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POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT2, BYTOVÉ DOMY
DENDROLOGICKÝ PRIESKUM
1. Základné údaje
OBJEDNÁVATEĽ:
ZWIRN area s.r.o.
Račianska 153/A
831 54 Bratislava

ZHOTOVITEĽ:
Ing. Takáčová Zuzana – VERT
Padlých hrdinov 36
821 06 Bratislava

Tel.: +421 948 303 686

e-mail: zuzana.vert@gmail.com
IČO: 37145894
DIČ: 1043388093

Ing. Zuzana Takáčová - VERT
-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

Dátum spracovania: OKTÓBER 2020
Účel a obsah spracovania dendrologického prieskumu:
Spracované dielo sa použije ako dokumentácia slúžiaca na rozhodnutie o výrube drevín pre
účely vydania územného rozhodnutia. Spracovaná dokumentácia dokladuje existenciu listnatých
a ihličnatých stromov rastúcich v území navrhovanej stavby, ich druhovú skladbu, priestorové
umiestnenie a definuje spoločenskú hodnotu drevín.

Dátum terénneho prieskumu:
Dendrologický prieskum bol realizovaný mimo vegetačného obdobia v auguste 2020.
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2. Vymedzenie riešeného územia
NÁZOV STAVBY:

POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT2, BYTOVÉ DOMY

Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Umiestnenie pozemkov:
Stupeň územnej ochrany.

Bratislavský
Bratislava II
MČ Bratislava – Ružinov
k. ú. Nivy
zastavané územie
1. stupeň (všeobecná ochrana prírody a krajiny)

Dendrologicky hodnotené územie
Parcela

„C“ KN č. 9747/42

„C“ KN č. 9747/22

„C“ KN č. 9747/45

„C“ KN č. 9747/1

Vlastník pozemku
ZWIRN area s.r.o.
Račianska 153/A
831 54 Bratislava
LV 5016
ZWIRN area s.r.o.
Račianska 153/A
831 54 Bratislava
LV 5016
ZWIRN area s.r.o.
Račianska 153/A
831 54 Bratislava
LV 5016
ZWIRN area s.r.o.
Račianska 153/A
831 54 Bratislava
LV 5016

Druh a spôsob využitia pozemku
zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie

zastavaná plocha a nádvorie
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Vlastné vymedzenie dendrologicky hodnoteného územia:
Dendrologicky hodnotené územie zóny BCT2 sa nachádza v mestskej časti Bratislava- Ružinov, k. ú.
Nivy. Hodnotené územie je oplotené a prístupné z Košickej ulice.
Územie zóny BCT2 je ohraničené Košickou ul. A Páričkovou ulicou. Hranice riešeného územia pre
navrhovanú stavbu Polyfunkčný súbor BCT 2,bytové domy je nasledovné:
Zo severu :NPK Pradiareň, Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT, z východu: Košická ulica
V riešenom území sa nenachádzajú chránené ani inak vzácne druhy drevín a platí v ňom prvý stupeň
územnej ochrany prírody a krajiny. V prvom stupni ochrany sa uplatňujú ustanovenia
o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov.

3. Použité podklady
Pri spracovaní dendrologického prieskumu boli použité nasledovné podklady:
 Polohopisné a výškopisné zameranie navrhovanej činnosti,
Dokumentácia pre územné rozhodnutie, Compass s.r.o., Bajkalská 29/E, 821 01 Bratislava, Ing.
Arch. Juraj Benetin






Katastrálna mapa a listy vlastníctva dotknutých parciel,
Obce a ochrana drevín, ŠOP SR, 2003
STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, 2005
Arboristický štandard č. 2 „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“,
Vlastný terénny prieskum/ august 2020
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4. Postup a metóda spracovania dendrologického prieskumu
1. Dendrologický prieskum bol vypracovaný štandardnými postupmi, ktorých základom je
terénny prieskum s využitím jestvujúcich metodík na hodnotenie drevín od rôznych autorov
(Machovec, Juhásová, Pejchal a pod.) a vlastné hodnotenie drevín.
2. Dendrologický prieskum bol spracovaný podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
3. V zmysle § 47 ods.4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov 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,
Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na území s druhým alebo
tretím stupňom ochrany, na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne
prístupných verejnosti (ďalej len "verejná zeleň") alebo na ornej pôde ako solitér,
stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze.
b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa
ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v
záhradách 76a) a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú
územným plánom obce určené na zastavanie,
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe
vzniku značnej škody77) na majetku,
e) výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov, 78)
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú
časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na
zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny
h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín
uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,58a).
i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s
osobitným predpisom78a) a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný
[§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm.
k) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch
a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na
zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba
v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.

4. Vlastná inventarizácia drevín pozostávala z dvoch fáz:
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A/ Terénny prieskum - pozostával z lokalizácie jednotlivých vegetačných prvkov do
podkladovej mapy. Každému vegetačnému prvku v mape zodpovedá zápis o získaných
údajoch do inventarizačnej tabuľky priamo v teréne. Každý vegetačný prvok má svoje
identifikačné číslo (IDČ). Týmto spôsobom sa získala základná podkladová mapa s lokalizáciou
stromov a krovitých skupín v hodnotenom území s tabuľkovou databázou nameraných
dendrometrických údajov.

5.

B/ Spracovanie terénnych poznatkov - pozostávalo z vypracovania kompletného zoznamu
nameraných drevín s hodnotiacou inventarizačnou tabuľkou, grafickým výstupom (výkres
súčasného priestorového umiestnenia hodnotených drevín, plán výrubu) a textovou správou.
Inventarizačná tabuľka obsahuje nasledovné údaje:
Identifikačné číslo - poradové číslo (IDČ): v tabuľkovej časti je každý strom a ker 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 dendrometrických údajov hodnotených 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.
Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne
pod jeho rozkonárením.
Výška stromov: bola zisťovaná odborným odhadom, udávaná je v metroch s presnosťou na
5 m. Ako oporné body slúžili okolité stavby a technické prvky so známou výškou.
Priemer koruny: bol zisťovaný laserovým diaľkomerom, udávaný je v metroch s presnosťou
na 2 m.
Určenie dendrometrických parametrov krovitých skupín:
Určenie druhu: zaznamenaný bol latinský a slovenský názov druhu, prípadne kultivar.
Typ: Pri krovitých skupinách („KS“) sú použité skratky („KL“- listnaté kry, „KI“- ihličnaté kry,
„SK“- stálozelené kry, „PK“- popínavé kry).
Výška: bola zisťovaná odborným odhadom, udávaná je v metroch s presnosťou na 1 m Ako
oporné body slúžili okolité stavby a technické prvky so známou výškou.
Plocha pokrytia: udáva plošný priemet krov na plochu, solitérnych krov i zapojených skupín.
Plocha pokrytia bola zistená laserovým diaľkomerom a následne výpočtom v grafickom
programe. Udáva sa v m2..
Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného
jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého
druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt.
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Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast
taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka
alebo ak je spon medzi jednotlivými krami menší ako 2 m.
Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho
výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou
pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.
Sadovnícka hodnota, Percentuálny rozsah poškodenia: hodnotenie ako pri listnatých,
ihličnatých a stálozelených stromoch.
Spoločenská hodnota drevín: bola vypočítaná podľa vyhlášky č. 24/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou
sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Podľa §36 vyhlášky spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti
v prílohe č. 33.
Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 vyhlášky sa upravuje prirážkovým indexom
podľa prílohy č.35. Vypočíta sa tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33
vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.

Príloha č.33-35, vyhlášky č.24/2003 Z. z.

Prirážkové indexy:

8
1* - 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
predpisov.
2* - index - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov, a ak jej výskyt nie je v súlade
a využívaním konkrétnej plochy územia.
3* - index - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota.
Index poškodenia sa vypočíta podľa prílohy č.35 vyhlášky 24/2003 Z. z. MŽP SR, ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Relatívne dosiahnuteľný vek Index relatívne dosiahnuteľného veku
1.1 výrazne vysoký vek (nad 500 rokov)

1,1 - dlhoveké

1.2 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

Index % poškodenia
1,0 poškodenie stromu od 1-10 %, drevina nie je poškodená
0,8 drevina je 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 61-90 % (ťažké poškodenie)
0,0-0,4 drevina je veľmi ťažko poškodená až odumretá poškodenie 90-100 % (hynúca a
odumretá drevina)

Percentuálny rozsah poškodenia:
percentuálne vyjadrenie celkového poškodenia dreviny abiotickými a biotickými činiteľmi.
Stupeň
0

Rozsah poškodenia

%

drevina nie je poškodená

0-10 %

Index poškodenia
1
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1

slabé poškodenie

11-25 %

0,8

2

stredné poškodenie

26-60 %

0,6

3

ťažké poškodenie

61-90 %

0,4

4

hynúce a odumreté dreviny

91 % a viac

0

5. Charakteristika hodnotených drevín
Hodnotené dreviny rastúce na pozemku „C“ KN č. 9747/1 môžeme charakterizovať ako zeleň
vyhradenú – vnútroareálovú. Stromy v tejto časti územia, rastú na malej ploche zelene na
stavenisku. Koreňový priestor stromov je zhutnený a obmedzený. Stromy rastú v zapojenej skupine
čoho dôsledkom je výrazné presychanie spodných častí korún.
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Predmetom dendrologického prieskumu je 9 ks listnatých stromov. Z hľadiska dlhovekosti ide
o dreviny dlhoveké, stredne dlhoveké a krátkoveké. Stromy rastú na hodnotenej ploche v skupine.
Jedná sa o účelovo vysadené a náletové dreviny. Z hľadiska zdravotného stavu má väčšina
hodnotených stromov zhoršený zdravotný stav, ktorý zodpovedá umiestneniu drevín v mestskom
prostredí (suché konáre v korune, hniloba na kmeni a rany po orezoch, presychanie koruny z dôvodu
nedostatku svetla a sucha /rast v tieni okolitých stromov).
Zdravotný stav bol hodnotený vizuálne.
Druhová vegetačná skladba listnaté a ihličnaté stromy:
Listnaté stromy: Acer platanoides- javor mliečny, Fraxinus excelsior- jaseň štíhly, Prunus padusčremcha obyčajná
Ihličnaté stromy: Chamaecyparis lawsoniana- cypruštek Lawsonov, Juniperus virginaina- borievka
virgínska, Picea pungens ´Glauca´, Thuja plicata ´Zebrina´- tuja riasnatá ´Zebrina´

6. Výsledky a záverečné zhodnotenie
Predmetom dendrologického prieskumu je 9 ks listnatých a ihličnatých stromov. V hodnotenom území
nerastú žiadne krovité skupiny. Navrhovaný výrub hodnotených stromov vyplýva zo stretu realizácie
navrhovanej stavby POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT2, BYTOVÉ DOMY, príslušnej dopravnej a technickej
infraštruktúry a polohy hodnotených drevín. Dreviny nie je možné zachovať, nakoľko dôjde pri
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búracích a stavebných prácach k poškodeniu ich koreňového systému a tým k zníženiu stability.
Vyrúbané dreviny budú nahradené novými kvalitnými drevinami v zmysle projektu náhradnej výsadby.
Na výrub je navrhovaných nasledovný počet listnatých a ihličnatých stromov:
a)
stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm - navrhovaný počet drevín na výrub 9 ks
Pri týchto stromoch je potrebné žiadať o povolenie na výrub v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002
Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Prehľad počtu všetkých hodnotených listnatých a ihličnatých stromov podľa jednotlivých parciel
Parcela
Hodnotený počet ks
Základná
Upravená
Vlastník pozemku
spoločenská
spoločenská
hodnota (€)
hodnota (€)

C“ KN č. 9747/42

0

0

0

C“ KN č. 9747/22

0

0

0

C“ KN č. 9747/45

0

0

0

„C“ KN č. 9747/1

9

14 326,00

13 174,61

Spolu (ks)

9

14 326,00

13 174,61

ZWIRN area s.r.o.
Račianska 153/A
831 54 Bratislava
LV 5016

Sumarizácia spoločenskej hodnoty drevín určených na výrub, pri ktorých je potrebný súhlas orgánu
ochrany prírody podľa § 47 ods. 4. písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov
Tabuľka všetkých hodnotených listnatých stromov navrhovaných na výrub, pri ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany
prírody na výrub podľa § 47 ods. 4. písm. a) zákona č. 543/2002 Z. o ochrane prírody a krajiny krajiny v znení neskorších
predpisov
Základná spoločenská hodnota
Upravená spoločenská hodnota
Hodnotené dreviny
Počet stromov
(€)
(€)
Listnaté stromy
Spolu (€)

9

14 326,00

13 174,61

9

14 326,00

13 174,61

Z inventarizácie drevín a návrhu ich spoločenského ohodnotenia vyplýva, že súhlas orgánu ochrany
prírody a krajiny je podľa § 47 ods. 4. písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov potrebný na výrub 9 ks listnatých a ihličnatých stromov.
Upravená spoločenská hodnota 10 ks listnatých stromov predstavuje 13 174,61 €.
Celková upravená spoločenská hodnota drevín navrhnutých na výrub predstavuje 13 174,61 €.
Dendrologické posúdenie je spracované v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
a Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov. Súčasťou dendrologického posúdenia je návrh spoločenskej
hodnoty podľa § 36 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., pričom spoločenská hodnota môže byť upravená
príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.
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. Pri náhradnej výsadbe je
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potrebné klásť dôraz na správny druhový výber stromov a krov s ohľadom na stanovištné podmienky
a zmenu klímy (spevnené plochy, teplotné a zrážkové pomery a schopnosť znášať znečistené urbánne
prostredie).

V Bratislave 15.10.2020

Ing. Zuzana Takáčová
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POLYFUNKČNÝ SÚBOR BCT2, BYTOVÉ DOMY

TAB1
Tabuľka hodnotených listnatých a ihličnatých stromov navrhovaných na výrub, pri ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody na výrub podľa § 47 ods. 4. písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
IDC

Slovenský názov

Výška
(m)

Thuja plicata 'Zebrina'

Tuja riasnatá „Zebrina“

200

5-10

9

0

2626

Acer platanoides

Javor mliečny

135

15-20

15

0

1612

1
2

Šírka Poškodenie
koruny
(%)
(m)

Základná
spol.
hodnota
(€)

Obvod
kmeňa
(cm)

Vedecký
názov

1*

2*

3*

4*

Upravená
spol.
hodnota
(€)

1
1,1

1

1

1,5

3939

1

1

1

1773,20

Prirážkové indexy

0,9 0,8

3

Prunus padus

Čremcha obyčajná

85

10-15

12

11-25

921

4.

Chamaecyparis
lawsoniana

Cypruštek Lawsonov

85

10-15

3

61-90

1244

1

5

Juniperus virginiana

Borievka virgínska

91

5-10

9

61-90

1382

6

Fraxinus excelsior

Jaseň štíhly

138

15-20

12

11-25

1612

1,1
1

Picea pungens
„Glauca“
Acer platanoides

Smrek pichľavý
„Glauca“
Javor mliečny

Picea pungens
„Glauca“

Smrek pichľavý
„Glauca“

7
8
9

Spolu (9ks)

Parcela

Poznámka

9747/1 Brečtan na kmeni
9747/1 Brečtan na kmeni
Preschnuté spodné konáre do
polovice stromu, naklonená koruna
70 % koruny je preschnutej

0,8

1

530,496

9747/1

1

0,4

1

497,60

9747/1

1

0,4

1

608,08

1

0,8

1

1289,60

9747/1 Preschnutý strom, naklonený kmeň
9747/1 Brečtan na kmeni
Preschnuté spodné konáre do
polovice stromu

Žiadosť
o výrub
Výrub
Výrub
Výrub
Výrub
Výrub
Výrub

150

10-15

9

11-25

2073

1

1

0,8

1,5

2487,60

9747/1

101

10-15

12

11-25

1198

1,1

1

0,8

1

1054,24

9747/1 Jednostranne naklonená koruna

Výrub

112

10-15

10

61-90

1658

1

1

0,4

1,5

994,80

9747/1

Výrub

14 326,00

70 % koruny je preschnutej

13 174,61

Indexy podľa prílohy č. 35 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
1* - prirážkový index relatívne dosiahnuteľného veku (index dlhovekosti)
2* - prirážkový index rozmnoženia dreviny na lokalite, ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov, a ak jej výskyt nie je v súlade a využívaním konkrétnej plochy územia
3* - prirážkový index ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej spoločenská hodnota
4* - 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,

Výrub

