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1 Identifikačné údaje 
Názov obce Vinodol 

Názov kraja Nitriansky  samosprávny kraj 

Názov okresu Nitra 

Katastrálne územie Nitra 

Rozloha  1498 ha 

Počet obyvateľov  1983 

Nadmorská výška 130 m n. m. 

Lokalizácia miesta 
realizácie vegetačných 

prvkov 

Realizácia vegetačných  prvkov vo vzťahu k dotknutým cieľom národného 
projektu sa bude uskutočňovať v nasledujúcich lokalitách: 

Lokalita A: Líniová výsadba ulice 
Lokalita B: Izolačná zeleň školského ihriska 

Parcelné čísla a vzťah 
k žiadateľovi 

Všetky dotknuté parcely sú vo vlastníctve žiadateľa, alebo má žiadateľ 
k dotknutým parcelám inú formu vlastníckeho, resp. užívacieho práva. 
V rámci dotknutej lokalizácie miesta realizácie vegetačných prvkov ide 
o nasledovné parcely v dotknutom katastrálnom území: 

Lokalita A: E KN 923/1, E KN 923/2, E KN 148/1 

Lokalita B: 
Lokalita C: 

C KN 925/86, 925/83 
C KN 396/1, 397, 836 

Autor realizačného 
projektu výsadby 

Ing. Miriam Húšťavová, odborne spôsobilá osoba podľa § 55 zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pod 
číslom potvrdenia F-90/2010 (dokumenty starostlivosti o dreviny). 
 
 
V Banskej Štiavnici dňa 25.6. 2019 

Kontaktná osoba – 
koordinátor prác 

Peter Straňák 
+421 37/6598133 
starosta@obec-vinodol.sk 
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 Identifikačné údaje – Popis obce 

Vinodol leží v Podunajskej nížine na západnom úpätí Žitavskej pahorkatiny na ľavom brehu Nitry. Stred 
obce má nadmorskú výšku 130 m n. m., chotár 126 – 227 m n. m. Pahorkatinný povrch chotára tvoria 
treťohorné uloženiny pokryté sprašou. V západnej časti je na močaristej nive väčší lužný dubový les. Má 
lužné, nivné černozemné a hnedozemné pôdy. (Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť) 
Cez obec, konkrétne jej západným okrajom, preteká rieka Nitra, prameniaca na juhovýchodných 
svahoch Lúčanskej Malej Fatry pod vrchom Reváň. Je ľavostranným prítokom Váhu, kam sa vlieva pri 
obci Komoča. Rieka je známa aj pod miestnymi názvami, ako: Cetínka, Cítenka či Nová Nitra. Rieka má 
od roku 1969 vybudované protipovodňové hrádze o výške niekoľko metrov nad okolitý reliéf, ktoré 
izolujú tok rieky od okolitej krajiny. Stojaté vodné plochy sú zastúpené vodnou plochou – rybníkom 
priamo v obci, ktorý tvorí aj významnú ornitologickú lokalitu. V severovýchodnej časti obce, na svahoch 
Žitavskej pahorkatiny sú umiestnené vinice. 
Pôdne typy v katastri sú výsledkom rovinného reliéfu riečnych náplavov, dlhým slnečným svitom, veľkým 
počtom letných dní, menším množstvom zrážok a záplavami územia. Nachádzajú sa tu nivné pôdy – 
fluvizeme glejové na aluviálnych karbonátových aj nekarbonátových sedimentoch, lužné pôdy – čiernica 
typická a čiernica glejová, černozem typická aj karbonátová na karbonátových aluviálnych sedimentoch 
a sprašiach, černozem čiernicová karbonátová, vo vyvýšenej časti pri okraji územia sú hnedozeme 
typické. Úrodnosťou patria aj do 1. skupiny. Fluvizeme a čiernice patria k našim najúrodnejším pôdam. 
Záujmové územie obce Vinodol patrí do teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje dlhé suché leto a 
mierna suchá zima s krátkym tvorením snehovej prikrývky, sú tu zastúpené dva okrsky. Priemerne je tu 
viac ako 50 letných dní s teplotou vyššou ako 25 °C. Januárová teplota je vyššia ako -3 °C, index 
zavlaženia menej ako –40. Slnečný svit sa pohybuje medzi 1800 – 1900 hodinami. Ročná priemerná 
hodnota teploty je 9,9 0C. Ročný úhrn zrážok je 500 – 550 mm a výpar okolo 500 mm. V oblasti 
prevláda severozápadný a severovýchodný vietor, juhovýchodný je menej zastúpený. V lete prevládajú 
SZ vetry, ostatné mesiace prevládajú JV vetry. Najveternejší je koniec zimy a začiatok jari, 
najpokojnejšia je jeseň. Priemerná rýchlosť vetra sa pohybuje medzi 2,5 – 3 m/s. 
Obec je písomne doložená od roku 1113 ako Zoulous, neskôr Sceuleus (1156), Zeuleus (1214), Horný 
Sölöš (1786), Horní Silleš (1808), Horný Síleš (1920), Horný Vinodol (1948), maďarsky Felsőszőllős. 
Obec patrila kláštoru v Hronskom Beňadiku, zemanom a kláštoru v Bzovíku, koncom 13. storočia 21 
zemianskym rodinám, v roku 1247 – 1410 časť obce ostrihomskému arcibiskupstvu, v 16. storočí 
Kurthyovcom, Papovcom a forgáchovcom, v 18. storočí Szörényiovcom, Motešickým a iným. Za tureckej 
okupácie v roku 1699 spustla. V roku 1715 mala 18 usadlostí, v roku 1787 mala 43 domov a 289 
obyvateľov, v roku 1828 mala 59 domov a 408 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali 
poľnohospodárstvom, poľnohospodársky ráz si obec zachovala aj po roku 1918. V rokoch 1938 – 1945 
bola obec pripojená k Maďarsku. (Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 3. časť) 
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2 Identifikačné údaje o výsadbe 

Lokalita A: Líniová výsadba ulice 
Popis pôdneho pokryvu: lokalita určená na dosadenie novej drevinovej vegetácie je prevažne kosená 
trávnatá plocha na ktorej sa nepravidelne nachádzajú dreviny rodu Juglans, Acer, Tilia a iné mladé 
dreviny. Pozdĺžne s cestnou komunikáciou ulice Na výhone vedie odvodňovací pás. V okolí Rímsko-
katolíckeho kostola Ružencovej Panny Márie sa nachádzajú aj iné vzrastlé dreviny. 
Orientácia voči svetovým stranám: ide o rovinatú plochu, nedochádza tu k výraznému zatieneniu 
a obmedzeniu slnečného žiarenia. V súčasnosti sú však na ploche vzrastlé i strihané dreviny, ktoré 
ovplyvňujú svetelnú situáciu ulice. Na Kostolnej ulici sú vzrastlé dreviny, ktorých stav sa však preriedi 
a uvoľní sa miesto navrhovaným drevinám. Na Hlavnej a Farskej ulici na strane navrhnutej výsadby sa 
nachádza riedka výsadba drevín rodu Platycladus, ktorá však minimálne ovplyvňuje svetelnú situáciu 
pre novú výsadbu.  
Pôdorysno-genetická typológia sídelnej zóny: sídelnou štruktúrou patrí obec Vinodol medzi cestné 
radové s priečnym vetvením novodobej zástavby. Prvky obce typu pri hradskej sú v centrálnych častiach 
Horného Vinodolu a Dolného Vinodolu, ktoré sú pôvodnými osídleniami z ktorých obec Vinodol 
pozostáva. 
Existencia jestvujúcej výstavby: V súčasnosti je vymedzená plocha trávnatým pásom popri ceste 
ktorá vedie zástavbou rodinných domov na ulici Na výhone. Trávnatý porast je predeľovaný spevnenými 
či nespevnenými príjazdovými cestami do dvorov rodinných domov. Medzi Kostolnou, Farskou 
a Hlavnou ulicou je budova Rímsko-katolíckeho kostola Ružencovej Panny Márie ktorá je dominantou 
priestoru. V jeho okolí je sieť spevnených chodníkov. Približne po obvode ostrovčeku pred kostolom sa 
tiahne betónový múrik so zábradlím.  
Vegetačná štruktúra v nadväznosti na chránené územia:  
Súčasný prístup k vegetačnej štruktúre sídiel je zakotvený vo forme princípov územného systému 
ekologickej stability na miestnej úrovni (MÚSES), ktorý nadväzuje na svoje priestorové hierarchicky 
vyššie úrovne (regionálnu a nadregionálny koncept).  
Koncepcia územného systému ekologickej stability (ÚSES) je zakotvená v Zákone č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny. V ňom je ÚSES definovaný ako celopriestorová štruktúra navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem 
života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky 
nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.  
Napriek tomu možno z ortofotomapy definovať najhlavnejšie biocentrá, biokoridory a interakčné prvky. 
Za významné biocentrum v intraviláne obce možno považovať v severovýchodnej časti chotára Územie 
európskeho významu – Vinodolský hájik. Ďalším z dôležitých biocentier je biokoridor koryta rieky Nitry či 
Vinodolský rybník. Na juh od hranice chotára sa taktiež nachádza Územie európskeho významu Horný 
a Dolný háj. Najbližšie chránené vtáčie územie je Žitavský luh na juhovýchod od obce. V neposlednom 
rade je to obecná zeleň, zeleň záhrad, okolité vinice a hájiky a prícestná vegetácia ktoré sa napájajú na 
systém zelenej infraštruktúry v krajine. 
Biocentrum je v tomto zmysle definované ako ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára 
trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený 
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vývoj ich spoločenstiev.  
Ekologická funkcia výsadby:  
Dreviny a ich vegetačné úpravy plnia v prírodnej krajine viaceré dôležité funkcie (pričom pod funkciou sa 
rozumie súhrn reálnych alebo potenciálnych možností využívania jej účinkov)(upravené podľa Krištofa, 
2014 a Rudla, 2017). V obci Vinodol je to primárne  

• Klimatická - Vplyv na mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy, znižovaním 
transpirácie, zvyšovaním relatívnej vzdušnej vlhkosti, zvyšovaním kondenzácie vodných pár, 
zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu, zachytávaním 
prachu a pod. 

• Biotická - zachovanie rozmanitosti rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a vytvorenie 
podmienok na ich existenciu vhodnými vegetačnými úpravami a formáciami.  

• Krajinotvorná a estetická - Dotvorenie krajinného prostredia vhodnými vegetačnými úpravami 
s uplatnením stanovištne vhodných a esteticky pôsobivých drevín.  

• Zvukovo izolačná – vegetačný pás bude pôsobiť tiež ako odhlučňujúca bariéra čo významne 
ovplyvní podmienky na bývanie miestnych obyvateľov. 

 
Druhy navrhovaných drevín: 

• Tilia cordata (lipa malolistá) – vo výsadbe ulice je drevina navrhovaná ako lokálne centrum 
zvýrazňujúca dlhoveká drevina. Líniové prvky sú navrhnuté tak aby sa zachovali priehľady 
z hlavnej cesty na architektonickú dominantu priestoru – kostola. Celkovo sú lipy navrhnuté 
v počte v počte 17 kusov. 

• Carpinus betulus (hrab obyčajný) – taktiež pôvodná drevina slovenskej krajiny, vhodná aj na  
strihané steny, sú navrhované do líniových prvkov po štyroch kusoch. Na ploche je spolu 
navrhnutých 11 kusov. 

• Acer campestre (javor poľný) – strednoveká drevina ktorá znáša mestské prostredie a je 
tolerantná k zasoľovaniu. Javor poľný je v ploche navrhnutý v počte 16 kusov. 

• Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) – krásne kvitnúca, medonosná a biodiverzitu 
ovplyvňujúca drevina znášajúca mestské prostredie sa v návrhu nachádza v počte 15 kusov a 
je rozmiestňovaná v dvojiciach.  

 
Funkčno-priestorové usporiadanie výsadby v nadväznosti na krajinu a jej širší rámec: 
Poslanie vegetácie v sídlach má širšie dimenzie ako len architektonický doplnok a vytváranie obrazu 
mesta, ktoré priamo súvisí s veľkou variabilitou zelených plôch v mestách. Vegetačné štruktúry s 
diferencovanými funkciami a formami využívania tvoria organickú súčasť (mestských i vidieckych) sídel, 
pričom dreviny sú ich základnou a prioritnou kompozičnou zložkou. Predstavujú prírodný nástroj na 
vytvorenie ekologicky stabilného, kompozične vyváženého, zdravotne a hygienicky vyhovujúceho 
prostredia. Vytvárajú plochy a priestory na zvýšenie biotickej rovnováhy (homeostázy), sú eliminátorom 
negatívnych vplyvov technických diel a sprírodňujú prostredie sídiel (Feriancová, 2015). 
V nadväznosti na krajinu má doplnenie líniovej vegetácie veľký význam a zelená infraštruktúra pomôže 
znovu prepojiť existujúce prírodné oblasti a zlepšiť celkovú ekologickú kvalitu širšej krajiny.  
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Vznikne základná línia v obci, ktorá sa napája na okolitú krajinu biokoridormi. Celkovo ide o sústavu 
vnútorne ekologicky stabilných segmentov krajiny. 
Navrhované dreviny sú rozmiestňované s ohľadom na lokalitu a to jednak líniovo (v jednej línii po okraji 
cestnej komunikácie) a plošne (doplnenie drevín do existujúcej výsadby pri kostole). Čím sa naplní 
mikroklimatická funkcia v rámci územia. 
Zároveň sa však v rámci mikroklimatickej funkcie naplní aj funkcia hygienická, nakoľko stromoradie 
z druhu Tilia a Carpinus, Acer a Crataegus bude prispievať k znižovaniu veternosti a aj prašnosti  
v území na viacerých úrovniach. 
V návrhu sú použité dreviny rodu Tilia ktoré majú kostrovú funkciu a vymedzujú priestor v okolí kostola, 
čím spĺňajú aj orientačnú funkciu. Línia vegetácie na ulici Na výhone je tvorená skladbou drevín rodu 
Carpinus, ktorý je mienený na pravidelný rez ako vegetačná stena, Acer v dvoch pásmach 
a Crataegus v jednom pásme vysádzaný po dvojiciach ako krásne z jari kvitnúci a na jeseň prefarbujúci 
sa prvok kompozície. 
Navrhovaná prícestná vegetácia sa svojim usporiadaním napojí na existujúcu krajinnú zeleň, čím sa 
prepoja prvky zelenej infraštruktúry a bude naplnená aj funkcia krajinotvorná a krajinnoekologická.  
 
Ciele dosiahnuté výsadbou v lokalite A: 
Podporením a obnovením drevinovej skladby v obci Vinodol na uliciach Na výhone, Farská, Kostolná 
a časť Hlavnej ulice sa naplní hlavný cieľ národného projektu „Realizácia prvkov zelenej 
infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov“. 
K naplneniu hlavného cieľa dôjde prostredníctvom realizačných opatrení na miestnej úrovni týkajúcich 
sa obnovy, budovania a zachovania prírodných a polo prírodných oblastí, ako prvku zelenej 
infraštruktúry. Navrhnuté riešenie prispieva k doplneniu existujúcich ekosystémov a smeruje k zlepšeniu 
stavu a kvality životného prostredia. 
 

Lokalita B: Izolačná skupina zelene v blízkosti ihriska 
Popis pôdneho pokryvu: trávnatá, pravidelne kosená plocha z časti orná pôda a poľná cesta. Vzrastlé 
dreviny sa nachádzaju pri hranici futbalového ihriska. 
Orientácia voči svetovým stranám: ide o rovinatú plochu, nedochádza tu k zatieneniu a obmedzeniu 
slnečného žiarenia nakoľko priestor sa nachádza medzi ihriskom a voľnou rovinatou poľnohospodárskou 
pôdou.  
Pôdorysno-genetická typológia sídelnej zóny: sídelnou štruktúrou patrí obec Vinodol medzi cestné 
radové s priečnym vetvením novodobej zástavby. Prvky obce typu pri hradskej sú v centrálnych častiach 
Horného Vinodolu a Dolného Vinodolu, ktoré sú pôvodnými osídleniami z ktorých obec Vinodol 
pozostáva. 
Existencia jestvujúcej výstavby: V súčasnosti je vymedzená plocha trávnatým pásom popri poľnej 
ceste okolo ihriska. Pozdĺžne s okrajom poľa sú situované stĺpy elektrického vedenia. Najbližšia 
zástavba k navrhovanej ploche je objekt základnej školy a tribúna futbalového ihriska.  
Vegetačná štruktúra v nadväznosti na chránené územia:  
Súčasný prístup k vegetačnej štruktúre sídiel je zakotvený vo forme princípov územného systému 
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ekologickej stability na miestnej úrovni (MÚSES), ktorý nadväzuje na svoje priestorové hierarchicky 
vyššie úrovne (regionálnu a nadregionálny koncept).  
Koncepcia územného systému ekologickej stability (ÚSES) je zakotvená v Zákone č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny. V ňom je ÚSES definovaný ako celopriestorová štruktúra navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem 
života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky 
nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.  
Napriek tomu možno z ortofotomapy definovať najhlavnejšie biocentrá, biokoridory a interakčné prvky. 
Za významné biocentrum v intraviláne obce možno považovať v severovýchodnej časti chotára Územie 
európskeho významu – Vinodolský hájik. Ďalším z dôležitých biocentier je biokoridor koryta rieky Nitry či 
Vinodolský rybník. Na juh od hranice chotára sa taktiež nachádza Územie európskeho významu Horný 
a Dolný háj. Najbližšie chránené vtáčie územie je Žitavský luh na juhovýchod od obce. V neposlednom 
rade je to obecná zeleň, zeleň záhrad, okolité vinice a hájiky a prícestná vegetácia ktoré sa napájajú na 
systém zelenej infraštruktúry v krajine. 
Biocentrum je v tomto zmysle definované ako ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára 
trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený 
vývoj ich spoločenstiev.  
 
Ekologická funkcia výsadby:  
Dreviny a ich vegetačné úpravy plnia v prírodnej krajine viaceré dôležité funkcie (pričom pod funkciou sa 
rozumie súhrn reálnych alebo potenciálnych možností využívania jej účinkov)(upravené podľa Krištofa, 
2014 a Rudla, 2017). V obci Vinodol je to primárne  

• Klimatická - Vplyv na mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy, znižovaním 
transpirácie, zvyšovaním relatívnej vzdušnej vlhkosti, zvyšovaním kondenzácie vodných pár, 
zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu, zachytávaním 
prachu a pod. 

• Biotická - zachovanie rozmanitosti rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a vytvorenie 
podmienok na ich existenciu vhodnými vegetačnými úpravami a formáciami.  

• Krajinotvorná a estetická - Dotvorenie krajinného prostredia vhodnými vegetačnými úpravami 
s uplatnením stanovištne vhodných a esteticky pôsobivých drevín.  

• Izolačná – plocha detského ihriska v tesnej nadväznosti na poľnohospodársku pôdu nebude 
vystavovaná prašnosti, veternosti a hluku spojeného s poľnohospodárskou činnosťou. 
 

Druhy navrhovaných drevín: 
• Tilia cordata (lipa malolistá) – kostrová drevina ktorá je v plošnej výsadbe navrhovaná 

bodovo v počte v počte 1 kusov. 
• Carpinus betulus (hrab obyčajný) – taktiež pôvodná drevina slovenskej krajiny, znášajúca aj 

rez, na ploche je navrhnutá po trojici v celkovom počte 4 kusov. 
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Funkčno-priestorové usporiadanie výsadby v nadväznosti na krajinu a jej širší rámec: 
Poslanie vegetácie v sídlach má širšie dimenzie ako len architektonický doplnok a vytváranie obrazu 
mesta, ktoré priamo súvisí s veľkou variabilitou zelených plôch v mestách. Vegetačné štruktúry s 
diferencovanými funkciami a formami využívania tvoria organickú súčasť (mestských i vidieckych) sídel, 
pričom dreviny sú ich základnou a prioritnou kompozičnou zložkou. Predstavujú prírodný nástroj na 
vytvorenie ekologicky stabilného, kompozične vyváženého, zdravotne a hygienicky vyhovujúceho 
prostredia. Vytvárajú plochy a priestory na zvýšenie biotickej rovnováhy (homeostázy), sú eliminátorom 
negatívnych vplyvov technických diel a sprírodňujú prostredie sídiel (Feriancová, 2015). 
V nadväznosti na krajinu ma vytvorenie novej zelene veľký význam a zelená infraštruktúra pomôže 
znovu prepojiť existujúce prírodné oblasti a zlepšiť celkovú ekologickú kvalitu širšej krajiny.  
Vznikne základné biocentrum v obci, ktoré sa napája na okolitú krajinu biokoridormi. Celkovo ide o 
sústavu vnútorne ekologicky stabilných segmentov krajiny. 
Navrhované dreviny sú rozmiestňované s ohľadom na lokalitu a to jednak líniovo (v jednej línii po okraji 
cestnej komunikácie) a plošne (doplnením drevín na plochu pri futbalové ihrisko). Čím sa naplní 
mikroklimatická funkcia v rámci územia. 
Zároveň sa však v rámci mikroklimatickej funkcie naplní aj funkcia hygienická, nakoľko skupina zelene 
z druhu Tilia a Carpinus bude prispievať k znižovaniu veternosti a aj prašnosti  v území na viacerých 
úrovniach. 
V návrhu sú použité dreviny rodu Tilia ktoré majú kostrovú funkciu. Skupina vegetácie popri ihrisku je 
tvorená drevinami rod Carpinus je použitý v skupinkách po troch.  
Navrhovaná vegetácia sa svojim usporiadaním napojí na existujúcu krajinnú zeleň, čím sa prepoja prvky 
zelenej infraštruktúry a bude naplnená aj funkcia krajinotvorná a krajinnoekologická.  
 
Ciele dosiahnuté výsadbou v lokalite B: 
Vytvorením a doplnením zelene pri ihrisku sa naplní hlavný cieľ národného projektu „Realizácia prvkov 
zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov“. 
K naplneniu hlavného cieľa dôjde prostredníctvom realizačných opatrení na miestnej úrovni týkajúcich 
sa obnovy, budovania a zachovania prírodných a polo prírodných oblastí, ako prvku zelenej 
infraštruktúry. Navrhnuté riešenie prispieva k doplneniu existujúcich ekosystémov a smeruje k zlepšeniu 
stavu a kvality životného prostredia. 
 

Lokalita C: Líniová zeleň na ul. Hlboká a Tichá 
Popis pôdneho pokryvu: trávnatá, pravidelne kosená plocha z časti orná pôda a poľná cesta. Vzrastlé 
sa tu nenachádzajú.  
Orientácia voči svetovým stranám: ide o rovinatú plochu, nedochádza tu k zatieneniu a obmedzeniu 
slnečného žiarenia nakoľko priestor sa nachádza pri kostole a ako prícestný pás na uliaciach Hlboká 
a Tichá. 
Pôdorysno-genetická typológia sídelnej zóny: sídelnou štruktúrou patrí obec Vinodol medzi cestné 
radové s priečnym vetvením novodobej zástavby. Prvky obce typu pri hradskej sú v centrálnych častiach 
Horného Vinodolu a Dolného Vinodolu, ktoré sú pôvodnými osídleniami z ktorých obec Vinodol 
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pozostáva. 
Existencia jestvujúcej výstavby: V súčasnosti je vymedzená plocha trávnatým pásom popri uliciach 
Hlboká a Tichá. Trávnatý porast na ul. Hlboká je predeľovaný spevnenými či nespevnenými 
príjazdovými cestami do dvorov rodinných domov. Ul. Hlboká a Tichá obklopujú Kostol Reformovanej 
kresťanskej cirkvi.  
Vegetačná štruktúra v nadväznosti na chránené územia:  
Súčasný prístup k vegetačnej štruktúre sídiel je zakotvený vo forme princípov územného systému 
ekologickej stability na miestnej úrovni (MÚSES), ktorý nadväzuje na svoje priestorové hierarchicky 
vyššie úrovne (regionálnu a nadregionálny koncept).  
Koncepcia územného systému ekologickej stability (ÚSES) je zakotvená v Zákone č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny. V ňom je ÚSES definovaný ako celopriestorová štruktúra navzájom 
prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem 
života v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky 
nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.  
Napriek tomu možno z ortofotomapy definovať najhlavnejšie biocentrá, biokoridory a interakčné prvky. 
Za významné biocentrum v intraviláne obce možno považovať v severovýchodnej časti chotára Územie 
európskeho významu – Vinodolský hájik. Ďalším z dôležitých biocentier je biokoridor koryta rieky Nitry či 
Vinodolský rybník. Na juh od hranice chotára sa taktiež nachádza Územie európskeho významu Horný 
a Dolný háj. Najbližšie chránené vtáčie územie je Žitavský luh na juhovýchod od obce. V neposlednom 
rade je to obecná zeleň, zeleň záhrad, okolité vinice a hájiky a prícestná vegetácia ktoré sa napájajú na 
systém zelenej infraštruktúry v krajine. 
Biocentrum je v tomto zmysle definované ako ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára 
trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený 
vývoj ich spoločenstiev.  
 
Ekologická funkcia výsadby:  
Dreviny a ich vegetačné úpravy plnia v prírodnej krajine viaceré dôležité funkcie (pričom pod funkciou sa 
rozumie súhrn reálnych alebo potenciálnych možností využívania jej účinkov)(upravené podľa Krištofa, 
2014 a Rudla, 2017). V obci Vinodol je to primárne  

• Klimatická - Vplyv na mikroklímu prostredia, napríklad znižovaním výparu z pôdy, znižovaním 
transpirácie, zvyšovaním relatívnej vzdušnej vlhkosti, zvyšovaním kondenzácie vodných pár, 
zmierňovaním teplotných extrémov, priaznivým pôsobením na prúdenie vzduchu, zachytávaním 
prachu a pod. 

• Krajinotvorná a estetická - Dotvorenie krajinného prostredia vhodnými vegetačnými úpravami 
s uplatnením stanovištne vhodných a esteticky pôsobivých drevín.  

• Izolačná – plocha detského ihriska v tesnej nadväznosti na poľnohospodársku pôdu nebude 
vystavovaná prašnosti, veternosti a hluku spojeného s poľnohospodárskou činnosťou. 
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Druhy navrhovaných drevín: 
• Tilia cordata (lipa malolistá) – kostrová drevina ktorá je v plošnej výsadbe navrhovaná 

bodovo v počte v počte 5 kusov. 
• Carpinus betulus (hrab obyčajný) – taktiež pôvodná drevina slovenskej krajiny, znášajúca aj 

rez, na ploche je navrhnutá po trojiciach v celkovom počte 12 kusov. 
• Acer campestre (javor poľný) – strednoveká drevina ktorá znáša mestské prostredie a je 

tolerantná k zasoľovaniu. Javor poľný je v ploche navrhnutý taktiež v trojiciach a v líniovej časti 
je z neho navrhovaný rad v celkovom počte 6 kusov. 

 
Funkčno-priestorové usporiadanie výsadby v nadväznosti na krajinu a jej širší rámec: 
Poslanie vegetácie v sídlach má širšie dimenzie ako len architektonický doplnok a vytváranie obrazu 
mesta, ktoré priamo súvisí s veľkou variabilitou zelených plôch v mestách. Vegetačné štruktúry s 
diferencovanými funkciami a formami využívania tvoria organickú súčasť (mestských i vidieckych) sídel, 
pričom dreviny sú ich základnou a prioritnou kompozičnou zložkou. Predstavujú prírodný nástroj na 
vytvorenie ekologicky stabilného, kompozične vyváženého, zdravotne a hygienicky vyhovujúceho 
prostredia. Vytvárajú plochy a priestory na zvýšenie biotickej rovnováhy (homeostázy), sú eliminátorom 
negatívnych vplyvov technických diel a sprírodňujú prostredie sídiel (Feriancová, 2015). 
V nadväznosti na krajinu ma vytvorenie novej zelene veľký význam a zelená infraštruktúra pomôže 
znovu prepojiť existujúce prírodné oblasti a zlepšiť celkovú ekologickú kvalitu širšej krajiny.  
Vznikne základné biocentrum v obci, ktoré sa napája na okolitú krajinu biokoridormi. Celkovo ide o 
sústavu vnútorne ekologicky stabilných segmentov krajiny. 
Navrhované dreviny sú rozmiestňované s ohľadom na lokalitu a to jednak líniovo (v jednej línii po okraji 
cestnej komunikácie) a plošne (doplnením drevín na plochu pri futbalové ihrisko). Čím sa naplní 
mikroklimatická funkcia v rámci územia. 
Zároveň sa však v rámci mikroklimatickej funkcie naplní aj funkcia hygienická, nakoľko stromoradie 
z druhu Tilia a Carpinus, Acer bude prispievať k znižovaniu veternosti a aj prašnosti  v území na 
viacerých úrovniach. 
V návrhu sú použité dreviny rodu Tilia ktoré majú kostrovú funkciu líniovej zelene na ul. Tichá. Línia 
vegetácie na ul. Hlboká je tvorená drevinami rodu Acer, rod Carpinus je použitý v skupinkách je taktiež 
navrhovaný po trojiciach ako začiatok líniovej vegetácie, ktorú je vhndná na ulici Hlboká doplniť až do jej 
konca.  
Navrhovaná vegetácia sa svojim usporiadaním napojí na existujúcu krajinnú zeleň, čím sa prepoja prvky 
zelenej infraštruktúry a bude naplnená aj funkcia krajinotvorná a krajinnoekologická.  
Ciele dosiahnuté výsadbou v lokalite C: 
Vytvorením a doplnením líniovej  sa naplní hlavný cieľ národného projektu „Realizácia prvkov zelenej 
infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov“. 
K naplneniu hlavného cieľa dôjde prostredníctvom realizačných opatrení na miestnej úrovni týkajúcich 
sa obnovy, budovania a zachovania prírodných a polo prírodných oblastí, ako prvku zelenej 
infraštruktúry. Navrhnuté riešenie prispieva k doplneniu existujúcich ekosystémov a smeruje k zlepšeniu 
stavu a kvality životného prostredia. 
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3 Navrhované riešenie – prínosy a riziká 

Vegetácia v mestách je neoddeliteľnou súčasťou nášho súčasného priestoru. Správne organizované 
plochy zelene v sústave obytného, pracovného a rekreačného priestoru pôsobia priamo i nepriamo 
súborom vybraných vplyvov. Zeleň v mestách má preto veľký význam, a plní najmä v mikroklimatickú, 
hygienickú, psychickú, rekreačnú, estetickú, kultúrnu a nakoniec i v ekonomickú funkciu (Hurych, 1994).  
Vegetácia priamo ovplyvňuje klimatické činitele a znižuje negatívne dôsledky v urbanizovanom 
prostredí. S vegetáciou je počítané ako s dôležitým kompozičným prvkom. Spoluvytvára priestor a člení 
plochy. Dopĺňa a zvýrazňuje stavby, zakrýva nedostatky a začleňuje technické diela, dediny a mestá do 
krajiny. Vorel (2009) však upozorňuje na to, že zeleň na rozdiel od technických prvkov v priebehu svojho 
života prechádza zásadnými zmenami, s ktorými je potrebné počítať už pri jej plánovaní. 
Schmidt (2000) tiež upozorňuje na výrazný vplyv mestskej zelene a na jej biologickú diverzitu a vysokú 
ekologickú hodnotu. Táto zeleň sa stáva útočiskom pre nespočetné množstvo rôznych druhov 
živočíchov, najmä vtákov, hmyzu a ďalších druhov cicavcov. Preto je potrebné v území zhodnotiť 
prínosy a riziká navrhovaného riešenia. 

       

3a Prínosy navrhovaného riešenia 

Lokalita A:  Líniová výsadba ulice 
Priestory ulíc Farskej, Hlavnej, Kostolnej a Na výhone 
poskytujú najvhodnejšie plochy na podporu zelenej 
infraštruktúry v obci Vinodol, čím sa výrazne zlepší 
ekologická situácia danej oblasti. 

Lokalita B: Izolačná zeleň ihriska 

 

Plocha medzi futbalovým ihriskom a poľom je momentálne 
vhodný priestor na podporu zelenej infraštruktúry v obci, 
zníženie prašnosti územia, doplnenie krajinotvorného i 
esteticky prínosného prvku. 

Lokalita C:  Líniová zeleň na ul. Hlboká 
a Tichá 

Priestory ulíc Hlbokej a Tiche poskytujú vhodné plochy na 
podporu zelenej infraštruktúry v obci Vinodol, čím sa výrazne 
zlepší ekologická situácia danej oblasti. 

 

3b Iné známe potenciálne riziká 

Lokalita A:  Líniová výsadba ulice Bez výrazných rizík. 

Lokalita B: Izolačná zeleň ihriska 
Pri výsadbe treba dbať na rozmiestnenie drevín priamo 
v konkrétnej situácii terénu a to z hľadiska ochranných 
pásiem elektrických vedení. 
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Lokalita C:  Líniová zeleň na ul. Hlboká 
a Tichá 

Bez výrazných rizík. 

 
 

4 Výsadbový materiál 

Požiadavky na výsadbový materiál sú definované podľa normy STN 83 7016 Technológia 
vegetačných úprav v krajine - Rastliny a ich výsadba z r. 2010. 
A to podľa zoznamu drevín Národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej 
infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska  (https://zeleneobce.sk/dokumenty) 

• Listnaté dreviny – obvod kmeňa v cm 14/16 
• Ihličnaté dreviny – výška v cm 100/120 

 
 
 

4a Výpis výsadbového materiálu - Výkaz výmer  
  listnaté dreviny v obvode kmienka 14/16 cm, ihličnaté dreviny vo výške 100/120 

cm 
Lokalita A:  Líniová 
výsadba ulice (parc 
148/1, 923/1, 923/2)  

Názov dreviny Počet Jednotková 
cena bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena spolu s 
DPH 

jednotiek 
Acer campestre 17 79,07 € 1 344,19 € 1 613,03 € 

(Javor poľný) 
Carpinus betulus 11 84,93 € 934,23 € 1 121,08 € 
(Hrab obyčajný) 

Crataegus monogyna 16 83,95 € 1 343,20 € 1 611,84 € 
(Hloh jednosemenný) 

Tilia cordata 15 70,29 € 1 054,35 € 1 265,22 € 
(Lipa malolistá) 

 Lokalita B : Izolačná 
skupina zelene v 

blízkosti ihriska (parc. 
925/83, 925/86) 

Názov dreviny Počet Jednotková 
cena bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena spolu s 
DPH 

jednotiek 
Carpinus betulus 4 84,93 € 339,72 € 407,66 € 
(Hrab obyčajný) 

Tilia cordata 1 70,29 € 70,29 € 84,35 € 
(Lipa malolistá) 

 Lokalita C : Líniová 
zeleň na ul. Hlboká a 
Tichá (parc. 396/1, 

397, 836) 

Acer campestre 6 79,07 € 474,42 € 569,30 € 
(Javor poľný) 

Carpinus betulus 12 84,93 € 1 019,16 € 1 222,99 € 
(Hrab obyčajný) 

Tilia cordata 5 70,29 € 351,45 € 421,74 € 
(Lipa malolistá) 

Dreviny spolu 87   6 931,01 € 8 317,21 € 
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Súvisiace úkony 

Názov úkonu Počet 
jednotiek 

Jednotková 
cena bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 
Cena spolu s 

DPH 

Výsadba drevín 87 19,00 € 1 653,00 € 1 983,60 € 

Aplikácia pôdneho substrátu určeného 
pre jednotlivé druhy drevín 87 9,50 € 826,50 € 991,80 € 

Ochrana pôdneho substrátu 87 24,40 € 2 122,80 € 2 547,36 € 

Nevyhnutné terénne a zemné úpravy 87 9,45 € 822,15 € 986,58 € 

Fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia 87 9,45 € 822,15 € 986,58 € 

Následný monitoring vitality 
jednotlivých drevín 87 6,20 € 539,40 € 647,28 € 

Úkony spolu 87 78,00 € 6 786,00 € 8 143,20 € 
 

Rekapitulácia ceny realizácie vegetačných 
prvkov 

Cena spolu 
bez DPH DPH Cena spolu s 

DPH 

Dodanie drevín spolu 6 931,01 € 1 386,20 € 8 317,21 € 

Súvisiace úkony spolu 6 786,00 € 1 357,20 € 8 143,20 € 

Cena spolu realizácie vegetačných prvkov 13 717,01 € 2 743,40 € 16 460,41 € 
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4b Výpis výsadbového materiálu – jednotlivých druhov drevín 

Acer campestre (Javor poľný) – drevina (prípadne väčší ker) dorastajúca do výšky 15 až 20 m. 
Habitus stromu je guľovitý, košatý a nepravidelný. Kôra je často korkovitá a pozdĺžne rozpraskaná, 
púčiky sú hnedé a jemne plstnaté. Letorasty sú svetlohnedé až žlté. Listy sú mäkké a hrubé, vzhľadom 
na veľkosť veľmi premenlivé, 4 - 12 cm dlhé, 3 - 5 laločnaté. Laloky sú tupé, zárezy zaokrúhlené, listové 
stonky sú 2 - 5 cm dlhé. Listy sú zvrchu tmavozelené a zospodu bledšie až žltozelené. Na jeseň sa 
drevina krásne prefarbuje do žlta, veľmi ojedinele do červena. Kvety sa vyvíjajú krátko po začiatku 
rašenia listov, sú žltozelené, vo vzpriamených chocholíkoch, až 6 cm dlhé. Kvitne v máji. Plody sú 
dvojnažky s vodorovne odstávajúcimi krídlami dlhými 2 - 4 cm. Javor poľný sa vyskytuje vo svetlých 
bukových a dubovo-bukových lesoch, v teplomilných dúbravách. Znáša zatienenie a túto vlastnosť má 
najlepšiu z našich domácich javorov. Čo sa týka nárokov na vlahu, poznáme dva typy javorov poľných, a 
to jedince, ktoré znášajú vysokú hladinu spodnej vody a jedince, ktoré znášajú suché prostredie. Dá sa 
povedať, že rozsah nároku na vlahu je pomerne veľký. Jedná sa o veľmi odolnú rastlinu, ktorá znáša 
zasolené pôdy i extrémny mráz, ako aj letné teplotné výkyvy v podobe tepla aj sucha, taktiež je odolná 
voči znečistenému ovzdušiu. Najlepšie rastie vo vápenatej pôde, v podstate je to strom, ktorý je 
ekologicky variabilný. Dožíva sa 100 rokov, na otvorených priestranstvách až 200 rokov. Plodiť začína v 
25. až 30. roku života. Semenné roky bývajú pravidelne každý druhý rok. 
 
Carpinus betulus (Hrab obyčajný Carpinus betulus) - Drevina vysoká 20 – 30 m, korunu má rozložitú 
a nápadne metlinovú. Kmeň má v dospelosti priemer do 1 m, niekedy skrútený, borku má hladkú, bledú, 
striebrošedú, šedobielu až hnedú, jemne pruhovanú. Výhony má tmavo šedohnedé. Púčiky sú hnedé, 
kužeľovité, špicaté, prípadne zašpicatené, priľahlé k vetvičke. Hrab obyčajný má listy vajcovité alebo 
vajcovito pretiahnuté, zašpicatené, báza je zaoblená až srdcovitá, niekedy mierne asymetrická. Listy sa 
v jeseni prefarbujú na žlto, sú 5 – 12 x 3 – 6 cm veľké. Okraj listu je jemne 2-krát pílovitý, vrchol listu je 
jemne zašpicatený. Stonka je červenohnedá, dlhá 10 – 15 mm, mladé listy sú hodvábne. Samčie 
jahňady sú voľné a veľké 6 x 1 cm, valcovité. Kvety sú jednotlivé, okrúhlo vajcovité, svetlozelené až 
žltavé, listene na okraji červenavo hnedé. Kvet má 5 – 12 tyčiniek. Samičie jahňady sú dlhé 6 – 15 cm, 
valcovité. Koreňové nábehy sú nápadne vyvinuté, silné korene sa nachádzajú tesne pod povrchom pôdy 
a postupne rastú hlbšie. 
 
Tilia cordata (lipa malolistá) – Drevina so široko rozložitou a polguľovito zaoblenou košatou korunou. 
Hlavné konáre sú jemne vystúpavé a spodné viac-menej vodorovné až odstávajúce. Dorastá do výšky 
30 – 40 m. V severských oblastiach môžu rásť lipy len vo forme vysokých rozložitých krov. Výhony sú 
hladké, na začiatku môžu byť trochu chlpaté. Púčiky sú kryté dvoma šupinami, oválne a tupé, asi 4 – 6 
mm veľké. Listy sú 3 – 6 (9) cm dlhé, na silnejších výhonoch aj väčšie, okrúhlo srdcovité a krátko 
zašpicatené, jemne až ostro pílovité. Zvrchu sú sýtozelené, zospodu modrozelené s jemnými hrdzavými 
chĺpkami. Stonky sú dlhé 2 – 5 cm. Na jeseň lipy vyfarbujú listy do žlta a skoro opadávajú. Kvety sú 
obojpohlavné, žltobiele a silno voňajú. V priemere majú 8 mm, kvitnú v máji až júni. Plody sú hruškovité, 
guľovité až vajcovité, 6 – 8 mm hrubé. Patrí medzi lesné dreviny, ktoré znášajú tieň. Rastie v spodnej 
časti zmiešaných porastov, často v krovitej forme. Má rada vlhké stanovištia. Na pôdu má stredné 
nároky. Je veľmi prispôsobivá klimatickým podmienkam. Netrpí škodami po silných mrazoch alebo po 
vysokých teplotách. Pre veľkú odolnosť sa uplatňuje v intravilánoch i mestách. Znáša presádzanie, 
orezávanie, nešetrné zaobchádzanie, navážku, výkopové práce v okolí stromu, je však citlivá na 
posypové soli. Rastie v mierne vlhkých a chudobnejších, ale aj bohatších pôdach na výslnnom stanovišti 
či v mierne zatienených polohách. Na dlhotrvajúce sucho a extrémne letné teploty reaguje 
zasychávaním listov. Nemá rada vysádzanie do spevnených plôch, obľubuje voľné otvorené pôdy a 
široké zelené pásy. V zápoji dosahuje vek 150 rokov, voľne rastúca drevina až 400 rokov. Je 
významnou medonosnou drevinou.  
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Crataegus monogyna (hloh jedmosemenný) - ker, prípadne menší strom, ktorý dorastá do výšky 8 – 
12 m a má strnule rozložitú korunu. Borka je tmavohnedá až šedá, podlhovasto rozpukaná. Letorasty sú 
červenohnedé, tŕne dlhé 5 – 25 mm. Púčiky sú široko vajcovité, 3 – 4 mm dlhé, červenavé. Listy sú 
široko vajcovité až okrúhle, prípadne kosoštvorcové, 3 – 7, ojedinele 9 laločnaté. Sú tmavé až 
olivovozelené, rub je modrozelený až svetlozelený. Drevina kvitne v apríli až máji, kvety sú biele, široké 
8 – 15 mm. Plody sú malvičky s jedným semenom, svetlé až purpurovo ružové, 6 – 10 mm dlhé, široko 
vajcovité, guľovité, prípadne elipsovité.  
Často sa vyskytuje v pastvinových spoločenstvách na teplých stráňach a v dúbravách. Hloh je 
svetlomilný i teplomilný, odolný voči suchu. Je to nenáročná drevina, vyhovujú jej hlboké a na živiny 
bohaté vápenaté pôdy. Hloh je aj veľmi mrazuvzdorný, taktiež znáša mestské prostredie, toleruje 
zatienenie. Je citlivý na zasolenú pôdu. Má širokú ekologickú plasticitu, preto môže rásť od extrémne 
xerotermných stanovíšť až po zaplavované aluviálne pôdy. Je súčasťou krovinatých spoločenstiev, 
okrajov listnatých lesov, často vytvára aj samostatné monocenózy prevažne v poľnohospodárskej 
krajine. Najčastejšie sa vyskytuje na vápenatých podložiach, len veľmi zriedkavo na kyslých alebo veľmi 
kyslých pôdach, ako je napr. rašelina.  
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5 Technológia výsadby 
Výsadba drevín – úkon zahŕňajúci vkladanie dreviny v bale do pôdneho lôžka na trvalé stanovište 
pozostávajúci z: 

• výkopu jamy,  
• fixácie vysádzaného jedinca,  
• čiastočnej výmeny pôdneho substrátu,  
• inštalácie mulčovacej plachtičky,  
• inštalácie mulčovacej kôry.  

Výkop výsadbovej jamy - objem jamy pre stromy s menším obvodom kmeňa 0,125 m3 - 0,4 m3, pre 
vyššie obvody stromov budú jamky 0,4 m3 – 1,2 m3. Veľkosť hĺbenej jamky záleží od veľkosti balu. 
Všeobecne platí pravidlo, že jamy musia byť vyhĺbené v šírke zodpovedajúcej 1,5 násobnému priemeru 
koreňového systému alebo koreňového balu. 

Výsadbová jama musí mať kónický tvar, pri povrchu širší a na jej dne užší. Ako najvhodnejší tvar 
výsadbovej jamy sa javí taký tvar, kedy je pestovateľská jama 2 – 3x širšia pri povrchu než na jej dne. 
Vhodné je jej steny zdrsniť, dôležité je to najmä pri ťažkých alebo zhutnených zeminách. Pri 
nevykonaní zdrsnenia hrozí riziko stáčania koreňov vo výsadbovej jame, teda efekt známy ako 
„kvetináčov efekt“. Hĺbenie jám či rýh sa vykonáva väčšinou ručne, alebo za pomoci malej mechanizácie 
(Wágner, 2003).  

Sadenice musia byť do výsadbovej jamy umiestnené kolmo, najlepšie uprostred a tak, aby bol 
koreňový kŕčok na úrovni terénu, teda bol v takej výške ako na predchádzajúcom stanovišti. Zeminu 
je vhodné, používať pôvodnú. Teda zeminu z výkopu výsadbovej jamy na jej zasypanie. Pri výkope je 
nutné oddeliť vrchnú vrstvu pôdy bohatú na organické látky od zeminy spodných vrstiev. Pri následnom 
zasypaní by mala byť ukladaná v pôvodnom poradí, teda minerálne chudobnú zeminu zo spodných 
vrstiev do spodných častí výsadbovej jamy a vrchnú vrstvu bohatú na organickú hmotu do hornej časti 
výsadbovej jamy. 

Nevyhnutné terénne a zemné úpravy – úkon zahŕňajúci maximálne šetrný spôsob hĺbenia a úpravy 
pôdneho krytu prostredníctvom mobilných pôdnych fréz, ako aj mobilných pňových fréz a drtičov, 
ľahkých výkopových a rýpadlových mechanizmov, a to tak, aby nedochádzalo k degradácii a 
poškodzovaniu okolitého prostredia. 

Aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín – úkon zahŕňajúci zásyp, resp. 
prísyp pôdneho substrátu k trvale umiestnenej drevine v jej stanovišti. Pôdny substrát zlepšuje 
biologicko-chemické a fyzikálne vlastnosti povrchových vrstiev. Obsahuje minimálny obsah spáliteľných 
látok v sušine 6,5 % a celkový obsah v sušine 20 %. Pôdny substrát sa aplikuje v maximálnej miere 
šetrným spôsobom voči okolitému prostrediu, ktorý predstavuje mobilnú pneumatickú prepravu. 
Zároveň, ak je to nevyhnutné, tak sa vykonáva aj úkon preosievania zeminy resp. pôdneho substrátu 
mobilným preosievačom zeminy priamo na mieste výsadby. Pri umiestňovaní dreviny je vhodné ihneď 
drevinu zafixovať o výsadbové koly z  (špecifikácia kolu, viď text nižšie). 
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Fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu 
jednotlivých vegetačných prvkov – majú ochranný charakter a slúžia na podporu rastu jednotlivých 
vegetačných prvkov – úkon zahŕňa inštaláciu fixačných prvkov, ktoré majú funkciu ochrany drevín pred 
nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, kde fixačné prvky sú dreveného vyhotovenia do priemeru 10 
cm. K fixačno-stabilizačným prvkom je nevyhnutné doplniť úkon závlahového prvku pre podpovrchovú 
flexodrenáž v priemere 80 – 100 mm, v dĺžke 2,5 m na každý realizovaný vegetačný prvok osobitne. 

Ochrana pôdneho substrátu – úkon zahŕňajúci ochranné prvky v podobe vrchného zásypového krytu 
vysadenej dreviny. Ochrana pôdneho substrátu textíliou s dobou rozkladu 2 – 5 rokov, ktorá sa priťaží 
prírodným mulčovacím materiálom – štiepka dlhá maximálne 7 cm. 

Úkon výsadby dreviny vykonáva len osoba, alebo osoby pod vedením odborne spôsobilej osoby v 
rozsahu starostlivosti o dreviny, a to v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“).  

Realizovaná výsadba bude evidovaná v osobitnom protokole s verifikáciou odborne spôsobilej osoby 
ako súčasť definovanej dokumentácie počas implementácie národného projektu Zelené obce. Zároveň, 
ak je to v niektorých prípadoch nevyhnutné a potrebné, tak sa úkon výsadby realizuje mobilným 
presádzačom drevín do priemeru 20 cm. Následné zalievanie sa vykonáva prostredníctvom 
motorizovanej mobilnej cisterny na zalievanie. 

Následný monitoring vitality jednotlivých drevín – Úkon zahŕňajúci monitoring rastového štádia 
jednotlivých drevín po dobu trvania rámcovej dohody. Účelom je zabezpečiť ochranu pred 
poškodzovaním a ničením drevín a v potrebných prípadoch poukázať na neodbornú údržbu a 
starostlivosť o dreviny. Monitoring zisťuje zdravotný stav drevín, fyziologickú vitalitu a prevádzkovú 
bezpečnosť s cieľom zistiť stav monitorovanej dreviny a následne aplikovať požadovanú starostlivosť. 
Monitoring je zameraný aj na výskyt kalamitných škodcov a patogénov, pričom pri ich šírení by mohli byť 
poškodzované aj dreviny iných vlastníkov. Pokiaľ je pri monitoringu zistený kalamitný stav dreviny alebo 
aplikovaná nevhodná starostlivosť, užívateľ dostane správu s odporúčaniami na ďalší postup v oblasti 
starostlivosti o dreviny. Pri každom monitoringu dreviny sa vyhotovuje súhrnný odborný posudok z 
miesta realizácie výsadby, ktorý obsahuje komplexnú fotodokumentáciu každej dreviny, zhodnotenie 
aktuálneho stavu, odporúčania a použitú metodológiu a zariadenia na vykonanie monitoringu. 
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6 Usmernenia pri realizácii – Spôsob výsadby 
Spôsob realizácie výkopových prác, popis opracovania výsadbového materiálu počas výsadby, kotvenie 
drevín (materiál a spôsob kotvenia). Spôsob výsadby bude v súlade s platnou legislatívou zhŕňať najmä:  

• Pri výsadbe stromov v zastavanom území obce, kde je pre stromy obmedzený priestor na 
koreňovú sústavu (ulice, námestia), musí tvoriť najmenej 5 m2 odkrytý alebo pre vzduch a 
vodu trvalo priepustný priestor. Priestor na prekorenenie by mal mať povrch s veľkosťou aspoň 
16 m2 a hĺbkou najmenej 0,8 m. 

• Ak sa na miestach plánovanej výsadby vyskytuje nadzemné alebo podzemné vedenie 
(vodovod, kanalizácia, plynovod, telefónne a elektrické káble, rozvody verejného osvetlenia a 
pod.), je potrebné dodržať ochranné pásmo týchto sietí a výsadbu prerokovať s ich správcom; 
v prípade výsadby, ktorá bude zasahovať do ochranného pásma, sa vyžaduje vopred udelený 
písomný súhlas správcu inžinierskych sietí. 

• Vysádzať stromy 1 m od okraja chodníka pri vozovke a dodržať vzdialenosť medzi jednotlivými 
stromami podľa veľkosti ich koruny v rozsahu 5 m až 10 m; vzdialenosť prvého stromu na rohu 
ulice by mala byť najmenej 10 m od začiatku ulice, vzdialenosť od vjazdov do objektov 
minimálne 2,5 m a vzdialenosť stromu od stožiarov verejného osvetlenia najmenej 3 m. 

• Vzdialenosť medzi jednotlivými stromami by mala byť:  
  (i) 5 m pri menších stromoch 
  (ii) 8 m pri stromoch stredných rozmerov 
  (iii) 10 m pri stromoch veľkých rozmerov 

• Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma inžinierskych sietí, vodných diel, železničných, 
cestných telies alebo letísk a leteckého pozemného zariadenia. 

• Umiestnenie drevín v blízkosti stavieb musí byť v súlade s čo možno najväčšou elimináciou 
tienenia okolitých stavieb. 

• Nesmú byť splnené podmienky pre výrub stromov v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny v platnom znení. 

 
Parametre realizácie vegetačných prvkov, resp. odporúčania pre spôsob výsadby sú určitým 
usmernením, ktoré je možné prispôsobiť daným podmienkam na mieste realizácie vegetačných prvkov, 
avšak za podmienky dodržania následnej starostlivosti a to tak, aby nedošlo k obmedzeniu vitality alebo 
úhynu jednotlivých drevín. 
 
Určený priestor umiestnenia jednotlivých drevín a ich množstvo v danom priestore sa môže líšiť od 
skutočného vyhotovenia. Pri zmene akýchkoľvek parametrov je nevyhnutné vyhotoviť realizačný projekt 
skutočného stavu. 
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7 Starostlivosť o dreviny – Povýsadbová starostlivosť 
Starostlivosť o vysadené stromy začne po ukončení výsadby a pokračuje aj po skončení preberacieho 
konania a prebratia výsadieb investorom až po odstránenie prípadných chýb dodávateľom výsadieb v 
dobe trvania 2 až 3 rokov. 
Technické podklady riešenia následnej starostlivosti o vegetačné prvky sú vymedzené predovšetkým 
súborom STN, ON (ako informačných zdrojov) a typových podkladov, doplnených o základné vyhlášky, 
smernice a predpisy z odboru starostlivosti, udržiavania a ochrany stromov, rastúcich mimo lesného 
pôdneho fondu v zastavanom území obce. 
Text následnej starostlivosti používa termíny a definície uvedené v STN 83 7010 – Ochrana prírody – 
Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (apríl 2005). 
Zálievka - je rozhodujúcou súčasťou povýsadbovej starostlivosti o vysadený strom. Ak zrážky 
nedosiahnu hodnotu aspoň 2,5 cm za týždeň, strom by sa mal zalievať každých 5 dní. Najlepšie je 
pomalé vsakovanie v oblasti koreňov. Zálievku pod tlakom vylúčime, aby nedochádzalo k vymývaniu 
pôdy a k zhoršovaniu fyzikálnych vlastností. Veľmi dôležité je sledovať pôdnu vlhkosť v samotnom 
koreňovom bale počas prvých týždňov po výsadbe. Často sa stáva, že pôda alebo rastové médium z 
pestovateľskej škôlky vyschne skôr ako okolitá pôda. Koreňový bal môže niekedy vodu odpudzovať, 
najmä vtedy, keď je obalený v tkanine. Ak sa pôda okolo koreňového balu príliš vysuší, rast koreňov sa 
zastaví a obdobie ujímania sa stromu sa predĺži. Ak je pôda vysušená príliš dlho, strom neprežije. 
Nadmerná akumulácia vody vo výsadbovej jame je hlavnou príčinou vedúcou k úhynu stromu. 
Zavlažovanie musí zodpovedať pôdnemu typu a odvodneniu danej pôdy. Prispôsobuje sa klimatickým 
podmienkam, stanovišťu, aktuálnemu stavu počasia, veľkosti vysadeného stromu, termínu vykonania a 
požiadavkám daného taxónu. 
Orientačné množstvo dávky vody na jednu zálievku k vysadenému jedincovi (SPPK A02 001:2013, 
AOPKČR, 2013):  

• Špičiak 80 – 125 cm (výška)  - 15l vody na jedno zaliatie 
• Vysokokmeň OK - 10-12cm  - 45l vody na jedno zaliatie 
• Vysokokmeň OK - 12-14cm  - 60l vody na jedno zaliatie 
• Vysokokmeň OK - 14-16cm  - 80l vody na jedno zaliatie 

                                         OK – obvod kmeňa 
Závlahová miska – Pri výsadbe vzrastlých drevín je potrebné vytvoriť a udržiavať misky tak, aby voda 
stekala smerom k drevine. Závlahová miska strom sa udržiava minimálne dva roky a počas celej doby, 
kedy sa zálievka vykonáva. Závlahová miska by mala byť 2x ročne odburiňovaná a prekyprená. 
V prípade kyprenia však hĺbka nakyprovanej vrstvy nesmie prekročiť 3cm aby nedošlo k poškodeniu 
vrchných asimilačných vlásočnicových koreňov.  
Ochranné opatrenia pre zimné obdobie –dôležité opatrenie najmä pri IHLIČNANOCH a 
stálozelených druhoch – pred príchodom mrazov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo vody 
v pôde, tzn. výdatne ihličnaté druhy zaliať. Kvalitu zálievky je možné zvýšiť aplikáciou materiálov 
s tepelne izolačným účinkom (napr. doplnenie mulčovacieho materiálu do hrúbky 10cm) 
Mulčovanie - organický mulčovací materiál (borka, štiepka, ovocné výlisky) sa dopĺňa na pôvodnú 
úroveň 10 cm. Anorganický materiál (kamenivo, keramzit, liapor) sa dopĺňa na pôvodnú úroveň projektu. 
Mulčovací materiál by sa nemal bezprostredne dotýkať kmeňa stromu, čo môže viesť k uduseniu kôry a 
hnitiu koreňového krčka. Príliš hrubá vrstva znižuje dostupnosť kyslíka a vody ku koreňom a môže viesť 
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k ich hnilobe. Nekladú sa pod neho plastové fólie, pretože obmedzujú prístup koreňov k vode a kyslíku. 
Prihnojenie - bezprostredne po výsadbe sa väčšinou neodporúča. Koreňový systém čerstvo 
vysadeného stromu je slabý. Nadmerné množstvo solí pochádzajúcich z hnojív v koreňovej zóne môže 
byť stromu škodlivé. Ak sa použije hnojivo v prvom vegetačnom období po výsadbe, odporúča sa typ s 
pomalým uvoľňovaním. Prihnojenie sa vykoná len na základe pôdnej analýzy a po zhodnotení ostatných 
ukazovateľov, ako napríklad vitality dreviny, poškodenia listov a pod. 
Ochrana proti škodcom – v prípade ak dôjde k napadnutiu vysadeného druhu škodcom, je dôležité 
pristúpiť k ošetreniu dreviny vhodným postrekom. Postrekom ošetríme však len napadnuté jedince, 
nedoporučuje sa striekať plošne všetky vysadené druhy. Zvolený postrek musí byť v súlade zo 
Zoznamom registrovaných prostriedkov na ochranu rastlín. Používanie prípravkov je však regulované 
v chránených územiach, v pásme ochrany vodného zdroja alebo miestnym predpisom dotknutej obce.   
Kontrola kotvenia, úväzkov, ochrany proti ohryzu a ich údržba – oporu stromov zhotovenú 
z kolovania, je potrebné pred zimou a po zime skontrolovať tak, aby nedošlo k uvoľneniu kolovania 
a poškodeniu vysadeného jedinca. Rovnako je potrebné skontrolovať ochrany proti ohryzu aby neboli 
uvoľnené a nebránili drevinám v normálnom perspektívnom raste.  
Odstraňovanie nežiaducich uschnutých, omrznutých konárov stromov - je nutné odstraňovanie 
nežiaducich uschnutých, omrznutých alebo inak poškodených konárikov stromov a ošetrenie prípadných 
rán s priemerom nad 3 cm. Vykoná sa odstránenie kmeňového obrastu stromov. 
Rez stromov - po vysadení obmedzujeme na nevyhnutný zásah tak, aby sa podporil zakoreňovací 
proces daného jedinca. Úpravou štruktúry koruny sa odstránia napadnuté, uhynuté a mechanicky 
poškodené vetvy. Posúdiť by sa malo rozostúpenie jednotlivých vetiev, ich rovnováhu, prípadne, či nie 
sú niektoré spojené, prekrížené. Cieľom je dosiahnuť stabilnú štruktúru koruny mladého stromu bez 
rastových a tvarových defektov. Upravuje sa vzdialenosť kostrových konárov, čo znižuje riziko vzniku 
tlakového rozkonárenia. Terminálny výhon sa nikdy neodstraňuje. Ku komplexnému výchovnému rezu 
mladého stromu sa pristúpi až potom, keď sa strom prijme. 
 
Acer (javor) sa vyznačujú silným jarným miazgotokom. Z tohto dôvodu vykonávame rez mimo obdobia 
vegetačného pokoja, najlepšie na konci januára a februára. Jediný druh, ktorý je možné v dobe 
vegetačného pokoja ošetrovať rezom, je javor poľný (Acer campestre), pretože má mierny jarný 
miazgotok. Kompartmentalizácia pri javore babyka a javore klene (j. horský) býva dobrá, pri javore 
striebornom a jasanolistom je zlá.  

Tilia (lipa) je stredne rýchlo rastúci strom so širokou vajcovitou korunou. Vyznačuje sa výraznou 
koreňovou, kmeňovou a korunovou výmladkovosťou. Drevo je veľmi mäkké a krehké. Rez môžeme 
vykonávať celoročne. Kompartmentalizácia lipy je dobrá. 
 
Úhyn stromov – Uhynuté dreviny je potrebné priebežne nahrádzať živými rovnakého druhu. Dosadby je 
potrebné vykonať priebežne počas agrotechnických termínov. 
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8 Údržba a kontrola vegetácie  

Por. 
číslo Názov úkonu Pomenovanie úkonu a počet 

opakovaných operácií Termín vykonania 

1. údržba ešte nerozrastených drevín 2x ročne 
máj – jún, 

august – september 

2. zálievka drevín 
v období sucha 

na jeseň zálievky ihličín 
jarné a letné mesiace 

2. povoľovanie úväzkov, výmena kolov, 
listnaté a ihličnaté stromy 2x ročne apríl –máj, október - 

november 

3. odstraňovanie koreňových výmladkov pri 
listnatých stromoch 1x ročne júl 

4. náter kmeňov listnatých stromov proti 
ohryzu, obnova chráničov kmeňa 1x ročne september 

5. odborný rez mladých výsadieb Po výsadbe úprava štruktúry koruny 
a následne 1x za 3 roky marec až september 

6. výchovné  rezy v druhom roku po výsadbe január - marec 

7. 
zmladzovacie rezy na drevinách 

a následné výchovné a udržiavacie rezy v 
ďalších rokoch 

po  5 -10 - 15 až 20 rokoch 
jar – január – marec 

(podľa druhu dreviny) 
 

8. prerezávky preschnutých konárov celoročne celoročne 

8. náhradná výsadba dodávateľsky podľa odborného návrhu jeseň – jar 

9. hlásenie škôd na vegetácii podľa výskytu priebežne 

10. vykonávanie technických prehliadok 
ošetrovania 

dodávateľsky počas trvania záručnej 
doby 

máj – jún, 
august – september 

11. 
vykonávanie technických prehliadok 

ošetrovania, ak sa nezabezpečí 
dodávateľsky, mladé výsadby 

prevádzkovateľom do trvania záručnej 
doby 

máj – jún, august – 
september 

12. kontrola porastov a drevín po odstránení 
chýb a nedostatkov po ukončení záručnej doby vždy v dobe plného 

rozvoja 

13. chemické ošetrovanie stromov proti 
škodcom a hubovým chorobám podľa výskytu dodávateľsky, odborne 

Novej výsadbe stromov je potrebné venovať zvýšenú starostlivosť, hlavne pri tých, kde nie je vyriešené dvojročné 
ošetrovanie a zalievanie po preberacom konaní realizátorom výsadby, ktorý je cez hlavného zhotoviteľa viazaný 
záručnou dobou ujateľnosti stromov. Je  nutné zdôrazniť, že bez  dôkladného, minimálne 2-ročného ošetrovania a 
zalievania stromov po výsadbe je ujateľosť 30 %. Odborne ošetrované výsadby sa za 2-ročné obdobie dobre 
zakorenia, začnú nasadzovať nové nadzemné časti, rozrastajú sa a zatieňujú pôdu. Stagnácia rastu stromu, úhyn 
a iné poškodenie sa zisťuje rozsahom a charakterom poškodenia v teréne. Príčiny a negatívne vplyvy často 
spolupôsobia. Najvhodnejším termínom je doba od druhej dekády mesiaca jún. Okrem terénneho prieskumu a 
obhliadky sú podkladom zisťovania poškodenia zápisy v stavebnom denníku, reklamačné protokoly, zápisy o 
doprave, doklady o dokončovacej a rozvojovej starostlivosti, záznamy o odobratí vzoriek škodcov a výsledky 
laboratórnych analýz.   
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9 Záver 
Výsadbami líniových a plošných vegetačných prvkov v obci Vinodol sa naplní hlavný cieľ národného 
projektu „Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom 
vegetačných prvkov“. 
Poslanie vegetácie v sídlach má širšie dimenzie ako len architektonický doplnok a vytváranie obrazu 
mesta, ktoré priamo súvisí s veľkou variabilitou zelených plôch v mestách. Vegetačné štruktúry s 
diferencovanými funkciami a formami využívania tvoria organickú súčasť (mestských i vidieckych) sídel, 
pričom dreviny sú ich základnou a prioritnou kompozičnou zložkou. Predstavujú prírodný nástroj na 
vytvorenie ekologicky stabilného, kompozične vyváženého, zdravotne a hygienicky vyhovujúceho 
prostredia. Vytvárajú plochy a priestory na zvýšenie biotickej rovnováhy (homeostázy), sú eliminátorom 
negatívnych vplyvov technických diel a sprírodňujú prostredie sídiel (Feriancová, 2015). 
V nadväznosti na krajinu ma vytvorenie parku veľký význam a zelená infraštruktúra pomôže znovu 
prepojiť existujúce prírodné oblasti a zlepšiť celkovú ekologickú kvalitu širšej krajiny.  
Lokalita A - Navrhnuté dreviny budú líniovo pôsobiaci prvok v obci na ulici Kostolnej, Farskej, Hlavnej 
a Na výhone s postupným napojením sa na zeleň záhrad a krajinu. Výsadba líniového prvku sa bude 
realizovať prostredníctvom navrhovaných drevín Tilia  cordata (lipa malolistá), Acer campestre (javor 
poľný), Carpinus betulus (hrab obyčajný) a Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) spolu 
v počte 59 kusov. 
Lokalita B – vytvorenie líniovo-plošného prvku – doplňujúcej zelene ihriska doplní krajinu o prirodzenú 
vegetáciu. Návrh priestoru je tvorený skladbou drevín Tilia  cordata (lipa malolistá), Carpinus betulus 
(hrab obyčajný) v počte 5 kusov. 
Lokalita C - Navrhnuté dreviny budú líniovo pôsobiaci prvok v obci na ulici Hlboká a Tichá s postupným 
napojením sa na zeleň záhrad a krajinu. Výsadba líniového prvku sa bude realizovať prostredníctvom 
navrhovaných drevín Tilia  cordata (lipa malolistá), Acer campestre (javor poľný), Carpinus betulus 
(hrab obyčajný) a spolu v počte 23 kusov. 
 
Celkový počet navrhovaných drevín je 87 kusov. 
 
Spracovanie a projekt: 
V Banskej Štiavnici, dňa 25.6.2019                
                                         

Riešiteľ:  Ing. Sylvia Ďurišová 
              Záhradný a krajinný architekt 

 
 
 

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Miriam Húšťavová 
              (Odborne spôsobilá osoba podľa zákona č.543/2002 Z.z.) 
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10 Súhlas obce s obsahom projektu 
 
Zástupca obce poverený komunikovať náležitosti riešeného projektu podpisom vyjadrí súhlas s 
obsahom realizačného projektu, čím preberá zodpovednosť za úplnosť zohľadnenia priebehu 
jestvujúcich a plánovaných inžinierskych sietí, ochranných pásiem, hraníc území so zákonnou ochranou 
na národnej či nadnárodnej úrovni, zapracovaním a zohľadnením iných známych a potenciálnych rizík, 
ako aj s povinnosťou zabezpečenia starostlivosti o dreviny vysádzané v rámci riešeného projektu.  
Zástupca obce berie na vedomie, že pri akejkoľvek zmene parametrov uvádzaných v tomto realizačnom 
projekte výsadby je nevyhnutné zabezpečiť realizačný projekt výsadby skutočného stavu danej 
realizácie vegetačných prvkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V obci Vinodol, dňa:  26.6.2019                                      Podpis zástupcu obce / mesta 
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11 Fotodokumentácia 

 
Obr. č 1: Pohľad na zónu A  

 
Obr. č. 2: Pohľad na zónu A 
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Obr. č. 3: Pohľad na zónu A 

 
Obr. č. 4: Pohľad na zónu A 
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Obr. č. 5: Pohľad na zónu B 

 
Obr. č. 6: Pohľad na zónu C 
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