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I. ÚVOD
1. Zhotoviteľ:
OZ Čemerica Stakčín, Ul. Mieru 193, 067 61 Stakčín
2. Riešiteľský kolektív:
Ing. Miroslav Buraľ
Ing. Marián Gič
3. Objednávateľ:
Obec Stakčín
4. Dôvod vypracovania dendrologického prieskumu: Vypracovanie dokumentu
bolo dohodnuté zmluvne medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
5. Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vypracovanie inventarizácie stromov,
krov zelene.
6. Účel dokumentu: Spracované dielo sa použije ako podklad pre spracovanie
návrhu na rekonštrukciu záujmového územia ako celku alebo jeho plôch
zelene.
7. Vymedzenie záujmového územia:
Inventarizácia drevín bola spracovaná na nasledujúcich lokalitách:
A - Nový park (obecný park pri kaštieli) – lokalita sa nachádza na parcelách 378,
379, 380, 381, 384 kat. územia obce Stakčín podľa evidencie katastra nehnuteľností
– register „C“.
B – Starý park (časť areálu pri materskej škole a Agrifopu a.s. Stakčín) – lokalita sa
nachádza na parcelách 697/1, 706/2 a 706/3 kat. územia obce Stakčín podľa
evidencie katastra nehnuteľností – register „C“.
C – Pri pomníku–tanku (areál pomníka padlým občanom obce Stakčín počas
2. svetovej vojny) – lokalita sa nachádza na parcele 38 kat. územia obce Stakčín
podľa evidencie katastra nehnuteľností – register „C“.
D – Pri materskej škole (areál bezprostredného okolia materskej školy) – lokalita sa
nachádza na parcelách 697/1 a 698/1 kat. územia obce Stakčín podľa evidencie
katastra nehnuteľností – register „C“.
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Obr. č.1. Zeleň v strede obce Stakčín.

8. Postup a metóda vypracovania inventarizácie drevín:
Hodnotenie v rámci práce je vypracované štandardnými postupmi, ktorých
základom je terénny prieskum, využitie jestvujúcich metodík na hodnotenie drevín
od rôznych autorov (Machovec, Juhásová) a vlastné hodnotenie drevín a plôch
zelene zhotoviteľom. Hodnotenie je prioritne zamerané na jestvujúcu zeleň.
Podrobný postup prác je uvedený v samostatnej kapitole tohto dokumentu.
9. Iné dôležité skutočnosti:
Podklady, ktoré mal zhotoviteľ k dispozícii:
a) Mapové podklady v tlačenej a digitálnej forme – dodal objednávateľ a za
aktualizáciu zodpovedá dodávateľ,
b) Výškopisné a polohopisné zameranie záujmového územia v M=1:500
c) Expertíza: Historický, architektonický a dendrologický prieskum štátom
chráneného parku v Stakčíne, Vypracoval OV SZOP v Humennom, 1979,
24. str..
d) Archívne dokumenty k vývinu kaštieľa a parku – spracoval zhotoviteľ.
e) Inventarizácia jestvujúcich drevín – spracoval zhotoviteľ.
f) Mapové prílohy a fotodokumentácia – spracoval zhotoviteľ.
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II. METODIKA SPRACOVANIA INVENTARIZÁCIE DREVÍN
Hranicu záujmového územia pre dendrologický prieskum určil objednávateľ.
Inventarizácia bola realizovaná v mesiacoch apríl a máj 2008. Vlastná inventarizácia
drevín pozostáva z dvoch fáz:
-

terénny prieskum

-

spracovanie terénnych poznatkov.
Prípravné práce boli zamerané na získanie podkladov, obhliadku terénu

a spracovanie

metodiky

inventarizácie

drevín.

Terénne

práce

pozostávali

z lokalizácie jednotlivých vegetačných prvkov do podkladovej mapy v M=1:500.
Každému vegetačnému prvku v mape zodpovedá zápis o získaných údajoch do
tabuľky priamo v teréne. Každý vegetačný prvok má svoje identifikačné číslo.
Uvedeným spôsobom sme získali dendrologickú mapu s lokalizáciou
stromov a krov na záujmovom území a s databázou údajov. Následne bol
vypracovaný kompletný zoznam drevín s hodnotiacou tabuľkou, správa a grafický
výstup.
Predkladaná správa pojednáva o realizácii dendrologického prieskumu, ktorý
sa uskutočnil v apríli a máji 2008 na vybratej ploche. Hranica záujmového územia
pre dendrologický prieskum bola dohodnutá s objednávateľom.

Podklady:
-

Mapové podklady v tlačenej forme – výškopis a polohopis M=1:500

-

Terénny prieskum – apríl - máj 2008

Metodika inventarizácie a hodnotenia drevín:
Zhotoviteľ pri terénnych prieskumoch mal k dispozícii polohopisné
a výškopisné zameranie územia. Stromy spolu s krami zhotoviteľ lokalizoval do
mapového podkladu v rámci terénnych prác.
Vlastná inventarizácia drevín pozostáva z dvoch fáz:
-

terénny prieskum

-

spracovanie terénnych poznatkov.

Terénne práce pozostávali z lokalizácie jednotlivých vegetačných prvkov
do podkladovej mapy M=1:500. Následne bol vypracovaný komplexný zoznam
drevín s hodnotiacou tabuľkou, správa a grafický výstup.
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Inventarizačná tabuľka obsahuje nasledovné údaje:
•

Zameranie inventarizovaných prvkov: dreviny, ktoré sa v mapovom podklade
nenachádzali, boli do mapy zakreslené zhotoviteľom, ich poloha bola určená
meraním a krokovaním, zakreslenie bolo realizované do máp s mierkou
M=1:500. Zakreslené boli samostatne stromy, solitérne kry, skupiny krov
a pne. Kvetinové záhony sa na riešenej ploche nenachádzali.

•

Identifikačné číslo – poradové číslo: v tabuľkovej časti je každý strom a ker
označený jediným identifikačným číslom, ktoré zodpovedá poradovému číslu
pri hodnotení drevín.

•

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

•

Plocha: všetky hodnotené prvky sa nachádzajú na nasledujúcich lokalitách:
A - Nový park, B – Starý park, C – Park pri pomníku padlým občanom obce
Stakčín, D – Pri materskej škole.

•

Typ: dreviny boli rozdelené na stromy listnaté (skratka „L“), stromy ihličnaté
(skratka „I“). Obdobne boli rozdelené kry. Tento údaj slúži na stanovenie
pomeru medzi druhmi ihličnatými a listnatými v rámci hodnotenia získaných
údajov.

•

Určenie bioparametrov stromov:

a) obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou - meraný pásmom u všetkých
zistených (i nezameraných) stromov. Údaj je uvedený v cm. Údaj bol zaokrúhľovaný
smerom nahor.
b) priemer kmeňa – udávaný je v cm a vypočítaný bol z obvodu kmeňa, údaj je
zaokrúhlený smerom nahor a slúži na spracovanie rozpočtovej časti projektu.
c) priemer koruny – zisťovaný meraním pásmom alebo krokovaním (podľa
dostupnosti), údaje sú v metroch. Údaj je zaokrúhlený smerom nahor. Tento údaj
charakterizuje drevinu z hľadiska tvorby hmoty zelene v priestore a následne jeho
funkčnosti.
d) výška stromov bola zisťovaná odborným odhadom, udávaná je tiež v metroch
s presnosťou na 2 m. Údaj bol zaokrúhľovaný smerom nahor. Tento údaj
charakterizuje drevinu z hľadiska tvorby hmoty zelene v priestore.
•

Určenie dendrometrických hodnôt krov:

a) výška krov – bola zistená odborným odhadom, údaj je uvedený v metroch.
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b) plošný priemet – udáva plošný priemet krov na plochu, solitérnych krov
i skupín, zisťovaný bol pásmom alebo krokovaním (podľa dostupnosti)
a udáva sa v m².
•

Sadovnícka hodnota: udávaná je v zmysle metodiky Prof. Machovca, kedy
jednotlivé čísla znamenajú:

0 – strom nie je hodnotený (nehodnotia sa nové výsadby a stromy mladé),
1 – dreviny nevyhovujúce, strom je prakticky potrebné okamžite vyrúbať,
2 – dreviny podpriemernej hodnoty, výrazne poškodený, silne presychá, v zápoji,
3 – dreviny priemernej hodnoty, priemerný kondičný stav, v zápoji, alebo menej
kvalitný solitér,
4 – veľmi hodnotné dreviny, dobrý kondičný stav, netypický habitus,
5 – najhodnotnejšie dreviny, pre solitérne dreviny s typickým habitom.
•

Stupeň poškodenia: použitá bola metodika Juhásovej, udáva kondičný stav
dreviny z hľadiska pôsobenia negatívnych činiteľov (antropogénny tlak,
vplyv patogénnych organizmov). Pre hodnotenie kondičného stavu je zvolená
stupnica 1-5, kde:

0 – úplne zdravý,
1 – ojedinelý výskyt pôvodcov ochorenia alebo drobné mechanické poškodenie,
2 – výskyt húb a škodcov spôsobuje čiastočné presychanie koruny stromov, alebo sú
na kmeni dutiny malých rozmerov, stabilita nie je narušená,
3 – koruna preschnutá viac ako na 30 %, na kmeni sú stredne veľké dutiny,
poškodenie tiež mechanické a vplyvom klimatických faktorov,
4 – koruna je preschnutá na cca 50 %, na kmeni prípadne na hlavných kostrových
konároch sú veľké dutiny, znížená je stabilita stromov, silné mechanické poškodenie,
5 – stromy usychajúce (preschnutie koruny nad 50 %) alebo suché, rozsiahly výskyt
húb a škodcov, výrazne narušená stabilita stromu.
•

Spôsob poškodenia: stromy sú v princípe poškodzované 4 základnými
spôsobmi, a to mechanicky, škodcami, chorobami (hubové ochorenie, vírusy
a pod.) a inými faktormi (fyziologické sucho, nedostatok prístupných živín,
vysychanie spôsobené nepriaznivými podmienkami, atď.). Posudzovaným
faktorom bola aj fyziologická reakcia dreviny na poškodenie, napr. hojenie
rán, tvorba výmladkov, teda prejavy signalizujúce ďalšiu perspektívu
dreviny. Pre hodnotenie drevín bola použitá metodika Juhásovej (1999),
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ktorá priraďuje jednotlivým činiteľom určitý číselný kód. Metodika je
obsiahla, preto neboli použité všetky kódy, ale len kódy pre výraznejšie
defekty drevín:
1. Suché tenké konáre
2. Suché konštrukčné konáre
5. a) rana na konároch
b) rana na kmeni
c) rana na báze kmeňa
11. Dutina na konároch
12. Dutina na kmeni (cm)
13. Dutina na mieste rozkonárenia (cm)
14. Dutina na báze kmeňa (cm)
15. Povrchová dutina
16. Uzatvorená dutina
20. Nevyvážená koruna
a) šikmo naklonený strom
b) jednostranne zavetvená koruna
c) stromy vysadené v skupine, vnútorné zatienené konáre sú úplne suché
21. Znížená stabilita
22. Odlomené konáre
a) Odlomené konáre visia v korune stromov, ohrozujú bezpečnosť obyvateľov
b) Vetrom odlomené konáre
26. Poškodené korene
a) parazitickými hubami
b) živočíšnymi škodcami
c) vyčnievajúce korene
d) neprimeraná zvýšená úroveň zeme okolo koreňov
e) zabetónované, alebo asfaltom zakryté korene
29. Plodnice na kmeni
30. Plodnice na konári
32. Suchá hniloba
33. Mokrá hniloba
43. Úmyselné poškodenie človekom
a) olamovanie konárov
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b) záseky na kmeni
c) odretá kôra na kmeni
d) poškodenie ohňom
e) orez konárov v blízkosti budov
f) orez konárov pod elektrickým vedením
g) nekvalitné ošetrenie konárov pri ceste
h) poškodenie kmeňa pri kosení
i) odpílené tenké pňové výmladky
k) kmene sú mechanický poškodené (v kmeni sú klince, železá a pod.)
l) odrezaný vrcholec stromu
m) neodborné ošetrenie
n) pri výrube vedľajšieho stromu
49. Živočíšni škodcovia
62. Vidlicovitá koruna
63. Vysoko vyvetvený kmeň
64. Metlovitý rast konárov v korune
65. Zle založená koruna
66. Zdeformovaný kmeň
73. Pahýľ
75. Strom nemá dobré podmienky na rast a vývoj, rastie v podraste
76. Spodné zatienené konáre sú suché
77. Na báze kmeňa a na kmeňoch je mnoho výmladkov
87. Zmladený vrcholec
89. Trhlina
a) mrazová
b) od blesku
c) mechanická
90. Kanalizácia pri koreňoch
91. Rakovina
92. Naklonený kmeň

Kry nie sú z tohto hľadiska hodnotené nakoľko ker je krátkoveká a premenlivá
drevina (väčšinou) a nemá z hľadiska kompozície zásadný význam.
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Táto metodika bola použitá na lokalitách A – Nový park a B – Starý park, kde sa
nachádza historická zeleň. Na lokalitách C – Park pri pomníku padlým občanom
obce Stakčín a D – Pri materskej škole bola použitá zjednodušená metodika
vzhľadom k skutočnosti, že ide o mladšiu výsadbu a zeleň tu rastúca bude plniť
účely súvisiace s využívaním objektov, pri ktorých sa nachádza. V rámci tejto
zjednodušenej metodiky bol posudzovaný odlišne stupeň poškodenia dreviny (v
percentuálnom vyjadrení) a zdravotný stav (0 – veľmi dobrý, 1 – dobrý, 2 – zlý
a 3 veľmi zlý). Špecifické poslanie týchto dvoch lokalít sa adekvátne premietlo i do
navrhovaných zásad starostlivosti.
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III. ARCHITEKTONICKO – HISTORICKÝ VÝVIN PARKOV
Vývoj parku je obyčajne tesne spätý s vývojom architektúry budovy, alebo
súboru objektov, spolu s ktorými sa musí aj vyhodnocovať. Musia sa zohľadniť aj
širšie väzby na celý obytný priestor i širšiu krajinu, s ktorou parky sú spojené
svojimi vzťahmi.
Najstaršími podkladmi zo Stakčína sú mapy z 1. vojenského mapovania
z roku 1780. Z uvedenej mapy je zrejmé, že v areáli dnešného Starého parku
a Nového parku sa nachádzali rôzne budovy so sprievodnou zeleňou, ktoré patrili do
správy majetkov rodiny Szirmayovcov z Pozdišoviec.

Obr. č. 2: Mapa Stakčína z roku 1780.
Ďalším podkladom o Starom parku a Novom parku je katastrálna mapa
z roku 1840. V nej je zakreslená cesta zo Sniny do Ruského sedla, ktorá v uvedenom
období prechádzala cez Novy park. Násyp tejto cesty je dodnes dobre viditeľný
v Novom parku. Vedie od autobusovej zastávky na Ulič v smere na juhovýchod
k južnému okraju dnešnej budovy kaštieľa. Pri tomto okraji kaštieľa sa v uvedenom
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období nachádzalo rázcestie ciest Snina – Ruské – Ubľa. Z mapy je viditeľný
i umelo vykopaný potok, ktorý prechádzal Novým parkom k vodnému mlynu, ktorý
v minulosti stál v blízkosti dnešného Pomníka padlým občanom obce Stakčín.

Obr. č. 3: Mapa stredu obce Stakčín z roku 1840.

V polovici 19. storočia barón Ján Fröhlich postavil v Novom parku kaštieľ
v rokokovom slohu. Na základe údajov z roku 1869 vieme, že v ňom bolo 25 izieb,
2 komory a jedna kuchyňa. Ku kaštieľu patrila i jedna sýpka, pivnica, kôlňa, sklad
a dve maštale. Pred kaštieľom na mlynskom prítoku z Cirochy dal vybudovať veľký
rybník. Voda z rybníka bola odvádzaná k už spomínanému vodnému mlynu. Stav
Starého a Nového parku je najlepšie viditeľný zo súboru katastrálnych máp z rokov
1865-66 a príslušnej písomnej agendy k uvedeným mapám.
Z týchto máp je zrejmé, že Starý park v uvedenom období už existoval a bol
porastený odrastenými drevinami. Starý park od budovy kaštieľa oddeľovala
francúzska záhrada.
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Obr. č. 4: Pracovný nákres Starého parku za kaštieľom z roku 1865.

Obr. č. 5: Starý park na neplnofarebnej katastrálne mape z roku 1866.
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Obr. č. 6: Starý park na plnofarebnej katastrálnej mape z roku 1866.

Nový park sa v uvedenom období zakladal ako anglický park. Na mape je
dobre viditeľná alejou lemovaná spomínaná cesta zo Sniny do Ruského sedla
prechádzajúca parkom. Na základe dodnes tu rastúcich starých solitérov
predpokladáme, že aleja pozostávala z dubov letných (Quercus robur). Z tejto aleje
sa určite zachovali dva mohutné solitéry – strom č. A29 s obvodom kmeňa 392 cm
a strom č. A230 s obvodom kmeňa 230 cm. Ich vek sa odhaduje od 200 do 350
rokov. Po výstavbe kaštieľa z dôvodu rozšírenia parku bola obchodná cesta niekedy
pred rokom 1866 preložená bližšie k majeru. Do konca 60. rokov 19. storočia došlo
k predĺženiu tejto cesty od vtedajšieho majera po dnešnej Duchnovičovej ulici.
Týmto predĺžením cesty bol Nový park rozšírený o plochu nachádzajúcu sa medzi
kaštieľom a priľahlým pohostinstvom (U Cvana).
V samotnom parku na mlynskom potoku bol v uvedenom období
vybudovaný nový veľký rybník a menší objekt, pravdepodobne vtáčia voliéra.

14

Obr. č. 7: Pracovný nákres Nového parku pred kaštieľom z roku 1865.

Obr. č. 8: Nový park na neplnofarebnej katastrálnej mape z roku 1866.

To, že nový park bol zakladaný ako anglický park, vyplýva aj z evidencie
pozemku č. 164, ktorý sa nachádzal pred kaštieľom. V uvedenom období na panstve
15

bol zamestnaný jeden záhradník, ktorým bol Ján Vikokal (٭1833 v Boskoviciach na
Morave). Ako záhradník sa spomína v rokoch 1869-1877.

Obr. č. 9: Záznam o anglickom parku na parcele 164 z roku 1865.

Obr. č. 10: Záznam o záhradníkovi Jánovi Vikokalovi z roku 1877.

V druhej polovici 19. storočia bol kaštieľ grófom Filipom Eugenom značne
rozšírený na úkor francúzskych záhrad. Pristavaný bol nový trakt v neogotickom
slohu, ktorý pozmenil pôdorys kaštieľa na štvorcový. Ten bol prepojený so starým
traktom osembokým átriom. Priečelie nového traktu bolo zakončené šesťbokými
malými nárožnými vežičkami.
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Obr. č. 11: Čelný pohľad na kaštieľ z roku 1914. V pozadí Starý park.

V období pred prvou svetovou vojnou bol v Novom parku zrušený rybník
a na jeho mieste bola neskôr vybudovaná fontána, ktorej zvyšky sa tu nachádzajú
dodnes. Posledné stavebné úpravy na kaštieli boli vykonané po druhej svetovej vojne
v súvislosti s jeho následným kultúrno-spoločenským využívaním (kultúrny dom,
kino, knižnica, miestnosti pre spoločenské organizácie). Zároveň za kaštieľom bola
vybudovaná nová ulica (Parková), ktorá prerušila väzby medzi Novým parkom
a Starým parkom. Starý park bol následne rozdelený medzi areál materskej školy
a areál sídla firmy Agrifop a.s. Stakčín. Najväčším zásahom do Nového parku bola
výstavba Hotela Park (dnešný Obecný dom) a priľahlej dvojbytovky (K-52).
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IV. ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR SÚČASNÉHO STAVU
V súčasnosti je Nový park v Stakčíne využívaný ako obecný park. Tvorí
verejnú zeleň a využíva sa najmä na prechádzky a pasívny oddych obyvateľov. Park
je ohradený a predstavuje kompaktný zelený masív uprostred sídelnej aglomerácie.
Pozostáva z časti pravidelnej a časti voľnokrajinárskej. Pravidelná časť pozostáva
z veľkého obdĺžnikovitého parteru pred kaštieľom s fontánou uprostred. Lokalizácia
parteru je prísne osová od kaštieľa. Od neho pokračuje v priamom smere cestíčka,
ktorá prichádza k ďalšiemu pravidelnému prvku, kruhovému parteru taktiež bez
akejkoľvek vnútornej úpravy.
Cestná sieť chodníkov pozostáva z tzv. vonkajšieho alebo veľkého parkového
okruhu, ktorý tvrdo sleduje oplotenie. Je vedený uprostred vysokej zelene dobre
vyvinutých stromov okrajovej kulisy. V minulosti existoval i vnútorný okruh, ktorý
bol elipsovitý a v súčasnosti sú badateľné jeho zvyšky v teréne. Chodníky
predovšetkým v južnej zníženej časti parku boli vedené po násypoch, čo
pravdepodobne súviselo so zaplavovaním tejto časti parku v období zvýšenej hladiny
Cirochy. Do parku bol totiž v minulosti umelo vedený potôčik do rybníka a mlyna.
Prebytočná voda bola z neho odvádzaná malým potôčikom, ktorý tiekol pozdĺž
chodníka od pomníka z 1. sv. vojny až k terajšej benzínovej pumpe. Dnes toto
ohrozenie nepripadá do úvahy, no nemá zmysel v minulosti založený systém
chodníkov likvidovať.
Vysoká zeleň pozostáva prevažne z listnatých druhov a spolu s podrastom
naznačuje nivnú skladbu porastov. V minulosti sa v zníženej časti parku
pravdepodobne nachádzali lužné lesy, ktoré radíme k asociácii Alnetum incanae
Lüdi 1921. (Alnion incanae PAWL. in PAWL., SOKOL. Et WALL. 1928).
Na vyvýšených častiach Nového parku a v celom areáli Starého parku sa nachádzali
dubovo-hrabové lesy, ktoré radíme k asociácii Tilio-Carpinetum sensu TRACZYK
1962 (Caprinion betuli ISSLER 1931 emend. MAYER 1937). Danej skutočnosti
zodpovedá i druhová skladba drevín, ktorá pozostáva predovšetkým z domácich
drevín – jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), dub letný (Quercus robur), javor poľný
(Acer campestre),

javor horský (Acer pseudoplatanus), lipa malolistá (Tilia

cordata), hrab obyčajný (Carpinus betulus) a taktiež v minulosti tu rastúci brest
horský (Ulmus glabra).

Pozostatkom po niekdajších lesných spoločenstvách je
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i výskyt niektorých druhov bylín ako cesnačka lekárska (Alliaria petiolata), krivec
žltý (Gagea lutea), pľúcnik tmavý (Pulmonaria obscura), prvosienka vyššia
(Primula alatior), veternica hájna (Anemone nemorosa).
V strede Nového parku, kde dnes rastú dva mohutné solitéry jaseňa štíhleho
(A120, A121), sa v minulosti nachádzal prameň, z ktorého voda bola odvádzaná
do rybníka. Dané miesto je dodnes z uvedeného dôvodu viac zamokrené, čo nám
signalizuje i hojný výskyt žerušnice lúčnej (Cardamine pratensis).
Pravdepodobne od polovice 19. storočia, predovšetkým do Nového parku,
boli vnášane cudzokrajné druhy drevín – dub červený (Quercus rubra), ktorý
pochádza z východnej časti USA a dub močiarny (Quercus palusris), ktorý pochádza
zo severnej Ameriky. V 20. storočí boli do parku vysádzané i ďalšie cudzokrajné
dreviny – agát biely (Robinia pseudoacacia), pôvodom zo severnej Ameriky,
duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), pôvodom zo severnej Ameriky, gledíčia
trojtŕňová (Gleditschia triacanthos), pôvodom zo severnej Ameriky, pagaštan
konský (Aesculus hippocastanum), pôvodom z Balkánu, jedľa Nordmannova (Abies
nordmanniana), pôvodom z Malej Ázie a Kaukazu, jedľa obrovská (Abies grandis),
pôvodom v západnej časti Severnej Ameriky, smrek pichľavý (Picea pungens),
pôvodom zo severnej Ameriky a tisovec dvojradový (Taxodium distichum),
pôvodom zo severnej Ameriky. Nový park a taktiež Starý park bol zároveň
obohacovaný i ďalšími domácimi druhmi drevín – jarabina brekyňová (Sorbus
torminalis), javor mliečny (Acer platanoides), smrek obyčajný (Picea ebies)
a smrekovec opadavý (Larix decidua)..
Kvalitu prostredia Nového parku dokumentuje i veľmi hojný výskyt lišajníka
diskovky kučeravej (Parmelia caperata). Je to veľmi ohrozený druh, ktorý je
zaradený do červeného zoznamu rastlín Slovenska. Tento acidofilný lišajník neznáša
silnú eutrofizáciu. Je veľmi citlivý na znečistenie ovzdušia, preto je považovaný
za bioindikátora čistoty ovzdušia. V Novom parku sme ho zaznamenali na 20
stromoch (A15; A89; A102; A103; A111; A132; A134; A136; A140; A146; A147;
A148; A151; A161; A162; A176; A178; A184; A226; A231).
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V. VÝSLEDKY A HODNOTENIE
A. NOVÝ PARK
A 1. Kapacita záujmového územia
V parku bolo zistených 232 exemplárov stromov, z toho je 174 exemplárov
listnatých drevín a 58 exemplárov ihličnatých drevín. Kry v parku neboli zistené.
Zistených bolo 13 druhov listnatých drevín. Najpočetnejším druhom je jaseň
štíhly (Fraxinus excelsior) s 23,28 % zastúpením. Po ňom nasleduje lipa malolistá
(Tilia cordata) s 12,50 %, javor poľný (Acer campestre) s 6,90 %, javor mliečny
(Acer platanoides) s 6,47 %, dub letný (Quercus robur) s 6,04 %, gledíčia trojtŕňová
(Gleditschia triacanthos) s 5,60 %, dub močiarny (Quercus palustris) s 5,60 %
a pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) s 4,31 % zastúpením.
Najmenej početnými druhmi sú javor horský (Acer pseudoplatanus)
s 1,72 %, dub červený (Quercus rubra) s 0,86 %, hrab obyčajný (Carpinus betulus)
s 0,86 %, agát biely (Robinia pseudoacacia) s 0,43 % a jarabina brekyňová (Sorbus
torminalis) s 0,43 % zastúpením.
Zistených bolo 6 druhov ihličnatých drevín. Najpočetnejším druhom je jedľa
Nordmannova

(Abies

nordmanniana)

s 18,10

%

zastúpením.

Druhým

najpočetnejším druhom je jedľa biela (Abies alba) s 2,59 % zastúpením a smrek
obyčajný (Picea abies) rovnako s 2,59 % zastúpením. Ostatné ihličnany – duglaska
tisolistá (Pseudotsuga menziesii), smrekovec opadavý (Larix decidua), smrek
pichľavý (Picea pungens) a tisovec opadavý (Taxodium distichum) majú zastúpenie
zhodne po 0,43 %.
V porovnaní s dendrologickým prieskumom, ktorý sa v Novom parku uskutočnil
v roku 1979, môžeme konštatovať, že:
a) Celkový počet exemplárov stromov sa štatisticky nezvýšil, ale ostal na
rovnakej úrovni. V skutočnosti je však nižší oproti roku 1979, pretože
v rámci terajšieho prieskumu boli doň zahrnuté i 4 exempláre stromov
rastúcich pred obecným domom a pri ňom stojacej dvojbytovky (stromy č.
A49, A50, A51, A52),
b) Za uvedené obdobie však došlo k výmene drevín, a to v tom zmysle, že časť
starších

stromov

bola

vyrúbaná

a ich

náhradu

v súčasnosti

tvoria

predovšetkým nekvalitné jedince jaseňa štíhleho z náletu pri niekdajšom
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oplotení oproti lesníckym bytovkám (stromy č.A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
A9). Tieto nekvalitné jedince sú však v rámci návrhových opatrení navrhnuté
na výrub,
c) Jedinými drevinami, ktoré boli v parku vysadené za uvedené obdobie, je lipa
malolistá (4 exempláre), smrek obyčajný (3 exempláre), jedľa biela (6 ks)
a jedľa Nordmannova (niekoľko exemplárov, súdiac podľa veku stromov),
d) Najväčší úbytok stromov bol zaznamenaný pri drevinách jedľa Nordmannova
(niekoľko exemplárov, súdiac podľa veku stromov), ktorá bola v roku 1979
mylne určená ako jedľa biela, javor poľný (8 exemplárov), pagaštan konský
(7 exemplárov), agát biely (5 exemplárov), dub močiarny (2 exempláre), dub
letný (1 exemplár) a gledíčia trojtŕňová (1 exemplár).
e) Z parku boli odstránené i 1 exemplár bresta horského drapľavolistého
(Ulmus glabra subsp. scabra) a 1 exemplár jablone Sieboldovej (Malus
sieboldii), ktoré tu v súčasnosti nemajú žiadne zastúpenie.
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Tab. 1 Prehľad drevín a ich zastúpenia v Novom parku v roku 1979 a 2008.
P.č.

1979

Drevina

2008

Počet ks

%

Počet ks

%

24

10,34

16

6,90

1.

Acer campestre

Listnaté
Javor poľný

2.

Acer platanoides

Javor mliečny

15

6,47

15

6,47

3.

Acer pseudoplatanus

Javor horský

4

1,72

4

1,72

4.

Aesculus hippocastanum

Pagaštan konský

17

7,33

10

4,31

5.

Carpinus betulus

Hrab obyčajný

2

0,86

2

0,86

6.

Fraxinus excelsior

Jaseň štíhly

36

15,52

54

23,28

7.

Gleditschia triacanthos

Gledíčia trojtŕňová

14

6,04

13

5,60

8.

Malus sieboldii

Jabloň Sieboldova

1

0,43

0

0,00

9.

Quercus palustris

Dub močiarny

15

6,47

13

5,60

10.

Quercus robur

Dub letný

15

6,47

14

6,04

11.

Quercus rubra

Dub červený

2

0,86

2

0,86

12.

Robinia pseudoacacia

Agát biely

6

2,59

1

0,43

13.

Sorbus torminalis

Jarabina brekyňová

1

0,43

1

0,43

14.

Tilia cordata

Lipa malolistá

24

10,34

29

12,50

15.

Ulmus glabra subsp. scabra

Brest horský drapľavolistý

1

0,43

0

0,00

177

76,30

174

75,00

Spolu – listnaté dreviny
1.

Abies nordmanniana

Ihličnaté
Jedľa Nordmannova*

52

22,41

48

20,69

2.

Larix decidua

Smrekovec opadavý

1

0,43

1

0,43

3.

Picea abies

Smrek obyčajný

1

0,43

6

2,59

4.

Picea pungens

Smrek pichľavý

0

0,00

1

0,43

5.

Pseudotsuga menziesii

Duglaska tisolistá

1

0,43

1

0,43

6.

Taxodium distichum

Tisovec dvojradový

0

0,00

1

0,43

Spolu – ihličnaté dreviny

55

23,70

58

25,00

Spolu – všetky dreviny

232

100,00

232

100,00

* V roku 1979 bol tento druh mylne určený ako jedľa biela, čo je pochopiteľné,
pretože v mladom veku sa tieto dva druhy navzájom ťažko rozlišujú.
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A 2. Zoznam a popis drevín
Listnaté dreviny
ACER – JAVOR (Aceraceae)
Acer campestre L. – Javor poľný
Zo 16 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 89 cm (strom č. A46). V roku
1979 v parku rástlo 24 exemplárov, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa 90 cm.
Tento exemplár bol vyrúbaný.
Acer platanoides L. – Javor mliečny.
Z 15 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 63 cm (strom č. A110, A144).
V roku 1979 v parku rástlo 15 exemplárov, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa
37 cm.
Acer pseudoplatanus L. – Javor horský (klen)
Zo 4 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 114 cm (strom č. A114).
V roku 1979 v parku rástli 4 exempláre, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa
82 cm.
AESCULUS – PAGAŠTAN (Hippocastanaceae)
Aesculus hippocastanum L. – Pagaštan konský
Z 10 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 55 cm (strom č. A177). V roku
1979 v parku rástlo 17 exemplárov, pričom priemer kmeňa pri všetkých sa udával
menší ako 10 cm.
CARPINUS – HRAB (Corylaceae)
Carpinus betulus L. – hrab obyčajný
Z 2 exemplárov väčší má priemer kmeňa 61 cm (strom č. A40). V roku 1979
v parku rástli 2 exempláre, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa 45 cm.
FRAXINUS – JASEŇ (Oleaceae)
Fraxinus excelsior L. – Jaseň štíhly
Z 54 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 138 cm (strom č. A121).
V roku 1979 v parku rástlo 36 exemplárov, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa
112 cm.
GLEDITSCHIA – GLEDÍČIA (Caesalpiniaceae)
Gleditschia triacanthos L. – gledíčia trojtŕňová
Z 13 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 46 cm (strom č. A204). V roku
1979 v parku rástlo 14 exemplárov, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa 12 cm.
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QUERCUS – DUB (Fagaceae)
Quercus palustris MUENCHH. – Dub močiarny
Z 13 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 107 cm (strom č. A146).
V roku 1979 v parku rástlo 15 exemplárov, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa
76 cm.
Quercus robur L. – Dub letný
Zo 14 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 161 cm (strom č. A230).
V roku 1979 v parku rástlo 15 exemplárov, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa
145 cm.
Quercus rubra L. – Dub červený
Z 2 exemplárov väčší má priemer kmeňa 131 cm (strom č. A134). V roku
1979 v parku rástli 2 exempláre, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa 100 cm.
ROBINIA – AGÁT (Fabaceae)
Robinia pseudoacacia L. – Agát biely
V parku sa nachádza 1 exemplár s priemerom kmeňa 45 cm (strom č. A155).
V roku 1979 v parku rástlo 6 exemplárov, z ktorých najväčší mal priemer kmeňa
50 cm.
SORBUS – JARABINA (Rosaceae)
Sorbus torminalis (L.)CRANTZ – Jarabina brekyňová (brekyňa)
V parku sa nachádza 1 exemplár s priemerom kmeňa 57 cm (strom č. A145).
V roku 1979 v parku rástol 1 exemplár s priemerom kmeňa 52 cm.
TILIA – LIPA (Tiliaceae)
Tilia cordata MILL. – Lipa malolistá
Z 29 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 95 cm (strom č. A137). V roku
1979 v parku rástlo 24 exemplárov s najväčším priemerom 86 cm.

Ihličnaté dreviny
ABIES – JEDĽA (Pinaceae)
Abies alba Mill. - Jedľa biela
Bolo zistených 6 exemplárov, najväčší má priemer kmeňa 9 cm (strom
č. A168). Je to pravdepodobne nová výsadba.
Abies nordmanniana (Stev.) Spach - Jedľa Nordmannova
Zo 42 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 41 cm (strom č. A65). V roku
1979 v parku rástlo 52 exemplárov, ktorých priemery kmeňa boli do 10 cm.
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LARIX – SMREKOVEC (Pinaceae)
Larix decidua MILL. – smrekovec opadavý
V parku sa nachádza 1 exemplár s priemerom kmeňa 68 cm (strom č. A38).
V roku 1979 v parku rástol 1 exemplár s priemerom kmeňa 50 cm.
PICEA – SMREK (Pinaceae)
Picea abies (L.) KARST. – smrek obyčajný
Zo 6 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 61 cm (strom č. A130). V roku
1979 v parku rástol 1 exemplár s priemerom kmeňa 48 cm.
Picea pungens ENGELM.– smrek pichľavý
V parku sa nachádza 1 exemplár s priemerom kmeňa 45 cm (strom č. A52).
V roku 1979 v parku nebol zaevidovaný, nakoľko sa nachádza už v areáli bytového
domu pri obecnom dome.
PSEUDOTSUGA – DUGLASKA (Pinaceae)
Pseudotsuga menziesii (MIRBEL)FRANCO – duglaska tisolistá
V parku sa nachádza 1 exemplár s priemerom kmeňa 92 cm (strom č. A128).
V roku 1979 v parku rástol 1 exemplár s priemerom kmeňa 70 cm.
TAXODIUM - TISOVEC (Taxodiaceae)
Taxodium distichum (L.) L. C. RICH. – tisovec dvojradový
V parku sa nachádza 1 exemplár s priemerom kmeňa 62 cm (strom č. A51).
V roku 1979 v parku nebol zaevidovaný, nakoľko sa nachádza už v areáli bytového
domu pri obecnom dome.

A 3. Dreviny podľa sadovníckej hodnoty
Najhodnotnejšie dreviny (kategória 5) v parku so 62 % zastúpením (143
stromov) tvoria predovšetkým duby, jasene, lipy a javory. Sú to solitéry s typickým
habitom. Tie isté dreviny dominujú medzi veľmi hodnotnými drevinami
(kategória 4) s 32 % zastúpením (74 stromov). Sú to zdravé dreviny s netypickým
habitom. Iba malá časť stromov patrí k drevinám priemernej hodnoty (kategória 3)
- 5% a podpriemernej hodnoty (kategória 2) a to 1%. Nenachádzajú sa tu žiadne
nové výsadby stromov. Zastúpenie drevín podľa sadovníckej hodnoty uvádza
nasledujúci graf:
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Nový park - sadovnícka hodnota drevín

143

5 – najhodnotnejšie dreviny
74

4 – veľmi hodnotné dreviny
13

3 – dreviny priemernej hodnoty
2

2 – dreviny podpriemernej hodnoty
1 – dreviny nevyhovujúce

0

0 – strom nie je hodnotený

0
0
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A 4. Zdravotný stav drevín
V parku je veľmi vysoké zastúpenie úplne zdravých stromov (132 ks –
57 %). Obdobne vysoké zastúpenie majú stromy s výskytom pôvodcov ochorení
alebo s drobným mechanickým poškodením (82 ks – 35 %), Na 17 stromoch (7 %)
je iba ojedinelý výskyt húb a škodcov spôsobujúcich čiastočne presychanie koruny
stromov, alebo sú na kmeni dutiny malých rozmerov, pričom stabilita stromu nie je
narušená. Iba na jednom strome je koruna preschnutá ne 50 %. Nenachádza sa tu
žiaden usychajúci strom. Zastúpenie drevín podľa zdravotného stavu uvádza
nasledujúci graf:
Nový park - zdravotný stav drevín

5 - stromy usychajúce

0

4 - koruna je preschnutá na cca 50 %

1

3 - koruna preschnutá viac ako na 30 %

0
17

2 - výskyt húb a škodcov

82

1 - ojedinelý výskyt ochorenia

132

0 - úplne zdravý,
0

20

40

60

80

Počet stromov
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120

140

Dendrologickým prieskumom bolo zistených 34 rôznych spôsobov
poškodenia stromov. Výrazne dominujú poškodenia, ktoré spôsobil človek svojou
činnosťou, alebo sú následkom po jeho činnosti. Pri tomto okruhu poškodení
dominuje predovšetkým neopodstatnené vysoké vyvetvovanie kmeňa (46,55 %
stromov), suchá hniloba (15,08 %), zabetónované, alebo asfaltom zakryté korene
(12,93 %), mokrá hniloba (8,19 %) a taktiež dutiny na kmeni (7,76 %), ktoré súvisia
s ich poškodením pri kosení parku ťažkou technikou.
V dôsledku zanedbanej odbornej starostlivosti o jednotlivé stromy dominujú
poškodenia, ktoré sa prejavili na korunách stromov, ako napr. jednostranne
zavetvené (18,53 %) a vidlicovité koruny (16,38 %).
Z biotických príčin sa najvýraznejšie prejavili poškodenia – suché a tenké
konáre v korune stromov (42,24 %) a poškodenie kmeňov živočíšnymi škodcami
(11,20 %).
I napriek týmto poškodeniam, vďaka vysokému podielu úplne zdravých
stromov a stromov s ojedinelým výskytom poškodenia, tento park je príkladom
veľmi dobrej dlhodobej starostlivosti zo strany miestnej samosprávy.
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Tab. 2: Prehľad spôsobov poškodenia v Novom parku
P. č.

Spôsob poškodenia

Počet ks

%

1.

Vysoko vyvetvený kmeň (63)

108

46,55

2.

Suché a tenké konáre (1)

98

42,24

3.

Jednostranne zavetvená koruna (20b)

43

18,53

4.

Vidlicovitá koruna (62)

38

16,38

5.

Suchá hniloba (32)

35

15,08

6.

Zabetónované, alebo asfaltom zakryté korene (26e)

30

12,93

7.

Poškodené kmene živočíšnymi škodcami (26b)

26

11,20

8.

Mokrá hniloba (33)

19

8,19

9.

Dutina na kmeni (12)

18

7,76

10.

Strom človekom poškodený – neodborné ošetrenie (43m)

9

3,88

11.

Strom rastie v podraste (75)

8

3,45

12.

Plodnice na kmeni (29)

8

3,45

13.

Strom človekom poškodený – mechanické poškodenie (v kmeni

8

3,45

sú klince, železá a pod.) (43k)
14.

Strom človekom poškodený – odretá kôra na kmeni (43c)

6

2,58

15.

Trhlina - od blesku (89 b)

5

2,15

16.

Kanalizácia pri koreňoch (90)

5

2,15

17.

Odlomené konáre – visiace (22a)

4

1,72

18.

Rakovina (91)

3

1,29

19.

Šikmo naklonený strom (20a)

3

1,29

20.

Vetrom odlomené konáre (22b)

3

1,29

21.

Trhlina – mrazová (89a)

3

1,29

22.

Trhlina – mechanická (89c)

3

1,29

23.

Strom človekom poškodený – orez konárov pod elektrickým

2

0,86

vedením (43f)
24.

Naklonený kmeň (92)

2

0,86

25.

Výmladky na báze kmeňa a na kmeni (77)

2

0,86

26.

Znížená stabilita (21)

2

0,86

27.

Strom človekom poškodený – odrezaný vrcholec stromu (43l)

2

0,86

28.

Poškodené korene parazitickými hubami (26a)

2

0,86

29.

Rana na kmeni (5b)

1

0,43

30.

Dutina na konároch (11)

1

0,43

31.

Vnútorné zatienené konáre úplne suché (20c)

1

0,43

32.

Plodnice na konári (30)

1

0,43

33.

Strom človekom poškodený – poškodenie ohňom (43d)

1

0,43

34.

Strom človekom poškodený – pri výrube vedľajšieho stromu

1

0,43

(43n)
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A 5. Spoločenská hodnota drevín
Na základe dendrometrických veličín (obvod kmeňa vo výške 1,3 m nad
úrovňou terénu, plošný priemet krov, výška krov) a druhu dreviny bola vypočítaná
spoločenská hodnota drevín v zmysle prílohy 33 až 35 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
U drevín rastúcich v „Novom parku“ boli uplatnené nasledovné zrážkové
resp. prirážkové indexy:
0,4 podľa písmena a) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % - ťažké
poškodenie),
0,8 podľa písmena c) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí od 11 do 25 % - slabé
poškodenie),
0,9 podľa písmena d) prílohy č. 35 vyhlášky (krátkoveká drevina) pri jarabine
brekyňovej,
1,1 podľa písmena e) prílohy č. 35 vyhlášky (dlhoveká drevina) pri viacerých
druhoch drevín (lipa, duby, javory, ap.),
1,2 podľa písmena f) prílohy č. 35 vyhlášky ak je vek stromu vyšší ako 100
rokov,
1,5 podľa písmena i) prílohy č. 35 vyhlášky ak rastú v botanických a
zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch, v priestoroch kúpeľov a
liečebných zariadení a ak nie sú vyhlásené za chránené územia.
Výpočet spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín je v prílohe č. 2, ktorou je
tabuľka „Spoločenská hodnota drevín rastúcich v Novom parku vyrátaná podľa
vyhlášky č. 24/2003 Z.z.“.
Celková spoločenská hodnota drevín rastúcich v Novom parku je

14 574 336 Sk,

slovom

Štrnásť

miliónov

päťstosedemdesiatštyritisíc

Slovenských korún.
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tristotridsaťšesť

B. STARÝ PARK
B.1 Kapacita záujmového územia
V parku bolo zistených 52 exemplárov stromov, z toho je 34 exemplárov
listnatých drevín a 18 exemplárov ihličnatých drevín. Zistený bol jeden exemplár
kroviny – baza čierna (Sambucus nigra) o ploche 2 m².
Zistených bolo 9 druhov listnatých drevín. Najpočetnejším druhom je javor
poľný (Acer campestre) s 25,00 % zastúpením. Po ňom nasleduje pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum) s 13,46 %. Ostatné dreviny majú zastúpenie od jedeného
do štyroch exemplárov.
Zistené boli 4 druhy ihličnatých drevín. Najpočetnejším druhom je jedľa
biela (Abies alba) a jedľa obrovská (Abies grandis), obe majú zhodne po 11,54 %,
potom nasleduje jedľa Nordmannova (Abies nordmanniana) so 7,69 % zastúpením.
Najmenej zastúpeným ihličnanom je smrek obyčajný (Picea abies) s 3,85 %
zastúpením.

Tab. 3: Prehľad stromov a ich zastúpenie v Starom parku
P.č.

Vedecký názov

Slovenský názov

Počet

Zastúpenie

exemplárov

(v %)

Listnaté
1.

Acer campestre

Javor poľný

13

25,00

2.

Acer pseudoplatanus

Javor horský

4

7,70

3.

Aesculus hippocastanum

Pagaštan konský

7

13,46

4.

Carpinus betulus

Hrab obyčajný

3

5,77

5.

Fraxinus excelsior

Jaseň štíhly

2

3,85

6.

Quercus rubra

Dub červený

1

1,92

7.

Robinia pseudoacacia

Agát biely

1

1,22

8.

Tilia cordata

Lipa malolistá

3

5,77

34

65,39

Spolu - listnaté dreviny
Ihličnaté
9.

Abies alba

Jedľa biela

6

11,54

10.

Abies grandis

Jedľa obrovská

6

11,54

11.

Abies nordmanniana

Jedľa Nordmannova

4

7,69

12.

Picea abies

Smrek obyčajný

2

3,84

Spolu ihličnaté dreviny

18

34,61

Spolu – všetky dreviny

52

100,00
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B.2 Zoznam a popis drevín
Listnaté dreviny
ACER – JAVOR (Aceraceae)
Acer campestre L. – Javor poľný
Z 13 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 84 cm (strom č. B3). Šesť
exemplárov sa nachádza v areáli MŠ a sedem exemplárov v areáli Agrifop a.s.
Acer pseudoplatanus L. – Javor horský (klen)
Zo 4 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 105 cm (strom č. B37). Tento
exemplár s obvodom kmeňa 331 cm je najmohutnejším stromom v Starom parku.
Všetky exempláre sa nachádzajú v areáli MŠ.
AESCULUS – PAGAŠTAN (Hippocastanaceae)
Aesculus hippocastanum L. – Pagaštan konský
Zo 7 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 91 cm (strom č. B43). Tento
exemplár sa nachádza v areáli Agrifop a.s. a je v zlom zdravotnom stave. Ostatné
exempláre z mladšej výsadby sa nachádzajú v areáli MŠ.
CARPINUS – HRAB (Corylaceae)
Carpinus betulus L. – hrab obyčajný
Z 3 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 78 cm (strom č. B17). Dva
exempláre sa nachádzajú v areáli MŠ a jeden v areáli Agrifop a.s.
FRAXINUS – JASEŇ (Oleaceae)
Fraxinus excelsior L. – Jaseň štíhly
Z 2 exemplárov väčší má priemer kmeňa 43 cm (strom č. B1). Jeden
exemplár sa nachádza v areáli MŠ a jeden exemplár v areáli Agrifop a.s..
QUERCUS – DUB (Fagaceae)
Quercus palustris MUENCHH. – Dub močiarny
Jeden exemplár (pahýľ) s priemerom kmeňa 76 cm (strom č. B52) sa
nachádza v areáli Agrifop a.s..
ROBINIA – AGÁT (Fabaceae)
Robinia pseudoacacia L. – Agát biely
Jeden exemplár s priemerom kmeňa 38 cm (strom č. B2) sa nachádza v areáli
MŠ.
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TILIA – LIPA (Tiliaceae)
Tilia cordata L. – Lipa malolistá
Z 3 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 75 cm ( strom č. B20). Dva
exempláre sa nachádzajú v areáli MŠ a jeden v areáli Agrifop a.s..

Ihličnaté dreviny
ABIES – JEDĽA (Pinaceae)
Abies alba Mill. - Jedľa biela
Zo 6 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 30 cm (strom č. B11). Všetky
exempláre sa nachádzajú v areáli MŠ a sú z mladšej výsadby.
Abies grandis (Dougl. ex D. Don) Lindl. - Jedľa obrovská
Zo 6 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 62 cm (strom č. B32). Všetky
exempláre sa taktiež nachádzajú v areáli MŠ a sú z mladšej výsadby.
Abies nordmanniana (Stev.) Spach - Jedľa Nordmannova
Zo 4 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 40 cm (strom č. B29). Rovnako
i tieto exempláre sa nachádzajú v areáli MŠ a sú z mladšej výsadby.
PICEA – SMREK (Pinaceae)
Picea abies (L.) KARST. – smrek obyčajný
Oba exempláre majú priemer kmeňa 23 cm (strom č. B38 a B39).
Nachádzajú sa v areáli MŠ.

B 3. Dreviny podľa sadovníckej hodnoty
Najhodnotnejšie dreviny (kategória 5) v parku s 31 % zastúpením
(16 stromov) tvoria predovšetkým lipy a javory. Sú to solitéry s typickým habitom.
Tie isté dreviny dominujú medzi veľmi hodnotnými drevinami (kategória 4) s 37 %
zastúpením (19 stromov). Sú to zdravé dreviny s netypickým habitom. Štyri stromy,
čo predstavuje 8 %, sú dreviny priemernej hodnoty (kategória 3). Malá časť stromov
– 11 % patrí k drevinám podpriemernej hodnoty (kategória 2) a 13 % k drevinám
nevyhovujúcich (kategória 1). K nevyhovujúcim drevinám patria predovšetkým
nálety drevín v blízkosti oplotenia s areálom Agrifop a.s.. Nenachádzajú sa tu žiadne
nové výsadby stromov. Zastúpenie drevín podľa sadovníckej hodnoty uvádza
nasledujúci graf:
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Starý park - sadovnícka hodnota drevín

16

5 – najhodnotnejšie dreviny

19

4 – veľmi hodnotné dreviny
4

3 – dreviny priemernej hodnoty

6

2 – dreviny podpriemernej hodnoty

7

1 – dreviny nevyhovujúce
0

0 – strom nie je hodnotený
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Počet stromov

B 4. Zdravotný stav drevín
V parku je vysoké zastúpenie úplne zdravých stromov (21 ks – 40 %)
a stromov s ojedinelým výskytom pôvodcov ochorení alebo drobným mechanickým
poškodením (22 ks – 42 %). Na 7 stromoch (14 %) je iba ojedinelý výskyt húb
a škodcov, spôsobujúcich čiastočne presychanie koruny stromov, alebo na kmeni sú
dutiny malých rozmerov, pričom stabilita stromu nie je narušená. Jeden strom (2 %)
má korunu preschnutú viac ako 30 % a tiež iba jeden strom (2 %) je usychajúci.
Zastúpenie drevín podľa zdravotného stavu uvádza nasledujúci graf:
Starý park - zdravotný stav drevín

1

5 - stromy usychajúce
0

4 - koruna je preschnutá na cca 50 %

1

3 - koruna preschnutá viac ako na 30 %

7

2 - výskyt húb a škodcov

22

1 - ojedinelý výskyt ochorenia
21

0 - úplne zdravý,
0

5

10

15

Počet stromov
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Dendrologickým prieskumom bolo zistených 27 rôznych spôsobov
poškodenia stromov. V dôsledku zanedbanej odbornej starostlivosti o jednotlivé
stromy dominujú poškodenia, ktoré sa prejavili na korunách stromov, ako napr.
jednostranné zavetvenie (30,76 %) a vidlicovité koruny (11,54 %).
Z biotických príčin sa najvýraznejšie prejavili poškodenia – suché a tenké
konáre v korune stromov (51,92 %) a poškodenie kmeňov živočíšnymi škodcami
(11,20 %).
Pomerne časté sú poškodenia, ktoré spôsobil človek svojou činnosťou, alebo
sú následkom po jeho činnosti. Pri tomto okruhu poškodení dominuje predovšetkým
neopodstatnené vysoké vyvetvovanie kmeňa (13,46 % stromov) a suchá hniloba
(26,92 %).
I napriek týmto poškodeniam, vďaka vysokému podielu úplne zdravých
stromov a stromov s ojedinelým výskytom poškodenia, tento park je príkladom
veľmi dobrej dlhodobej starostlivosti zo strany miestnej samosprávy.
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Tab. 4: Prehľad spôsobov poškodenia v Starom parku
P. č.

Spôsob poškodenia

Počet ks

%

1.

Suché a tenké konáre (1)

27

51,92

2.

Jednostranne zavetvená koruna (20b)

16

30,76

3.

Suchá hniloba (32)

14

26,92

4.

Vysoko vyvetvený kmeň (63)

7

13,46

5.

Strom rastie v podraste (75)

7

13,46

6.

Vidlicovitá koruna (62)

6

11,54

7.

Dutina na kmeni (12)

4

7,69

8.

Šikmo naklonený strom (20a)

4

7,69

9.

Vetrom odlomené konáre (22b)

4

7,69

10.

Strom človekom poškodený – odretá kôra na kmeni (43c)

4

7,69

11.

Plodnice na kmeni (29)

3

5,77

12.

Strom človekom poškodený – orez konárov pod elektrickým

3

5,77

vedením (43f)
13.

Strom človekom poškodený – neodborné ošetrenie (43m)

2

3,85

14.

Živočíšni škodcovia (49)

2

3,85

15.

Rana na kmeni (5b)

1

1,92

16.

Povrchová dutina (15)

1

1,92

17.

Uzatvorená dutina (16)

1

1,92

18.

Znížená stabilita (21)

1

1,92

19.

Odlomené konáre – visiace (22a)

1

1,92

20.

Poškodené korene parazitickými hubami (26a)

1

1,92

21.

Mokrá hniloba (33)

1

1,92

22.

Strom človekom poškodený – olamovanie konárov (43a)

1

1,92

23.

Strom človekom poškodený – poškodenie ohňom (43d)

1

1,92

24.

Strom človekom poškodený – mechanické poškodenie (v kmeni

1

1,92

sú klince, železá a pod.) (43k)
25.

Pahýľ (73)

1

1,92

26.

Výmladky na báze kmeňa a na kmeni (77)

1

1,92

27.

Trhlina – mrazová (89a)

1

1,92

B 5. Spoločenská hodnota drevín
Na základe dendrometrických veličín (obvod kmeňa vo výške 1,3 m nad
úrovňou terénu, plošný priemet krov, výška krov) a druhu dreviny bola vypočítaná
spoločenská hodnota drevín v zmysle prílohy 33 až 35 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
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U drevín rastúcich v „Starom parku“ boli uplatnené nasledovné zrážkové
resp. prirážkové indexy:
0,4 podľa písmena a) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % - ťažké
poškodenie),
0,6 podľa písmena b) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí od 26 do 60 % stredné poškodenie),
0,8 podľa písmena b) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí od 11 do 25 % - slabé
poškodenie),
0,9 podľa písmena d) prílohy č. 35 vyhlášky (krátkoveká drevina) pri baze
čiernej,
1,1 podľa písmena e) prílohy č. 35 vyhlášky (dlhoveká drevina) pri viacerých
druhoch drevín (lipa malolistá, dub močiarny, javor horský, ap.),
1,2 podľa písmena f) prílohy č. 35 vyhlášky ak je vek stromu vyšší ako 100
rokov,.
1,5 podľa písmena i) prílohy č. 35 vyhlášky ak rastú v botanických a
zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch, okrem prípadov
uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení a ak nie sú
vyhlásené za chránené územia.
Výpočet spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín je v prílohe č. 4, ktorou je
tabuľka „Spoločenská hodnota drevín rastúcich v Starom parku vyrátaná podľa
vyhlášky č. 24/2003 Z.z.“.
Celková spoločenská hodnota drevín rastúcich v Starom parku je

2 772 056 Sk,

slovom Dva milióny sedemstosedemdesiatdvatisíc päťdesiatšesť Slovenských
korún.
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C. AREÁL POMNÍKA PADLÝM OBČANOM OBCE STAKČÍN
C.1 Kapacita záujmového územia
V parku bolo zistených 54 exemplárov stromov, z toho je 20 exemplárov
listnatých drevín a 34 exemplárov ihličnatých drevín. Zistené boli 2 druhy krovín –
borievka sp. (Juniperus sp) 10 exemplárov o ploche 47 m² a zlatovka prostredná
(Forsythia x intermedia) 2 exempláre o ploche 4 m².
Zistené boli 3 druhy listnatých drevín - stromov. Najpočetnejším druhom je
katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides) so 16,67 % zastúpením a breza
previsnutá (Betula pendula) so 14,81 % zastúpením. Lipa malolistá (Tilia cordata)
má 5,56 % zastúpenie.
Zistené boli 3 druhy ihličnatých drevín - stromov. Najpočetnejším druhom je
borovica lesná (Pinus sylvestris) s 27,78 % zastúpením. Smrek obyčajný (Picea
abies) má 18,51 % zastúpenie a borovica čierna (Pinus nigra) 16,67 % zastúpenie.

Tab. 5: Prehľad stromov a ich zastúpenie v areáli pomníka
P. č.

Vedecký názov

Slovenský názov

Počet

Zastúpenie

exemplárov

(v %)

Listnaté
1.

Betula pendula

Breza previsnutá

8

14,81

2.

Catalpa bignonioides

Katalpa bignóniovitá

9

16,67

3.

Tilia cordata

Lipa malolistá

3

5,56

20

37,04

Spolu - listnaté dreviny
Ihličnaté
4.

Picea abies

Smrek obyčajný

10

18,51

5.

Pinus nigra

Borovica čierna

9

16,67

6.

Pinus sylvestris

Borovica lesná

15

27,78

Spolu ihličnaté dreviny

34

62,96

Spolu – všetky dreviny

54

100,00
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C.2 Zoznam a popis drevín
Listnaté dreviny
BETULA – BREZA (Betulaceae)
Betula pendula ROTH – breza previsnutá
Z 8 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 32 cm (strom č. C63).
CATALPA – KATALPA (Bignoniaceae)
Catalpa bignonioides WALT. – Katalpa bignóniovitá
Z 9 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 25 cm (strom č. C60).
TILIA – LIPA (Tiliaceae)
Tilia cordata L. – Lipa malolistá
Z 3 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 29 cm ( strom č. C7).

Ihličnaté dreviny
PICEA – SMREK (Pinaceae)
Picea abies (L.) KARST. – smrek obyčajný
Z 10 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 28 cm (strom č. C6).
PINUS – BOROVICA (Pinaceae)
Pinus nigra ARNOLD – borovica čierna
Z 9 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 18 cm (strom č. C45).
Pinus sylvestris L. – borovica lesná
Z 15 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 32 cm (strom č. C47).

C 3. Zdravotný stav drevín
V parku je vysoké zastúpenie stromov s veľmi dobrým zdravotným stavom
(48 ks – 89 %). Iba jeden strom má zlý zdravotný stav (2 %) a 3 stromy veľmi zlý
zdravotný stav (4 %). Stromy v tomto parku tvoria prehustenú výsadbu, preto je tu
potrené z uvedeného dôvodu realizovať rozsiahlejší výrub.

C 4. Spoločenská hodnota drevín
Na základe dendrometrických veličín (obvod kmeňa vo výške 1,3 m
nad úrovňou terénu, plošný priemet krov, výška krov) a druhu dreviny bola
vypočítaná spoločenská hodnota drevín v zmysle prílohy 33 až 35 vyhlášky
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny.
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U drevín rastúcich pri pomníku padlým občanom obce Stakčín boli uplatnené
nasledovné zrážkové resp. prirážkové indexy:
0,6 podľa písmena b) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí od 26 do 60 % stredné poškodenie),
0,8 podľa písmena b) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí od 11 do 25 % - slabé
poškodenie),
0,9 podľa písmena d) prílohy č. 35 vyhlášky (krátkoveká drevina) pri breze
previsnutej a zlatovke prostrednej,
1,1 podľa písmena e) prílohy č. 35 vyhlášky (dlhoveká drevina) pri lipe
malolistej a borovici čiernej,
1,2 podľa písmena f) prílohy č. 35 vyhlášky ak rastú v špecifických
objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov,
religiózne objekty a pietne miesta.
Výpočet spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín je v prílohe č. 6, ktorou je
tabuľka „Spoločenská hodnota drevín rastúcich pri pomníku padlým občanom obce
Stakčín vyrátaná podľa vyhlášky č. 24/2003 Z.z.“.
Celková spoločenská hodnota drevín rastúcich v sektore C je

1 179 612 Sk,

slovom

Jeden

milión

jednostosedemdesiatdeväťtisíc

Slovenských korún.
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šesťstodvanásť

D. AREÁL MATERSKEJ ŠKOLY
D.1 Kapacita záujmového územia
V parku bolo zistených 67 exemplárov stromov, z toho je 22 exemplárov
listnatých drevín a 45 exemplárov ihličnatých drevín. Zistený bol jeden druh kroviny
– orgován obyčajný (Syringa vulgaris) 3 exempláre o ploche 6 m².
Zistených bolo 9 druhov listnatých drevín. Najpočetnejším druhom je breza
previsnutá (Betula pendula) s 8,96 % zastúpením, potom jaseň štíhly (Fraxinus
excelsior) a jaseň mannový (Fraxinus ornus), oba druhy s 5,97 % zastúpením.
V areáli sa nachádza viacero druhov ovocných drevín, čo súvisí s tým, že sa tu
v minulosti nachádzali grófske sady. Z ovocných drevín najpočetnejším druhom je
slivka domáca (Prunus domestica) so 4,48 % zastúpením. Najväčšiu pozornosť si
však zaslúži exemplár jabloňe Sieboldovej (Malus sieboldii).
Zistených bolo 6 druhov ihličnatých drevín. Najpočetnejším druhom je smrek
pichľavý (Picea pungens) s 22,39 % zastúpením. Smrek obyčajný (Picea abies) má
14,93 % zastúpenie a tuja západná (Thuja occidentalis) 14,93 % zastúpenie.
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Tab. 6: Prehľad stromov a ich zastúpenie v areáli materskej školy
P. č.

Vedecký názov

Slovenský názov

Počet

Zastúpenie

exemplárov

(v %)

Listnaté
1.

Acer platanoides

Javor mliečny

1

1,49

2.

Betula pendula

Breza previsnutá

5

8,97

3.

Cerasus avium

Čerešňa vtáčia

1

1,49

4..

Fraxinus excelsior

Jaseň štíhly

4

5,97

5.

Fraxinus ornus

Jaseň mannový

4

5,97

6.

Malus sieboldii

Jabloň Sieboldova

1

1,49

7.

Prunus domestica

Slivka domáca

3

4,48

8.

Salix alba

Vŕba biela

1

1,49

9.

Tilia cordata

Lipa malolistá

1

1,49

22

32,84

Spolu - listnaté dreviny
Ihličnaté
10.

Abies alba

Jedľa biela

1

1,49

11.

Picea abies

Smrek obyčajný

10

14,93

12.

Picea pungens

Smrek pichľavý

15

22,38

13.

Pinus nigra

Borovica čierna

2

2,98

14.

Pinus sylvestris

Borovica lesná

7

10,45

15.

Thuja occidentalis

Tuja západná

10

14,93

Spolu ihličnaté dreviny

45

67,16

Spolu – všetky dreviny

67

100,00

D.2 Zoznam a popis drevín
Listnaté dreviny
ACER – JAVOR (Aceraceae)
Acer platanoides L. – javor mliečny.
V areáli materskej školy sa nachádza jeden exemplár s priemerom kmeňa
49 cm (strom č. D68).
BETULA – BREZA (Betulaceae)
Betula pendula ROTH – breza previsnutá
Zo 6 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 47 cm (strom č. D67).
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CERASUS – ČEREŠŇA (Rosaceae)
Cerasus avium (L.) Moench – Čerešňa vtáčia
V areáli materskej školy sa nachádza jeden exemplár s priemerom kmeňa
25 cm (strom č. D60).
FRAXINUS – JASEŇ (Oleaceae)
Fraxinus excelsior L. – Jaseň štíhly
Zo 4 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 44 cm (strom č. D64).
Fraxinus ornus L. – Jaseň mannový
Zo 4 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 21 cm (strom č. D22).
MALUS – JABLOŇ (Rosaceae)
Malus sieboldii REHD. – Jabloň Sieboldova
V areáli materskej školy sa nachádza jeden exemplár s priemerom kmeňa
59 cm (strom č. D70). Táto jabloň je jediným pozostatkom ovocných drevín
z niekdajších grófskych sadov, ktoré sa v týchto miestach pôvodne nachádzali.
PRUNUS – SLIVKA (Rosaceae)
Prunus domestica L. – Slivka domáca
Z 3 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 26 cm (strom č. D57).
SALIX – VŔBA (Salicaceae)
Salix alba „Tristis“ L. – Vŕba biela ovisnutá
V areáli materskej školy sa nachádza jeden exemplár s priemerom kmeňa
110 cm (strom č. D53).
TILIA – LIPA (Tiliaceae)
Tilia cordata L. – Lipa malolistá
V areáli materskej školy sa nachádza jeden exemplár s priemerom kmeňa
48 cm (strom č. D66).
Ihličnaté dreviny
ABIES – JEDĽA (Pinaceae)
Abies alba Mill. - Jedľa biela
V areáli materskej školy sa nachádza jeden exemplár s priemerom kmeňa
22 cm (strom č. D19).
PICEA – SMREK (Pinaceae)
Picea abies (L.) KARST. – smrek obyčajný
Z 10 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 39 cm (strom č. D14).
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Picea pungens ENGELM. – smrek pichľavý
Z 15 exemplárov najväčšie majú priemer kmeňa 26 cm (strom č. D2 a D47).
PINUS – BOROVICA (Pinaceae)
Pinus nigra ARNOLD – borovica čierna
Z 2 exemplárov väčší má priemer kmeňa 33 cm (strom č. D35).
Pinus sylvestris L. – borovica lesná
Zo 7 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 32 cm (strom č. D11).
THUJA – TUJA (Cupressaceae)
Thuja occidentalis L. – tuja západná
Z 10 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 30 cm (strom č. D27).

D 3. Zdravotný stav drevín
V areáli materskej školy je vysoké zastúpenie stromov s veľmi dobrým
zdravotným stavom (57 ks – 84 %). Iba jeden strom má zlý zdravotný stav (2 %) a 3
stromy veľmi zlý zdravotný stav (6 %). Stromy v tomto parku tvoria prehustenú
výsadbu a navyše časť stromov je napadnutá podkôrnym hmyzom, preto z tohto
dôvodu je tu potrené realizovať výrub.

D 4. Spoločenská hodnota drevín
Na základe dendrometrických veličín (obvod kmeňa vo výške 1,3 m nad
úrovňou terénu, plošný priemet krov, výška krov) a druhu dreviny bola vypočítaná
spoločenská hodnota drevín v zmysle prílohy 33 až 35 vyhlášky č. 24/2003 Z. z.,
ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
U drevín rastúcich pri materskej škole boli uplatnené nasledovné zrážkové
resp. prirážkové indexy:
0,4 podľa písmena a) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % - ťažké
poškodenie),
0,6 podľa písmena b) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí od 26 do 60 % stredné poškodenie),
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0,8 podľa písmena b) prílohy č. 35 vyhlášky (ak je drevina poškodená alebo
je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí od 11 do 25 % - slabé
poškodenie),
0,9 podľa písmena d) prílohy č. 35 vyhlášky (krátkoveká drevina)
pri viacerých druhoch drevín (breza previsnutá, orgován, tuja západná, slivka
domáca, ap.),
1,1 podľa písmena e) prílohy č. 35 vyhlášky (dlhoveká drevina) pri viacerých
druhoch drevín (jedľa biela, borovica čierna, lipa malolistá, javor mliečny),
1,2 podľa písmena f) prílohy č. 35 vyhlášky ak rastú v špecifických
objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov,
religiózne objekty a pietne miesta.
Výpočet spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín je v prílohe č. 8, ktorou je
tabuľka „Spoločenská hodnota drevín rastúcich pri materskej škole vyrátaná podľa
vyhlášky č. 24/2003 Z.z.“.
Celková spoločenská hodnota drevín rastúcich v sektore D je

1 878 828 Sk,

slovom

Jeden

milión

osemstosedemdesiatosemtisíc

osemstodvadsaťosem

Slovenských korún.

Spoločenská hodnota všetkých drevín záujmového územia spolu je

20 404 832 Sk,

slovom Dvadsať miliónov štyristoštyritisíc osemstotridsaťdva Slovenských
korún.
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VI. NÁVRH NA ZÁSAHY
Na základe výsledkov hodnotenia drevín a plôch zelene uvedených v textovej
a tabuľkovej časti je potrebné realizovať nasledujúce zásahy :

VI.1.: Návrhy na výruby a ošetrenie stromov:
A/ Nový park
a) výrub stromov:
- Abies alba - 3 ks (strom č. A168 – obvod kmeňa 28 cm; A175 – 24 cm; A201 –
12 cm),
- Abies nordmanniana - 5 ks (strom č. A18 – obvod kmeňa 36 cm; A19 – 38 cm;
A152 – 46 cm; A159 – 68 cm; A181 – 87 cm),
- Acer campestre – 1 ks (A46 – 281 cm),
- Acer platanoides – 1 ks (A6 – 45 cm),
- Fraxinus excelsior – 7 ks (A2 – 40 cm; A4 – 63 cm; A5 – 36 cm; A7 – 65 cm; A9 –
44cm, 44 cm(dvojak); A186 – 63 cm; A216 – 108 cm),
- Gleditschia triacanthos – 1 ks (A200 – 96 cm),
- Picea abies – 1 ks (A169 – 42 cm),
- Quercus robur – 1 ks (A104 – 111cm),
- Tilia cordata – 2 ks (A143 – 138; A170 – 48 cm),

Spoločenská hodnota stromov navrhnutých na výrub je
537 945 Sk,
Slovom Päťstotridsaťsedemtisíc deväťstoštyridsaťpäť Slovenských korún.

b) orez suchých konárov:
- Acer campestre – 2 ks (A20; A28),c) orez bočného konára:
- Acer campestre – 3 ks (A21; A185; A191),
- Acer platanoides – 2 ks (A111; A144),
- Aesculus hippocastanum – 1 ks (A177),
- Fraxinus excelsior – 6 ks (A22; A39; A42; A69; A89; A90),
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- Quercus palustris – 2 ks (A125; A167),
- Quercus rubra – 1 ks (A148),
- Tilia cordata – 1 ks (A75),d) tvarovanie koruny (orez vnútorného konára)
- Acer campestre – 1 ks (A80),
- Acer platanoides – 2 ks (A106; A110),
- Acer pseudoplatanum – 1 ks (A88),
- Aesculus hippocatanum – 2 ks (A87; A91),
- Fraxinus excelsior – 1 ks (A32), e) zrezanie bočného kmeňa vo výške 6 až 10 metrov
- Fraxinus excelsior – 1 ks (A121),
f) zrezanie jedného kmeňa stromu (dvojáka)
- Fraxinus excelsior – 1 ks (A129).

B/ Starý park
a) výrub stromov:
- Abies alba - 3 ks (strom č. B5 – obvod kmeňa 40 cm; B13 – 41 cm; B14 – 50 cm),
- Abies grandis - 1 ks (strom č. B32 – obvod kmeňa 196 cm),
- Abies nordmanniana - 2 ks (strom č. B23 – obvod kmeňa 37 cm; B24 – 86 cm),
- Acer campestre – 2 ks (B9 – 46 cm; B49 – 186 cm),
- Acer pseudoplatanus – 3 ks (B7 – 32 cm; B8 – 33 cm; B10 – 64 cm),
- Picea abies – 2 ks (B38 – 72 cm; B39 – 72 cm),
- Quercus palustris – 1 ks (B52 – 238 cm),

Spoločenská hodnota stromov navrhnutých na výrub je
493 962 Sk,
slovom Štyristodeväťdesiattritisíc deväťstošesťdesiatdva Slovenských korún.

b) orez suchých konárov:
- Acer campestre – 4 ks (B15; B21; B22; B51),
- Acer pseudoplatanus – 1 ks (B37),
- Carpinus betulus – 2 ks (B16; B17),
- Tilia cordata – 2 ks (B20; B27),
c) orez bočného konára:
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- Fraxinus excelsior – 1 ks (B1),
d) zrezanie hlavného kmeňa vo výške 6 až 10 metrov
- Aesculus hippocastanum – 1 ks (B43),

C/ Areál pomníka padlým občanom obce Stakčín
a) výrub stromov:
- Catalpa bignonioides - 1 ks (strom č. C57 – obvod kmeňa 21 cm),
- Picea abies – 9 ks (C22 – 50 cm; C23 – 54 cm; C24 – 59 cm; C25 – 54 cm; C26 –
65 cm; C38 – 42 cm; C39 – 47 cm; C40 – 48 cm; C65 – 52 cm),
- Pinus nigra - 2 ks (C16 – 51 cm; C19 – 45 cm),
- Pinus sylvestris – 4 ks (C10 – 62 cm; C17 – 56 cm; C21 – 45 cm; C50 – 55 cm),

Spoločenská hodnota stromov navrhnutých na výrub je
306 720 Sk,
slovom Tristošesťtisíc sedemstodvadsať Slovenských korún.

c) orez bočného konára:
- Tilia cordata – 1 ks (C7),
d) tvarovanie koruny (orez vnútorného konára)
- Tilia cordata – 1 ks (C48),
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D/ Areál materskej školy
a) výrub stromov:
- Betula pendula - 1 ks (strom č. D65 - obvod kmeňa 65 cm),
- Fraxinus excelsior - 1 ks (D61 - 49,46 cm - dvojak),
- Fraxinus ornus – 1 ks (D21 – 33,36,41 cm (trojak)),
- Picea abies – 1 ks (D7 – 98 cm),
- Picea pungens – 4 ks (D3 – 59,72 cm (dvojak); D25 – 61 cm; D32 – 60 cm; D62 –
50 cm),
- Pinus nigra - 1 ks (D36 – 105 cm),
- Pinus sylvestris – 1 ks (D54 – 71 cm),

Spoločenská hodnota stromov navrhnutých na výrub je
283 920 Sk,
slovom Dvestoosemdesiattritisíc deväťstodvadsať Slovenských korún.

c) orez bočného konára:
- Salix alba – 1 ks (D53),
d) tvarovanie koruny (orez vnútorného konára)
- Acer platanoides – 1 ks (D68),

VI.2.: Návrhy na výsadbu stromov a krov:
A/ Nový park
V tomto sektore, aby sa zachovali charakteristické rysy anglického parku,
navrhujeme predovšetkým výsadbu stromov na voľnejších plochách tak, aby sa
zachovala nepravidelná distribúcia drevinovej zložky v Novom parku. Pri návrhu
druhov sme vychádzali z pôvodnej drevinovej skladby Nového parku.
a) výsadba stromov
Quercus rubra – dub červený

4 ks

Quercus palustris – dub močiarny

4 ks

Quercus robur – dub letný

4 ks

Sorbus torminalis – jarabina brekyňová

2 ks

Fraxinus excelsior – jaseň štíhly

4 ks

Ulmus glabra – brest horský

4 ks

b) výsadba krovín
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B/ Starý park
Rovnako i v tomto sektore, aby sa zachovali charakteristické rysy,
navrhujeme predovšetkým výsadbu stromov na voľnejších plochách. Pri návrhu
druhov sme vychádzali z pôvodnej drevinovej skladby Starého parku.
a) výsadba stromov
Quercus palustris – dub močiarny

4 ks

Acer platanoides – javor mliečny

4 ks

Carpinus betulus – hrab obyčajný

3 ks

Ulmus glabra – brest horský

4 ks

b) výsadba krovín
-

C/ Areál pomníka padlým občanom obce Stakčín
Prihliadnuc na prehustenú výsadbu relatívne mladých drevín a na to, aký
vzrast môžu dosiahnuť v budúcnosti,

v sektore C po redukčnom výrube

nenavrhujeme žiadnu výsadbu. Aby sa však naplnila litera zákona o ochrane prírody
a krajiny č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, navrhujeme, aby sa
náhradná výsadba realizovala na iných pozemkoch vo vlastníctve obce mimo
záujmového územia tejto štúdie.

D/ Areál materskej školy
V sektore D navrhujeme len výsadbu krov resp. nízkokmenných stromov.
I v tomto prípade sa výrubom sleduje predovšetkým zredukovať

existujúcu

prehustenú výsadbu na priečelí medzi štátnou cestou a budovou škôlky. Pokiaľ sa
však nepoužijú vysokokmenné druhy či kultivary drevín, v tomto prípade tu je
priestor na umiestnenie náhradnej výsadby v areáli za škôlkou. Pri výbere druhov
sme prihliadli na to, akú funkciu plnila daná plocha v minulosti. Ako náhradnú
výsadbu navrhujeme druhy:
Malus sieboldii – jabloň Sieboldova

3 ks

Prunus domestica – slivka domáca

3 ks

Sorbus domestica – jarabina oskorušová

2 ks

Hibiscus syriacus – ibištek sýrsky

1 ks

Philadelphus coronarius – pajazmín vencový

2 ks
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VII. ENVIRONMENTÁLNE VYUŽITIE
Svojím významom a hodnotou historická zeleň prekračuje rámec obce
Stakčín, preto je potrebné túto skutočnosť zohľadniť v environmentálnej výchove
tunajších obyvateľov a návštevníkov obce.
Z hľadiska predstavenia parku širokej verejnosti vychádzame z prezentácie
Nového parku ako celku (jeho architektonicko-historický vývin) a nasledujúcich
zistení:
a) o najmohutnejších stromoch rastúcich v parku, ktoré dokumentuje nasledujúca
tabuľka:

P.č.
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vedecký názov
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Quercus rubra
Quercus robur
Quercus palustris
Quercus robur
Fraxinus excelsior
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Acer pseudoplatanus
Quercus palustris
Quercus robur
Acer pseudoplatanus
Fraxinus excelsior
Quercus robur

Slovenský názov
Dub letný
Jaseň štíhly
Dub červený
Dub letný
Dub močiarny
Dub letný
Jaseň štíhly
Jaseň štíhly
Dub letný
Javor horský
Dub močiarny
Dub letný
Javor horský
Jaseň štíhly
Dub letný

Obvod
kmeňa
504 cm
432 cm
412 cm
392 cm
390 cm
380 cm
374 cm
366 cm
361 cm
356 cm
336 cm
325 cm
321 cm
315 cm
309 cm

Priemer
kmeňa
161 cm
138 cm
131 cm
125 cm
124 cm
121 cm
119 cm
117 cm
115 cm
114 cm
107 cm
104 cm
102 cm
100 cm
98 cm

Číslo stromu
A230
A121
A134
A29
A148
A126
A120
A17
A93
A189
A146
A103
A88
A15
A105

b) biologickej rôznorodosti tu rastúcich drevín, ktorú reprezentuje 20 druhov
drevín, z toho 13 druhov listnatých a 7 druhov ihličnatých.
Zohľadnením uvedených skutočnosti navrhujeme:
a) výrobu a umiestnenie 3 ks informačných panelov v Novom parku a 1 ks
informačného panelu v Starom parku,
b) výrobu

a umiestnenie

ceduliek

pri

vybraných

jedincoch

stromov

pojednávajúcich o drevine, jej pôvode a základných charakteristikách.
c) Vypracovanie

a vydanie

samostatnej

a historickej zeleni v Stakčíne.
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publikácie

(brožúry)

o kaštieli

Všetky stromy uvedené v tabuľke na predchádzajúcej strane sú kandidátmi
na vyhlásenie za chránené stromy v zmysle § 49 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. My v súčasnosti
odporúčame za chránené vyhlásiť nasledovné dva stromy:
A230 – Quercus robur – dub letný s obvodom kmeňa 504 cm
a

A51

- Taxodium distichum – Tisovec dvojradový s obvodom kmeňa

196 cm.
V prvom prípade ide o mimoriadne hodnotný exemplár, druhý najmohutnejší
dub letný v tomto regióne – v okrese Snina (po dube letnom v Dúbrave) a štvrtý
najmohutnejší v Prešovskom kraji.
Tisovec dvojradový je zase vzácne pestovaná cudzokrajná drevina. Na
Slovensku sú len tri exempláre vyhlásené za chránené, najbližší v Krupine
v Banskobystrickom kraji. Toto by bol prvý exemplár vyhlásený za chránený na
východnom Slovensku
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VIII. ZÁVER
Dendrologický prieskum zelene v obci Stakčín bol vykonaný v zmysle
predloženej metodiky na nasledujúcich štyroch lokalitách - A - Nový park, B – Starý
park, C – Park pri pomníku padlým občanom obce Stakčín, D – Pri materskej škole.
V Novom parku (A sektor) bolo zistených 232 exemplárov stromov, z toho je 174
exemplárov listnatých drevín a 58 exemplárov ihličnatých drevín. Kry v parku neboli
zistené. Celkom tu rastie 20 druhov drevín, z čoho je 13 druhov listnatých drevín
a 7 druhov ihličnatých drevín.
V Starom parku (B sektor) bolo zistených 52 exemplárov stromov, z toho je
34 exemplárov listnatých drevín a 18 exemplárov ihličnatých drevín. Zistený bol
jeden exemplár kroviny. Celkom tu rastie 13 druhov drevín, z čoho je 9 druhov
listnatých drevín a 4 druhy ihličnatých drevín.
V areáli pomníka padlým občanom obce Stakčín (C sektor) bolo zistených
54 exemplárov stromov, z toho je 20 exemplárov listnatých a 34 exemplárov
ihličnatých drevín. Zistené boli dva druhy krovín. Celkom tu rastie 8 druhov drevín,
z čoho sú 4 druhy listnatých drevín a 4 druhy ihličnatých drevín.
V areáli materskej školy (D sektor) bolo zistených 67 exemplárov stromov,
z toho je 22 exemplárov listnatých drevín a 45 exemplárov ihličnatých drevín.
Zistený bol jeden druh kroviny. Celkom tu rastie 15 druhov drevín, z čoho je
9 druhov listnatých drevín a 6 druhov ihličnatých drevín.
Dendrologickým prieskumom bolo celkom preskúmaných 405 exemplárov
stromov na všetkých štyroch lokalitách. Na základe uvedeného prieskumu bolo v:
A – Novom parku navrhnutých 22 stromov na výrub, 2 stromy na orez suchých
konárov, 16 stromov na orez bočných konárov, 7 stromov na tvarovanie koruny,
1 strom na zrezanie bočného kmeňa vo výške 6 až 8 metrov a u 1 dvojáka zrezanie
jedného kmeňa stromu pri zemi. Na výsadbu sa navrhuje 22 ks stromov - listnáčov.
B – Starom parku navrhnutých 15 stromov na výrub, 9 stromov na orez suchých
konárov, 1 strom na orez bočného konára a 1 strom na zrezanie hlavného kmeňa
vo výške 6 až 10 metrov. Výsadbu navrhujeme v počte 15 ks listnatých stromov.
C – Areáli pomníka padlým občanom obce Stakčín navrhnutých 16 stromov
na výrub, 1 strom na orez bočných konárov a 1 strom na tvarovanie koruny. V tomto
sektore nenavrhujeme žiadnu výsadbu.
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D – Areáli materskej školy navrhnutých 10 stromov na výrub, 1 strom na orez
bočných konárov a 1 strom na tvarovanie koruny. Náhradná výsadba je navrhovaná
v počte 11 ks, z toho 8 ks nízkokmenných stromov a 3 ks krov.
Dva stromy v novom parku sú navrhnuté vyhlásiť za chránené v zmysle § 49
ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
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