € 
 

Cena navrhovanej náhradnej výsadby bola vypočítaná podľa Spoločenskej hodnoty navrhovaných drevín stanovených podľa vyhlášky 
MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

    Index 1- dlhovekosť dreviny/relatívne dosiahnuteľný vek 
index dlhovekosti bol vypočítaný podľa prílohy č.33,  vyhlášky  24/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov. 

    Index 2- ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru 
a  taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe, kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce  a zakrslé,  
alebo taxonomicky a geograficky vzácne  (1,5) 
Index 3 - ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných 
priestoroch vrátane háld, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk 

      


