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ÚVOD
1. Zadanie úlohy
Projektovú dokumentáciu Dokument starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica
objednalo u EKOJET spol. s r.o. Bratislava mesto Banská Bystrica na základe výsledkov
verejnej súťaže z marca 2009.
1.1.

Dokument starostlivosti o dreviny

Dňom 1. januára 2002 nadobudol účinnosť zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky. Podľa ustanovenia §2
písm. f. na obce prešli aj pôsobnosti na úseky ochrany prírody. V súvislosti so zákonom č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ide o výkon štátnej správy vo veciach ochrany
drevín.
1. januára 2003 nadobudol účinnosť nový zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon č.
543/2002 Z.z., ktorý priniesol oproti dovtedy platnému zákonu niekoľko zmien. Je to
predovšetkým Dokument starostlivosti o dreviny.
Dokument starostlivosti o dreviny patrí medzi dokumentáciu ochrany prírody a krajiny (§54
ods.2 písm. e zákona o ochrane prírody a krajiny).
Je východiskovým dokumentom na zabezpečovanie starostlivosti o dreviny v katastrálnom
území obce (§54 ods. 16 zákona o ochrana prírody a krajiny).
Obstaráva ho a schvaľuje obec ( §69 ods.1 písm. i. zákona o ochrane prírody a krajiny).
Dokument starostlivosti o dreviny ( 24 ods. 1 vykonávacej vyhlášky):
• Poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom
a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce.
• Je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany
prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.
Obsahom dokumentu starostlivosti o dreviny podľa prílohy č. 38 vykonávacej vyhlášky
sú:
1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického
krajinotvorného, estetického a kultúrno-historického významu.
2. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny.
3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu.
4. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov
vhodných na výsadbu.
1.2.

Ciele spracovania Dokumentu starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica

Cieľom DGZ je vytvoriť vedomostnú základňu údajov o verejnej zeleni mesta, vytvoriť
podklad zahrňujúci výhľadové údaje pre ďalšiu projekčnú, realizačnú činnosť a údržbu
zelene, pre diferenciáciu zakladaní rôznych kategórií zelene, pre výber vhodného sortimentu

1

EKOJET, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

okrasných a účelových drevín, pre návrh vhodnej štruktúry zelene vzhľadom ku konkrétnym
podmienkam územia mesta Banská Bystrica pre efektívnejšie a intenzívnejšie využívanie
v súčasnosti funkčne nevyužitých plôch v rámci riešeného územia.
1.3.

Hlavné podklady

Pri spracovaní predloženej dokumentácie boli použité tieto podklady:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.4.

Katastrálna mapa v digitálnej forme
Plochy vo vlastníctve mesta
Technická mapa mesta v digitálnej forme (budovy, ulice, chodníky, plochy zelene,
stromy, inžinierske siete)
Ortofotomapa z roku 2007
Územný plán mesta Banská Bystrica, Koncept (AUREX, 2006)
Generel zelene mesta Banská Bystrica (EKOJET , 2010)
Významné plochy zelene na území mesta Banská Bystrica z roku 2006 (MÚ Banská
Bystrica, 2006)
Vymedzenie riešeného územia

Dokument starostlivosti o dreviny mesta Banská Bystrica analyzuje dendrologickým
prieskumom 123,3112 ha funkčných plôch zelene v kategóriách:
• parky (35,66 ha),
• malé parkové plochy (12,91 ha),
• sídlisková zeleň (54,66 ha),
• zeleň stromoradí (1,1538ha),
• katolícky cintorín (3,3232 ha)
• zeleň škôl (7,5042ha).
• plochy zelene prírode blízkych (8,08 ha), ktoré sú podrobne analyzované
v dokumentácii Generelu zelene mesta Banská Bystrica.
Funkčné plochy zelene sa nachádzajú v zastavanom území mesta (intravilán). Plochy zelene
na lesnom pozemku nie sú predmetom dokumentácie.
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Analýza súčasného výskytu a stavu drevín
2. Metodiky analýzy výskytu drevín a stavu drevín
Analýza výskytu drevín v rámci tejto práce bola vypracovaná štandardnými postupmi,
ktorých základom je terénny prieskum, vyhodnotený podľa metodík spoločnosti EKOJET
s.r.o. na hodnotenie drevín.
2.1.

Prípravné práce

Prípravné práce boli zamerané na získanie podkladov, obhliadku terénu a spracovanie
metodiky analýzy drevín. Terénne práce pozostávali z lokalizácie jednotlivých plôch ,
jednotlivých drevín na ploche do podkladovej mapy v M 1:500. Každej drevine zodpovedá
zápis o získaných údajoch do tabuľky priamo v teréne. Uvedeným spôsobom sme získali
pracovnú mapu výskytu drevín s lokalizáciou stromov a krov na ploche a s databázou
údajov.
2.2.

Analýza výskytu drevín

Analýza výskytu drevín bola spracovaná metódou bodovej analýzy. Analýza plôch zelene
kategórie prírode blízkych a biokoridorov MUSES je podrobne riešená v dokumentácii
Generelu zelene (EKOJET 2010).
Bodová analýza drevín
Na hodnotenom území mesta bola použitá bodová metóda analýzy drevín. Do polohopisnej
mapy boli zaznačené stromy s číselným označením. Bolo určené ich druhové zloženie,
merateľné hodnoty (obvod kmeňa, výška stromu a priemer koruny), posúdený zdravotný stav
a sadovnícke hodnotenie.
Určenie hodnôt:
• obvod kmeňa,
• výška stromu,
• priemer koruny,
• sadovnícka hodnota,
• poškodenie dreviny,
Obvod kmeňa sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, ako určuje
Vyhláška č. 24/2003. Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako je 130 cm, sa
meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením. Ak má strom viac kmeňov, vypočítava sa
spoločenská hodnota pre každý kmeň osobitne. Ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm používa
sa pre ďalšie výpočty jeho výška.
Výška stromu sa určuje odhadom a prirovnávaním k okolitým objektom a predmetom (výška
budovy a pod.)
Priemer koruny je plošným priemetom na terén. Hodnota sa zisťuje krokovaním, alebo
odhadom a zaokrúhlením na celé jednotky.

3

EKOJET, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Sadovnícka hodnota zohľadňuje vo všeobecnosti celkový stav dreviny a údaje, ktoré sa
nedajú zisťovať meraním. Je to 5 bodová klasifikačná stupnica (Machovec, Lednice 1979) , kde sú
zohľadnené: estetické pôsobenie dreviny, zdravotný stav, dosiahnutý vek a prognóza na ďalší
rast a vývoj dreviny.
Stupnica na posudzovanie tejto hodnoty je nasledovná:
5 – Absolútne zdravý strom, nepoškodený, tvarom i celkovým habitom zodpovedajúci druhu
(taxónu), zavetvenie až k zemi, veľkostne je strom úplne rozvinutý, presahuje najmenej ½
dosiahnuteľnej výšky a to pri zodpovedajúcej šírke koruny, avšak ešte v plnom raste a vývoji.
Koruna stromu tvorí najmenej polovicu výšky stromu. Strom tejto kategórie musí mať
predpoklady plnenia svojich funkcií ešte mnoho desaťročí. Je potrebné zachovať strom na
danom stanovišti v maximálnej miere aj za cenu prehodnotenia a pretvorenia sadovníckeho
priestoru alebo plánovania výsadby. Ďalšie kritériá estetické: strom zaradený v skupine
vždyzelených, alebo opadavých listnatých drevín, mimoriadneho kvitnutia, celku alebo
detailu, pozoruhodný farbou listov, udržania sa po niekoľko desaťročí. Drevina prirodzene
zmladzuje.
4 – Zdravý strom typického tvaru, len nepatrne porušený alebo poškodený, bez vyvetvenia
najspodnejšej etáže s menšími voľnými priestormi v korune, veľkostne rozvinutými ako
dreviny ohodnotené 5 bodmi. K ich odstráneniu je možné pristúpiť len výnimočne. Ďalšie
biologické kritériá: ihličnatá drevina, opadavý listnatý strom, zaujímavý tvarom a farbou
a zaujímavého kvitnutia.
3 – Strom zdravý, perspektívny, len mierne preschnutý, ale bez chorôb a škodcov. Tvarovo sa
môže líšiť aj podstatne od typu. Patrí sem strom vysoko vetvený, ale ktorý má schopnosť na
kmeni obrastať, alebo je v tejto podobe esteticky únosný. Patrí sem strom menšieho vzrastu,
ktorý nedosahuje ani polovicu zodpovedajúcej veľkosti. Narušený tvar koruny, ktorá je
pomerne krátka, nepravidelná a atypická. Aj u tejto kategórie musí byť predpoklad udržania
sa na stanovišti niekoľko desaťročí pri zachovaní bodového ohodnotenia prípadne zlepšením
bodovej hodnoty. Môže to byť strom z ktorého je možné vymodelovať kvalitnejší strom. Pri
riešení sadovníckych úprav sa u tejto kategórie počíta s tým, že sa podľa potreby stromy
ponechajú pre ďalší vývoj. Tam kde to sadovnícky a výchovný zámer vyžaduje, sa odstránia.
2 – Strom poškodený, veľmi vysoko vyvetvený bez predpokladu obrastania po
presvetľovacích rezoch, dreviny staré a málo vitálne, výrazne presychajúce s výskytom
ohnísk hniloby. Strom netvárny, poškodený, deformovaný, neperspektívny, zdravotne
závadný, neestetický. Predpoklady ďalšieho vývoja sú tak v čase ako aj v kvalite veľmi
obmedzené. Zlepšenie kvality nie je možné predpokladať. Pri výhľadových úpravách sa
počíta s ich postupným odstránením. Výnimku môžu tvoriť len dendrologicky unikátne
dreviny, chránený strom a pod., ktoré sa ponechajú na dožitie. Zdravotný stav: strom
poškodený vekom, chorobami, škodcami. Postupná alebo okamžitá likvidácia.
1 – Strom je veľmi poškodený, výrazne chorý, napadnutý škodcami alebo chorobami, ktorý
zdravotne ohrozuje okolité porasty, drevina odumretá alebo odumierajúca, alebo ohrozujúca
chodcov, alebo dopravu. Strom výrazne narušujúci kompozíciu. Ďalej je to drevina, ktorá
ohrozuje svojou existenciou kvalitu okolitých cenných exemplárov a dreviny inak ohrozujúce
daný stav priestoru a jeho vývoj.
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Do tejto kategórie patrí strom bez predpokladu ďalšieho vývoja. Pri riešení sad. úprav je
potrebné strom tejto kategórie odstrániť. Okamžitá likvidácia.
Poškodenie dreviny zohľadňuje vo všeobecnosti zdravotný stav dreviny, je vyjadrené
percentuálnou hodnotou, ktorá je dôležitá pre ďalšie spracovanie údajov o drevine a konečné
vyjadrenie spoločenskej hodnoty.
Výsledky bodovej analýzy obsahuje databáza uložená na nosiči Dokument starostlivosti
o dreviny 1CD .
2.3.

Výkresová časť Dokumentu starostlivosti o dreviny

Plochy evidencie zelených plôch a drevín vo vybraných častiach verejnej zelene mesta sú
spracované pre použitie v mestskom geografickom informačnom systéme, jej podklad tvorí
digitálna katastrálna mapa. Štandardne je spracovaná v ArcView a dodávaná s prehliadačom
ArcExplorer, ktorý je možné použiť na počítačoch pracujúcich s operačným systémom MS
Windows.
Základnou stavebnou jednotkou projektov ArcView sú témy (vrstvy). Sú to vektorové,
prípadne rastrové grafické súbory s príponou .shp, ktoré obsahujú jednotlivé mapové objekty
a informácie o nich vo forme atribútov ( vlastností). Témy môžu byť bodové (bodová
evidencia zelene) alebo plošné ( plošná evidencia zelene).
Výkresy evidencie zelene sú vyhotovené v papierovej forme v merítku 1:500. Okrem toho sú
uložené na nosiči CD.
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3. Význam drevín
3.1.

Ekologický význam

Ako primárny význam drevín ( v širšom hľadisku význam zelene) sa považuje jej ekologický
význam.
Stabilita krajiny- porasty v meste znižujú extrémy medzi krajinou a sídlom. Pôsobí priaznivo
na mikroklímu mesta a klímu regiónu.
Ovplyvňovanie tepelného režimu
Plochy zelene sú zlý vodič tepla, a preto bráni jeho vyžarovaniu do priestoru, súčasne
obmedzuje prílišné zohrievanie pôdy a tým aj jej vyschnutie. Zeleň zmierňuje výkyvy teploty
medzi dňom a nocou.
Ovplyvňovanie vlhkosti ovzdušia
Listy drevín neustále odparujú vodu, tým vzniká v organizme rastlín podtlak, takže korene
nasávajú vodu z hlbších vrstiev pôdy. Porasty drevín verejnej zelene mesta sú zdrojom
vlhkosti vzduchu. Niektoré stromy majú väčší odparovací účinok ( buk, smrek, jelša), iné
nižší (borovica). Porasty zabraňujú aj vysúšaniu pôdy vetrom. Vlahu z hmly zachytávajú aj
koruny drevín.
Ovplyvňovanie prúdenia vzduchu
Porasty drevín verejnej zelene mesta majú značný vplyv na prúdenie vzduchu, môžu ho nielen
usmerňovať, ale ho aj sami vytvárať. Okrem toho porasty môžu prúdenie vzduchu
spomaľovať a zabraňovať tak škodlivému účinku vetra ( pôdna erózia, vysušovanie pôdy,
zhoršovanie tepelných pomerov v objektoch). Nepriepustné bariéry okrajových budov
spôsobujú zdvíhanie vetra po náraze na stenu, zahustenie vzduchu a tým aj zrýchlenie
a nárazovitosť vetra. To je veľmi časté práve v sídliskB ách, kde sa zabudlo v projekcii na
súlad smeru vedenia ulíc a smeru i sily prevládajúcich vetrov. Preto je potrebné doplniť nové
plochy zelene.
Ovplyvňovanie obsahu mikróbov vo vzduchu
Väčšina drevín vylučuje látky, ktoré obmedzujú obsah mikroorganizmov v ovzduší. Týmito
látkami sú napr. rôzne silice, voňavé látky, živice, fytoncidy a pod. Značný účinok na zníženie
mikróbov v ovzduší má napr. brečtan, brezy, orechy, topole, javory, kleny, bresty, ruže, najmä
však ihličnaté stromy ako jedľa, borovica, smrek, borievka, tuja. Niektoré dreviny odpudzujú
hmyz, ktorý je roznášačom choroboplodných zárodkov ( borievka, orech).
Zachovanie elementov životného prostredia – tj vody, čistého ovzdušia, pôdy a ďalších
prírodných zdrojov. Prírodné plochy porastov hospodária s vodou, zvyšujú biodiverzitu
organizmov, často zachovávajú niektoré druhy, ktoré sa vo volnej krajine nevyskytujú.
Biodiverzitou sa tiež podporujú zdravšie životné podmienky pre občanov.
Vo vzťahu s budovami (strechy, fasády), prispievajú plochy zelene k tepelnej a zvukovej
izolácii, priaznivo ovplyvňujú radiačný režim, zmierňujú tendencie mestského mikroklimatu
a ďalej sa podieľajú na zníženie odtoku dažďovej vody do kanalizácie, znižujú veternú
turbulenciu, vodnú aj veternú eróziu.
Okrem prírodných plôch, ktoré obyvatelia navštevujú občasne (parky, lesoparky) sú dôležité
menšie plochy v meste ( malé parkové plochy).
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Krajinotvorný, estetický a kultúrno - historický význam

Krajinotvorný význam
Vlastná priestorová štruktúra mesta Banská Bystrica tvorí výrazne pôsobiace prvky v území
orientované severno-južný smerom ako východná a západná terénna hrana priestoru, rieka
Hron ako významný ekokoridor a dopravné línie – cesty I/66 a //69. Na tento lineárny
severojužný prvkový systém sa nadväzujú priečne osy v podobe cestných prepojení, ktoré
spojujú východné a západné sídelné lokality.
Podpornou zložkou k priečnym kompozičným osám patria plochy zelene vo forme:
• zelených klinov – biokoridorov okolo vodných tokov mesta, ktoré prenikajú
z prímestskej krajiny do intenzívne zastavaného územia,
• priestorovo a funkčne spojený systém zelene, vytvárajúcim protiváhu
k urbanizovanému územiu. Zeleň v meste prepojuje krajinné ekosystémy s mestskými,
začleňuje tým sídlo do krajiny.
Estetický význam
Na rozdiel od tvarovo, veľkostne a farebne takmer nemenného pôsobenia neživých zložiek
mesta sa uplatňujú porasty drevín svojou bohatou premenlivosťou v priebehu ročných období.
Jednotlivé dreviny sa uplatňujú celkovým tvarom a farbou svojich jednotlivých častí- ako sú
listy, kvety, plody, koruny, vetve a textúra povrchu kôry.
Psychologický význam
Psychologická funkcia je daná genetickou fixáciou zelenej farby ako farby kľudu, ktorá
pripomína prostredie z ktorého človek vzešiel. Podvedomý pocit dávnej súnaležitosti
s prírodou sa odráža v pocitu pohody, bezpečia a celkovej spokojnosti. Keď máme kontakt
s prírodou, môžeme sledovať jej zmeny a účastniť sa prírodných procesov. Tým si človek
vytvára trvalý a pevný vzťah k prírode. V prírodných plochách alebo v blízkosti prírody iného
prvku má človek kontakt s vyššími dimenziami viac než kdekoľvek inde ( stromy, voda,
kameň... tj, sídla bytostí, miesta pre spojenia s božským priestorom, tu sú energie planéty
Zeme.
Kultúrno-historický význam
Plochy zelene vystihujú špecifiku vývoja a kultiváciu krajiny. K tomu patrí charakter
osídlenia mesta, ostatné stavby v krajine najrôznejšieho určenia (náboženské, šľachtické
a pod.), usporiadania vegetácie, prevládanie dokladov a stop určitého spôsobu spoločenského
užívania prírodných zdrojov a pod.
Faktory, určujúce najčastejší výsledný efekt sú kompozícia zelene jej veľkostná (hmotová)
štruktúra, farebná a materiálová väzba na dané určité miesto a jej rámcové začlenenie do
krajiny.
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4. Výsledky dendrologického prieskumu
Podrobná bilancia porastov stromov sa realizovala na celkovej výmere 115,2312 v kategórii
parkov, malých parkových plôch, sídliskovej zelene, objektu škôl a katolíckeho cintorína.
4.1.

Druhová skladba stromov

Stromový porast tvorí 62 druhov a kultivarov listnatých stromov a 23 druhov a kultivarov
ihličnatých stromov .
Zastúpenie stromov listnatých
Acer campestre 0,29%, Acer platanoides 12,52%, Acer platanoides Globosum2,27%,
Acer pseudoplatanus 4,32%, Acer saccharinum 0,03% Acer tataricum 0,07%
Acer rubrum 0,14%
Ailanthus altissima 0,10%
Aesculus hippocastanum 2,19 %
Alnus glutinosa 0,21 %
Amygdalus communis 0,03%
Betula pendula 11,97%
Carpinus betulus 2,63 %
Catalpa speciosa 0,03%
Catalpa bignoniodes %,025%
Cerasus fruticosa 0,03 %
Crataegus monogyna 0,80 %
Corylus avelana 0,07 %
Fagus sylvatica 0,51%
Fraxinus americana 0,21% , Fraxinus excelsior 10,47% , Fraxinus ornus 1,94%
Gleditsia triacanthos 0,07%
Juglans regia 1,68 %, Juglans nigra 0,07%
Magnolia soulangeana 0,03%
Malus domestica 5,93%
Negundo aceroides 0,29%
Platanus acerifolia 0,73%
Populus alba 0,07%, Populus nigra 0,18 %, Populus tremula 0,47%
Prunus avium 3,40%, Prunus cerasifera 2,81%, Prunus cerasifera atropurpurea 0,21%,
Prunus domestica 3,07%, Prunus spinosa 0,03%, Prunus serulata 7,35%,Prunus fruticosa
0,98%, Prunus mahaleb 0,18%, Prunus sergenti Rancho 0,47%
Pyrus communis 0,51%
Quercus petrae 0,03%, Quercus rubra 0,03%
Rhmanus cathartica 0,03%
Rhus typhina 0,69%
Robinia pseudoaccacia 4,46%
Salix alba 1,25%, Salix caprea 0,69%, Salix fragilis 0,80%
Sorbus aucuparia 1,79%, Sorbus aria 0,32%, Sorbus domestica 0,25%,
Sorbus torminalis 0,03%
Sophora japonica 0,36%
Swida canadensis 0,03%
Tamarix tetrandra 0,14%
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Tilia cordata 6,62%% ,Tilia platyphyllos 2,16% Tilia tomentosa 0,14%
Ulmus glabra 0,40%, Ulmus minor 0,07%
Zastúpenie stromov ihličnatých
Abies alba 0,37% , Abies concolor %0,74
Calocedrus decurrens 0,08%
Chamaecyparis lawsoniana 1,32%, Chamaecyparis nootkatensis 0,16%
Larix decidua 3,18%
Picea abies 22,01%, Picea glauca Conica 0,41%, Picea omorika 3,180, Picea pungens
15,34%, Picea pungens Glauca 2,15%
Pinus cembra 0,04%, Pinus nigra 10,01%, Pinus strobus 4,26%, Pinus sylvestris 12,08%,
Pinus peuce 0,24%, Pinus koraiensis 0,04%
Pseudotsuga menziessi var.Viridis 14,19%
Taxus baccata 0,28%
Thuja occidentalis 4,46%, Thuja occidentalis Malonyana 0,62%, Thuja orientalis 2,35%
Thuja plicata Zebrina 1,19%
Sadovnícka hodnota stromov
Súbežne s druhovou skladbou porastov bola sledovaná sadovnícka hodnota stromov, ktorá
zohľadňuje vo všeobecnosti celkový stav dreviny a údaje, ktoré sa nedajú zisťovať meraním.
Je to 5 bodová klasifikačná stupnica (Machovec J, Lednice 1979), kde sú zohľadnené:
estetické pôsobenie dreviny, zdravotný stav, dosiahnutý vek a prognóza na ďalší rast a vývoj
dreviny.
V kategórii plôch zelene sídlisk je hodnotenie stromov nasledovné:
16,1% stromov je vyhodnotených v triede 5 – Absolútne zdravý strom, nepoškodený, tvarom
i celkovým habitom zodpovedajúci druhu (taxónu).
31,5% je vyhodnotených v triede 4 – Zdravý strom typického tvaru, len nepatrne porušený
alebo poškodený, bez vyvetvenia najspodnejšej etáže s menšími voľnými priestormi v korune,
veľkostne rozvinutými ako dreviny ohodnotené 5 bodmi.
34,2% stromov je vyhodnotených v triede 3 – Strom zdravý, perspektívny, len mierne
preschnutý, ale bez chorôb a škodcov.
12,4 % stromov je vyhodnotených v triede 2 – Strom poškodený, veľmi vysoko vyvetvený
bez predpokladu obrastania po presvetľovacich rezoch, dreviny staré a málo vitálne, výrazne
presychajúce s výskytom ohnísk hniloby.
5,8 % stromov je vyhodnotených v triede 1 – Strom je veľmi poškodený, výrazne chorý,
napadnutý škodcami alebo chorobami, ktorý zdravotne ohrozuje okolité porasty, drevina
odumretá alebo odumierajúca, alebo ohrozujúca chodcov, alebo dopravu.
Charakteristika porastov
1./ V areáli mesta Banská Bystrica sú vhodné podmienky pre dreviny, pokiaľ sa výber
taxónov robí podľa podmienok na stanovišti.
2./ Z hľadiska pôvodu stromov je v :
• skupine listnatých stromov 36 pôvodných domácich druhov a 26 druhov osvedčených
a čiastočne osvedčených introdukovaných druhov,
• skupine ihličnatých druhov 10 pôvodných domácich druhov a 13 druhov osvedčených
a čiastočne osvedčených introdukovaných druhov.
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3./ Z hľadiska relatívne dosiahnuteľného veku je u listnatých stromov:
• 2 druhy výrazne vysokého veku nad 500 rokov ( Quercus, Tilia)
• 5 druhov vysokého veku 200-500 rokov ( Fagus, Platanus, Ulmus, Quercus cerris,
Acer platanoides)
• 21 druhov stredného veku 100-200 rokov
• 27 druhov nízkeho veku 50-100 rokov
• 3 druhy veľmi nízkeho veku (do 50rokov).
4./ Z hľadiska relatívne dosiahnuteľného veku je u ihličnatých stromov
• 2 druhy výrazne vysokého veku nad 500 rokov ( Taxus baccata, Pinus cembra)
• 3 druhy vysokého veku 200-500 rokov ( Pinus nigra, Abies alba, Larix)
• 13 druhov stredného veku (100-200 rokov
• 3 druhy nízkeho veku 50-100 rokov
5./ Hodnotenie z technologického hľadiska (zastúpenie jednotlivých druhov v sadovníckej
skladbe). V druhovej skladbe sme hodnotili dreviny základné, doplnkové a výplňové. Z tohto
technologického hľadiska sa nám javia pri parkových plochách tieto problémové okruhy:
• 60-70% celkového počtu stromov by mali tvoriť základné druhy stromov, ktoré
vytvárajú kostru porastu, to znamená sú dlhoveké, funkčne a ekologicky vyhovujú
podmienkam na danej lokalite aj tým, že ovplyvňujú celé územie mesta (napr.
znečistenie ovzdušia).
• 30-40% celkového počtu stromov by mali tvoriť doplnkové druhy stromov, ktoré
doplňujú kostru porastu stromov, to znamená vysadzujú sa v menšom množstve, lebo
majú nižšiu prispôsobivosť k ekologickým podmienkam lokality alebo územia než
dreviny hlavné.
• V počte drevín základných druhov stromov jednoznačne je podhodnotené zastúpenie u
druhov dub a buk, neúmerne vysoké zastúpenie má breza a jaseň. Základné druhy
stromov by mali byť vysádzané v spone, ktorý je požadovaný v ich dospelosti.
Základné druhy stromov, tzv. kostra všetkých výsadieb by sa mala skladať z našich
domácich druhov (autochtónne druhy).
• Podľa potreby by sa mali vysádzať stromy výplňové, ktoré dočasne vyplňujú plochu
a priestor. Vyznačujú sa rýchlym rastom, krátkovekosťou a dobrou prispôsobivosťou
k stávajúcim ekologickým podmienkam.
6./ Zdravotný horší stav vykazujú porasty relatívne zatienené, časť drevín náročných na svetlo
prejavuje výrazné odchýlky od priemeru.
7./ Hodnotenie z hľadiska usporiadania výsadieb. V plochách zelene sa vyskytujú tieto
systémy:
• tradičný „bodový“ kompozičný systém, kalkulujúci s uplatnením solitérneho alebo
rozvoľneného kompozičného účinku dreviny. Údržba stromov sa vykonáva
v individuálnych jamkách v trávniku.
• zahustené výsadby. Tento druh výsadieb bol uplatňovaný vo verejnej zeleni v 70
rokoch minulého storočia ako prostriedok proti burinám a znižovaním nákladov na
údržbu drevín. Spôsob výsadby vyžadoval následnú výchovu porastov, ktorá nebola
uplatňovaná na väčšine plôch takto vysadených.
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8./ Porovnania projektovaného a súčasného stavu výsadieb okrasných drevín nebolo možné,
pretože projekty sa nedochovali.
9./ Niektoré plochy zelene v tomto období vyžadujú radikálne prebierky a rezy, hlavne pri
typoch zahustených výsadieb. Určitá
časť stromov trpí chorobami a mechanickým
poškodením.
Podrobná analýza porastov jednotlivých objektov funkčných plôch zelene tvorí príloha
textovej časti.
4.2.

Peľová precitlivenosť a jej botanicko-ekologické následky

Vzostup výskytu alergických ochorení v druhej polovici 20. storočia je dobre
dokumentovaný. Asi štvrtinu populácie vyspelých štátov sveta tvoria alergici. Pesimistické
odhady na 21. storočie hovoria až o 50% výskyte. Typov alergických ochorení je veľmi veľa,
ale polinóza, t.j. precitlivenosť na peľ, sa na uvedenom vzostupe podieľa podstatnou mierou.
Popri kardiovaskulárnych a onkologických chorobách tvoria alergie najpočetnejšiu skupinu
tzv. civilizačných ochorení.
Zvláštnosť alergií je umocnená tým, že najpostihnuteľnejšou skupinou sú mladí ľudia vo veku
10 - 30 rokov, pričom pozorujeme neustály posun do mladších vekových kategórií.
Peľová precitlivenosť - polinózy - patrí medzi tzv. inhalačné alergie, t.j. choroby, pri ktorých
vstupnou bránou alergénu sú dýchacie cesty.
Za posledných 30 - 40 rokov zaznamenávame rozsiahle kvantitatívne aj kvalitatívne zmeny
vegetačného krytu súvisiace s negatívnymi zásahmi človeka do krajiny, najmä v mestských
aglomeráciách. Pod civilizačným tlakom citlivejšie druhy ustupujú do ľudskou činnosťou
menej postihnutých oblastí. Týka sa to aj niektorých alergénov (Phelum pratense - timotejka
lúčna).
Väčšinou však miznú druhy z ekologického aj estetického hľadiska cenné, a naopak medzi
rastlinami, ktoré prežívajú a množia sa aj v nevyhovujúcom prostredí našich miest, je veľmi
častý výskyt alergénov. Ako príklad poslúži tzv. ruderálna vegetácia, t.j. buriny rastúce na
rôznych neupravených, zanedbaných plochách. Z alergénov je pre takéto spoločenstvá
charakteristický výskyt astrovitých burín (rody Artemisia, Solidago, Iva, Matricaria,
Taraxacum, na južnom Slovensku tiež Ambrosia), mrlíkovitých (Chenopodium, Atriplex),
láskavcovitých (Atriplex), pŕhľavovitých (Urtica, Parietaria), stavikrvovitých (Rumex), a
skorocelovitých (Plantago). Súčasťou ruderálnej vegetácie sú aj senzibilizujúce trávy
(lipnicovité - Arrhenatherum, Elytrigia, Lolium, Dactylis, Festuca, Apera) a kry
(zemolezovité - Sambuscus).
Pozrime sa bližšie na vlastnosti rastlín, ktoré rozhodujú o tom, či sa stanú alergénmi:
• základnou podmienkou je, že peľ musí obsahovať chemické štruktúry schopné
senzibilovať ľudský organizmus,
• rastlina musí byť v danej lokalite hojne rozšírená,
• peľ musí byť ľahký, dostatočne dlhú dobu zotrvávajúci v ovzduší, a teda prenášateľný
na veľké vzdialenosti.
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Tieto kritériá najlepšie spĺňajú vetroopelivé rastliny produkujúce peľové zrná veľkosti 10 - 60
μm.
Z hľadiska alergológie je praktické deliť peľové alergény do 3 skupín na dreviny, trávy a
byliny (poradie uvádzame podľa obdobia kvitnutia v priebehu roka). Tieto tri skupiny sú
relatívne homogénne a výrazne sa odlišujú tak celkovým habitom, ako aj hlavným obdobím
produkcie peľu. Pre kvitnutie drevín sú charakteristické jarné mesiace marec a apríl (s
rozptylom január - máj), pre trávy koniec jari až prvá časť leta (máj, jún, s rozptylom apríl júl) a pre byliny je typické obdobie vrcholiaceho leta až začiatku jesene (august, september, s
rozptylom júl - október). Viac ako polovica peľových pacientov sú polyvalentní alergici, t.j.
takí, ktorí sú senzibilizovaní viacerými druhmi peľu. Znamená to, že v našich podmienkach,
najmä na južnom Slovensku, môžu mať ťažkosti až 10 mesiacov v roku.
Hoci môžeme za posledné 2 desaťročia sledovať stále častejší výskyt precitlivenosti na peľ
stromov a burín, v našich zemepisných šírkach stále ostávajú najvýznamnejšími alergénmi
trávy (čeľaď lipnicovité). Treba upozorniť na už spomínaný klesajúci význam timotejky
lúčnej (Phelum pratense), ktorá sa ešte stále zvykne uvádzať ako náš hlavný trávový alergén,
hoci v prieskumoch z posledných rokov (Praha, Bratislava) sa v poradí dôležitosti objavuje až
na 15. - 20.mieste. Naopak, narastá význam "nových" rodov, ako napr. stoklas (Bromus) a pýr
(Elytrigia). Hlavným trávovým alergénom je mätonoh (Lolium) so svojimi viacerými druhmi.
Byliny tvoria druhú najvýznamnejšiu skupinu peľových alergénov. Najdôležitejšie miesto tu
patrí rastlinám z čeľade astrovitých. Palina obyčajná (Artemisia vulgaris) je rozšírená po
celom území našej republiky. Rovnako silným alergénom je o niečo menej častá p. pravá (A.
absinthium). Nie je preskúmaný alergénny potenciál stále častejšie sa vyskytujúcej paliny
ročnej (A. annua), dá sa však predpokladať rovnako silný alergénny účinok.
Od konca II. svetovej vojny sa začala do Európy masovo šíriť ambrózia palinolistá (Ambrosia
artemisifolia), najobávanejší alergén severoamerického kontinentu. K zavlečeniu došlo s
dodávkami amerického obilia, preto bol prvý výskyt pozorovaný v okolí prekladísk tovaru,
železničných staníc a prístavov. U nás sa čoraz častejšie vyskytuje na území južného
Slovenska, najmä však v Bratislave, Košiciach a ich okolí. Medzi stredne silné astrovité
alergény patria viaceré druhy zlatobyľov (Solidago), púpava lekárska (Taraxacum officinale),
rumanček kamilkový (Matricaria chamomilla) a iva voškovníkovitá (Iva xanthifobia).
Podstatne menší význam majú ostatné čeľade burín: mrlíkovité, láskavcovité, stavikrvovité,
skorocelovité a pŕhľavovité.
Treťou ohraničenou skupinou alergénov sú dreviny. Ich význam rok od roka narastá a v
súčasnosti je precitlivenosť na ne takmer rovnako častá ako na rastliny predošlých dvoch
skupín. Najdôležitejšie miesto patrí čeľadi brezovitých a lieskovitých. Ide o rody breza
(Betula), jelša (Alnus), lieska (Corylus) a hrab (Carpinus). Tieto rody a ich druhy sú čo do
alergénnosti prakticky rovnako významné, ide o veľmi agresívne alergény. Množstvo peľu
týchto, ako aj ostatných drevín (viď ďalej) rok od roka kolíše, silnejšie sezóny sa striedajú so
slabšími. Ďalšou významnou čeľaďou drevín, s iba o málo menším alergénnym potenciálom,
sú bukovité s rodmi buk (Fagus) a dub (Quercus). Do tejto skupiny patrí aj gaštan (Castanea),
ktorého význam je však vzhľadom na vzácnosť malý.
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Stredne silnými alergénmi sú jasene (Fraxinus) z čeľade olivovitých. Do tejto čeľade patria aj
často pestované ozdobné kry zlatovka (Forsythia) a orgován (Syringa) a divo rastúci aj
pestovaný zob vtáčí (Ligustrum), ktorých alergénny potenciál je však pravdepodobne malý.
Zvláštnu zmienku si zaslúžia vŕbovité, s rodmi topoľ (Populus) a vŕba (Salix), a to najmä
vzhľadom k neodôvodneným chýrom o "topoľovej alergii". Oba uvedené rody drevín so
svojimi početnými druhmi patria medzi slabé alergény, kvitnú obyčajne v marci a apríli, kedy
nikto ani o "alergii na topole" neuvažuje. Nevraživosť voči týmto stromom spôsobuje ich
semeno, ktoré sa počas teplých a veterných májových dní v podobe páperia uvoľňuje do
ovzdušia. Samo o sebe však nie je alergénom, rozhodujúcim pôvodcom ťažkostí pacientov v
tomto období je peľ tráv! Dráždivosť páperia sa môže uplatňovať nanajvýš mechanicky, alebo
ako nosič trávového peľu. Rúbanie topoľov preto jednoznačne nie je odôvodnené, ale
potrebné je dôsledné a časté kosenie trávnikov tak, aby nedochádzalo k ich zakvitaniu.
Medzi slabšie stromové alergény ďalej patria baza (Sambucus) z čeľade zemolezovitých,
javory (Acer) z čeľade javorovitých, bresty (Ulmus) a brestovce (Celtis) z čeľade
brestovitých, platany (Platanus) z čeľade platanovitých, orechy (Juglans), z čeľade
orechovitých a pagaštany (Aesculus) z čeľade pagaštanovitých. Čo sa týka javorov,
predpokladalo sa, že alergénny potenciál majú iba cudzokrajné j. cukrový (Acer saccharinum)
a javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), avšak posledné výskumy alergologicko imunologickej ambulancie NsP Ružinov, Bratislava naznačujú na možnosť senzibilizácie
peľom aj našich domácich druhov javorov. Nízky alergénny potenciál majú "voňajúce
stromy" lipa (Tilia - lipovité) a agát (Robinia - bôbovité).
Na záver tohto prehľadu treba ešte spomenúť ihličnany. Ich peľové zrná sú pomerne veľké,
ťažké a lepivé, takže nespĺňajú jeden z dôležitých predpokladov pre vznik polinózy - aby sa
dlhšie vznášali v ovzduší. Z našich domácich druhov sa veľmi vzácne vyskytuje
precitlivenosť na peľ tisu (Taxus) z čeľade tisovitých a na peľ borovice (Pinus) z čeľade
borovicovitých. V Japonsku je obávaným alergénom kryptoméria (Cryptomeria) z čeľade
kryptomériovitých, ktorá sa však u nás pestuje iba v špecializovaných záhradách a arborétach.
Tento prehľad jednotlivých skupín peľovitých alergénov nie je samozrejme úplný, v
podmienkach strednej Európy však pokryje minimálne 95% peľových alergikov. Treba
pripustiť, že doteraz nepreskúmanými druhmi (napríklad pajaseň - Ailanthus) sa môžu nájsť
nové alergény.
Program zameraný na zníženie výskytu peľovej alergie musí byť pochopiteľne komplexný.
Tak ako vo všetkých oblastiach medicíny je najdôležitejšia prevencia. je dokázané, že riziko
senzibilizácie stúpa s absolútnym množstvom alergénov v ovzduší. Preto by sme sa mali
postarať o podstatnú redukciu neupravených plôch našich miest a obcí, to znamená likvidovať
miesta výskytu burín. Pravidelným kosením trávnikov by sme mali dosiahnuť stav, že tieto
vôbec nezakvitnú.
V neposlednom rade treba zasiahnuť do výberu druhov stromov a kríkov, ktoré sa sadia v
našich mestách a obciach do stromoradí, parkov a podobne. Tento proces je pochopiteľne
dlhodobý a musí sa začať už pri výbere pestovaných druhov v záhradníckych podnikoch tak,
aby sa v ich sortimente vyskytovali predovšetkým druhy bez alergénneho potenciálu a druhy
iba s nízkym rizikom senzibilizácie. Úplne nevhodné sú brezy, jelše a liesky zasadené v
tesnej blízkosti detských predškolských a školských zariadení.
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V snahe napomôcť orientácii vo veľkom množstve drevín pestovaných v meste sa tieto
rozdelili do 3 skupín (viď text nižšie). Prvú tvoria druhy úplne nevhodné pre výsadbu v
intravilánoch. V skupine druhy menej vhodné (táto skupina je ešte rozdelená na 2 podskupiny)
nájdeme dreviny, ktorých výsadbu možno pripustiť, ale iba ako jednotlivých stromov (nie
v skupinách!) a zásadne nie v blízkosti detských zariadení a obytných domov. Tretiu skupinu
tvoria druhy z alergologického hľadiska vhodné, ktorých výsadbu možno doporučiť.
Dreviny (čeľade a druhy stromov) nevhodné pre výsadbu v intravilánoch:
A: Betulaceae – brezovité
- Betula
- breza (všetky druhy)
- Alnus
- jelša (všetky druhy)
Corylaceae – lieskovité
- Corylus
- lieska (všetky druhy)
- Carpinus betulus
- hrab obyčajný
- Ostrya
- hrabovec
B: Fagaceae – bukovité
- Quercus
- Castanea sativa
Oleaceae – olivovité
- Fraxinus
Moraceae – morušovité
- Morus

- dub (len niektoré druhy)
- gaštan jedlý
- jaseň (všetky druhy)
- moruša (všetky druhy)

Vysvetlivky:
A: skupina naprosto nevhodných druhov, pre ktoré by mal platiť zákaz výsadby!
B: skupina druhov, ktorých výsadbu možno pripustiť iba ako ojedinelé solitéry v parkoch, zákaz by mal platiť pre
výsadbu v blízkosti obydlí a detských zariadení. U nás sa iné druhy uvedených rodov nevyskytujú, ale ak by sa
zvažovala výsadba cudzokrajných druhov, sú rovnako nevhodné.

Druhy drevín menej vhodné pre výsadbu v intravilánoch:
A: stredne silné alergény:
Platanaceae – platanovité
- Platanus
- platan (všetky druhy)
Aesculaceae – pagaštanovité
- Aesculus hippocastanum - pagaštan konský
Loniceraceae – zemolezové
- Sambucus nigra
- baza čierna
B: slabé alergény
Salixaceae – vŕbovité
-Salix
- vŕba (všetky druhy)
- Populus
- topoľ (všetky druhy)
Juglandaceae – orechovité
- Juglans
- orech (všetky druhy)
Aceraceae – javorovité
- Acer
- javor (domáce aj cudzokrajné druhy)
- Negundo aceroides
- javorovec jaseňolistý
Ulmaceae – brestovité
- Ulmus
- brest (pravdepodobne všetky druhy)
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- Celtis
Tiliaceae – lipovité
- Tilia
Fabaceae – bôbovité
- Robinia pseudoacacia
Eleagnaceae – hlošinovité
- Eleagnus angustifolia
Taxaceae – tisovité
- Taxus baccata
Pinaceae – borovicovité
- Pinus
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- brestovec (všetky druhy)
- lipa (všetky druhy)
- agát biely
- hlošina úzkolistá
- tis obyčajný
- borovica (pravdepodobne všetky druhy)
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Druhy drevín vhodné pre výsadbu v intravilánoch:
Ihličnany – až na vyššie uvedené druhy sú prakticky všetky ihličnany vhodné (výnimkou je
Cryptomeria japonica – kryptoméria japonská, ktorá je však u nás iba zbierkovou rastlinou)
Ginkgoaceae – ginkovité
- Ginkgo biloba
- ginko dvojlaločné
Magnoliaceae – magnóliovité
- Magnolia
- magnólia (všetky druhy)
- Liliodendron tulipifera
- ľaliovník tulipánokvetý
Rosaceae – ružovité
- vhodné sú všetky kríky a stromy, napr.
- Mespilus germanica
- mišpuľa obyčajná
- Crataegus
- hloh (všetky druhy)
- Sorbus aucuparia
- jarabina vtáčia
- Sorbus torminalis
- jarabina brekyňa
- Sorbus aria
- jarabina mukyňa
- Cydonia oblongata
- dula podlhovastá
- Malus silvestris
- jabloň planá
- Pyrus pyraster
- hruška planá
- Amelanchier canadensis
- muchovník kanadský
- Cerasus avium
- čerešňa vtáčia
- Cerasus vulgaris
- čerešňa višňa
- Cerasus serrulata
- čerešňa pílkatá (= sakura ozdobná)
- Armeniaca vulgaris
- marhuľa obyčajná
- Persica vulgaris
- broskyňa obyčajná
- Padus avium
- čremcha obyčajná
Cesalpiniaceae – cezalpíniové
- Gleditsia triacanthos - gledíčia trojtŕňová
- Gymnocladus dioica
- beztŕňovec dvojdomý
- Cercis canadensis
- judášovec kanadský
Fabaceae – bôbovité
- Sophora japonica
- sofora japonská
- Laburnum anagyroides
- štedrec ovisnutý
Anacardiaceae – sumachovité
- Rhus typhina
- sumach pálkový
Rhamnaceae – rešetliakovité
- Frangula alnus
- krušina jelšová
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Loniceraceae – rôzne kríky
- Symphoricarpos
- imelovník
- Weigela
- vajgélia
- Lonicera
- zemolez
Scrophulariaceae – krtičníkovité
- Paulownia tomentosa
- paulovnia plstnatá
4.2.1. Fenologické obdobie roka

Dreviny , ktoré patria medzi hlavných alergénov prevážne kvitnú v skorých jarných
mesiacoch. Tieto dreviny sú vetroopelivé a produkujú obrovské množstvo peľu.
Január
Hlavným alergénom je lieska. Je prvou kvitnúcou drevinou od februára do marca. Peľ sa
vyskytuje v ovzduší 30-50 dní. Lieskový peľ má silný alergénny potenciál.
Február
Peľ jelše je veľmi častým alergénom. Existuje aj skrížená precitlivenosť s peľom brezy. Jelša
začína kvitnúť o čosi neskôr ako lieska.
Marec
V tomto čase sa v ovzduší vyskytuje peľ liesky, jelše, topoľov, vŕby, dubov, javorov, neskôr
briez a jaseňov. Alergénnosť jednotlivých drevín môže byť malá, avšak môže dôjsť ku
skríženej reakcii na tieto dreviny a nastáva prudká odozva organizmu človeka.Niektoré
z týchto drevín zakvitajú postupne od marca až do júna. V tomto období začínajú kvitnúť aj
niektoré druhy tráv.
Apríl
Peľ brezy je hlavným jarným alergénom u nás. V tomto období kvitne aj javor a jaseň.
Začínajú kvitnúť prvé trávy, ružové rastliny.

4.3. Toxické dreviny

Ďalším významným hľadiskom problematiky drevín vo verejnej zeleni je ich toxickosť pre
človeka. K výberu drevín treba pristupovať nanajvýš zodpovedne a tiež individuálne podľa
miesta výsadby. Preto najmä na priestranstvách so zvýšeným pohybom a koncentráciou detí
(školy, škôlky, kultúrne zariadenia, detské ihriská, a pod.) alebo v blízkosti zdravotných
zariadení a liečebných ústavov je potrebné výber drevín pre výsadbu zveriť odborníkom.
K toxickým drevinám s rôznym stupňom toxicity patria:
Taxus baccata, Juniperus sabina, Plytycladus orientalis, Sorbus aucuparia, Laburnum
anagyroides, Robinia pseudoacacia, Aesculus hypopocastanu, Hedera helix, Euonymus
europaeus, Frangula alnus, Rhamnus cathartica, Buxuxs sempervirens, Daphne mezereum, ,
Sambucus ebulus, Sambucus racemosa,Viburnum lantana, Viburnum opulus, Symphoricarpus
albus, Lonicera xylosteum, Lonicera caprifolium.
4.4. Invázne dreviny

V súčasnosti pri výbere drevín na výsadbu sa treba vyvarovať aj invázne sa správajúcich
druhov. Ide o dreviny, ktoré sa v dôsledku priaznivých podmienok rozšírili do našich
poloprirodzených spoločenstiev, pričom z nich vytláčajú naše pôvodné druhy rastlín, čím sa
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stávajú nebezpečnými. K takýmto nepôvodným druhom patria:
Amporpha fruticosa, Ailathus altissima, Mahonia aquifolium, Rhus typhina, Negundo
aceroides, Padus serotina, Robinia pseudoacacia.

Návrh rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny
Návrh rámcových opatrení vo verejnej zeleni obsahuje skvalitnenie súčasnej zelene
v podobe revitalizácie zelene a návrhu nových zelených plôch v lokalitách, ktoré vyčleňuje
generel zelene v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta.
Hlavné námety riešenia vychádzajú z vykonaných prieskumov a rozborov Dokumentu
starostlivosti o dreviny a Generelu zelene.
5. Revitalizácia súčasných plôch zelene
5.1.

Parky

Súvislá, sadovnícky upravená plocha s výmerou aspoň 0,8 ha pri minimálnej šírke 25 m.
Kritériom zaradenia je schopnosť poskytnúť účinnú rekreáciu v prírodnom prostredí. Do
výmery zahŕňame stavebné objekty a zariadenia iného určenia (cesty, chodníky, fontány,
kultúrne zariadenia organizovaného športu a pod. vrátane ich obslužných plôch, plocha
detských ihrísk, ktoré sú súčasťou vybavenosti parkov). Parky patria do skupiny plôch
väčších rozmerov s možnosťou rôzneho zamerania.
Dendrologický prieskum bol vykonaný u 17 objektov kategórie parkov vo výmere 35,66 ha.
Z tejto plochy sa navrhuje revitalizovať 9 objektov o celkovej výmere 24,3225 ha.
Mestský park (1)
Mestský park o výmere 6,4143 ha. Hranica Mestského parku tvorí ulice: Tajovského, Janka
Kráľa, Hurbanova a Hattalova.
Porasty
Na základe výsledkov získaných prieskumom môžeme konštatovať, že zdravotný stav
a kondícia drevín je uspokojivá. Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení
v triedach (Machovcovo hodnotenie): tr. 5-29,37% stromov, tr. 4-34,68% stromov, tr. 331,39% stromov, tr. 2-3,92 % stromov, tr. 1-0,64% stromov. 10,92% porastov stromov
tvorilo nálety alebo výmladky. 78,90% tvorí porasty stromov listnatých, 21,10% tvorí
porasty drevín ihličnatých.
Z vyhodnotenia je zrejmé, že park je prestarnutý, čo sa prejavuje aj na zdravotnom stave
drevín a potrebe väčšej starostlivosti, resp. výmeny prestarnutých stromov.
Návrh opatrení
Pre celý objekt sa navrhuje revitalizícia (regenerácia) parku. Súčasťou projektovej
dokumentácie obnovy parku musí byť zameranie bezprostredného okolia parku, ďalej
polohopisné a výškové určenie prípojok inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, elektrina,
plyn). V rámci parku musia byť zamerané všetky stavebné a technické úpravy (parkové
chodníky, ihriská a pod.) a vyznačené stromy.
V parku musí byť vypracovaný dendrologický prieskum, tj. súpis stromov spolu s ich
estetickým a zdravotným vyhodnotením. Zároveň je treba vyhodnotiť jednotlivé skupiny
drevín po stránke ich architektonickej a kompozičnej hodnoty. Dosadby sadovníckeho
materiálu musia byť projektované v niekoľkých etapách tak, aby bolo možné (cca po 5-tich
rokoch) robiť potrebnú výsadbu a takto postupne obnovovať prestárle výstavbové dreviny
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v parku. Bude obnovená pôvodná druhová skladba na základe zistení dendrologického
prieskumu.
Podstatou výhľadového rozvoja parku je zachovanie a ďalší rozvoj drevín. Preto je potrebné
urýchlene zabezpečiť rozvoj jedincov a postupným vytváraním diferenciácie drevín a skupín
porastu tak, aby boli trvalo zachované porastové hmoty v nadväznosti na vývojovú koncepciu
celého objektu parku.
Park bude zrekonštruovaný na báze prírodne krajinárskych parkov. Bude dodržiavaná
pôvodná známa lokalizácia drevín, aby sa zachovala farebnosť a štruktúra jednotlivých
parkových scenérií.
Nové aktivity musia byť riešené tak, aby v žiadnom prípade nedochádzalo k narušeniu
štýlovej koncepcie prírodne krajinárskej. Aktivity musia byť usmerňované tak, aby ich dopad
na narušenie pôvodnej priestorovej koncepcie bol čo najmenší.
Súčasťou návrhu regenerácie je drobná záhradná architektúra, vybavenie odpočívadiel, ihrísk,
detských zariadení. Rozšíriť sortiment, uplatňovať prefabrikáciu prvkov a ich dôslednú
inováciu. Zvýšiť a trvalo sledovať úroveň designu týchto použitých prvkov.
V rámci obnovovania cestnej siete bude potrebné počítať s vybratím materiálu do hĺbky 15-20
cm. Podľa charakteru vybraného materiálu bude tento použitý pre potrebné vyrovnanie
terénu, alebo odvezený na vopred určenú skládku mimo parku.
Pravidelná zálievka parkových plôch. Voda patrí k limitujúcim faktorom života a rozvoja
zelene. Perspektívne je potrebné zabezpečiť závlahový systém na technickú vodu
nepodliehajúcu sezónnym regulačným alebo cenovým opatreniam. Prechod na automatické
závlahy si bude vyžadovať zmeny v štruktúre zelených plôch.
Osvetlenie parku by malo byť navrhnuté podľa požiadaviek užívateľov a z hľadiska
technických parametrov a výtvarného stvárnenia. Dôsledné zónovanie plôch podľa potreby
intenzity osvetlenia, tomuto zónovaniu podriadiť typy a vzdialenosti osvetľovacích telies,
zohľadniť pokojné zóny i rušivé momenty.
Záväzným dokumentom pre prípravu navrhovanej obnovy parku bude dokumentácia
v podobe Zámeru obnovy pamiatok. Mestský park je vyhlásený za kultúrnu pamiatku.
Park Lux – Pamätník SNP (2)
Priestor ohraničený dominantným pamätníkom SNP – budovou Veliteľstva armády –
námestím Slobody a hotelom Lux o výmere 6,5543 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-15,24% stromov, tr.4-44,92% stromov, tr.3-33,17% stromov, tr.2-5,45 %
stromov,tr.1-1,21% stromov. 53,87% tvorí porasty stromov listnatých, 46,13% tvorí porasty
stromov ihličnatých.
Návrh opatrení
Pre celý objekt sa navrhuje revitalizícia (regenerácia) parku o výmere 6,55 ha. Jedná sa
o plochy, ktoré sú významné svojou rozlohou v lokalite centrálnej zóny mesta. Celý objekt
zelene je súčasťou osy Pamätník SNP – Námestie slobody - Trieda SNP – Budova daňového
úradu. Sadovnícke riešenie regenerácie parkových vychádza z potreby zachovať
v maximálnej miere jestvujúcu pôvodnú zeleň.
Park Trieda SNP I,II (3,4)
Jedná sa o plochy, ktoré sú významné svojou rozlohou v lokalite centrálnej zóny mesta. Celý
objekt zelene je súčasťou osy Pamätník SNP – Námestie slobody - Trieda SNP – Budova
daňového úradu. Celková výmera plôch zelene dosahuje u Triedy SNP I 0,9089 ha a Trieda
SNP II 0,8970 ha.
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Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-13,29% stromov, tr. 4-22,26% stromov, tr. 3-56,48% stromov, tr. 2-7,64 %
stromov, tr. 1-0,33% stromov. 50,17% tvorí porasty stromov listnatých, 49,83% tvorí porasty
drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Pre celý objekt sa navrhuje revitalizícia (regenerácia) parku o výmere 1,80 ha. Sadovnícke
riešenie regenerácie parkovej plochy vychádza z potreby zachovať v maximálnej miere
jestvujúcu pôvodnú zeleň. Prestavba parkových plôch bude vyžadovať vytvorenie nových
odpočinkových (kľudových) plôch s vodnou fontánou, novou dlažbou chodníkov, kvalitným
mobiliárom, osvetlením. Návrh predpokladá zníženie výmery detských ihrísk a ich
presunutie do susedných lokalít sídliska. Súčasťou sadových úprav by mali byť kvetinové
záhony a dokonale udržiavaný parkový trávnik s automatickou závlahou.
Švermov park (5)
Lokalita zelene o výmere 1,3039 ha označovaná ako park Jana Švermu.
Porasty:
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5- 7,82% stromov, tr. 4-39,11% stromov, tr. 3-32,96% stromov, tr. 2-14,53%
stromov, tr. 1-5,59% stromov. 50,84% tvorí porasty stromov listnatých, 49,16% tvorí
porasty drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Doriešenie majetkových vzťahov a určenie povinnosti údržby parkových plôch. Dokončiť
zemné práce na svahu priľahlej komunikácie a realizovať sadovú úpravu proti erózii svahov.
Radvanský park (6)
Park o výmere 2,1661 ha sa nachádza v priestore pozdĺž Malachovskej cesty. Je súčasťou
Radvanského kaštieľa.
Porasty
Na základe výsledkov získaných prieskumom, môžeme konštatovať, že zdravotný stav
a kondícia drevín nie je uspokojivá. Z vyhodnotenia je zrejmé, že park je prestarnutý, čo sa
prejavuje aj na zdravotnom stave drevín a potrebe väčšej starostlivosti, resp. výmeny
prestarnutých stromov.
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-7,72% stromov, tr.4-30,54% stromov, tr.3-44,01% stromov, tr.2-12,97 %
stromov,tr.1-4,76% stromov. 50,90% porastov stromov tvorilo nálety alebo výmladky.
99,18% tvorí porasty stromov listnatých, 0,82% tvorí porasty drevín ihličnatých.
V dolnej časti parku je vytvorená cenná vegetácia pozdĺž toku Malachovský potok, ktorú sme
zaradili pre jej jedinečnosť ako biotop národného významu do skupiny zelene prírode
blízke. Parkom preteká Malachovský potok. Jeho brehové porasty sú v zastúpení týchto
druhov: jelša lepkavá (Alnus glutinosa), javor horský (Acer pseudoplatanus), vŕba (Salix
sp.) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), tvoria biotop Kr 9 Vŕbové kroviny na zaplavovaných
brehoch riek, patriaci do biotopu národného významu.
Návrh opatrení
Pre celý objekt sa navrhuje revitalizácia (regenerácia) parku. V súčasnej dobe (2010), je
riešená dokumentácia komplexnej obnovy kaštieľa spolu s obnovou parku (Krajský
pamiatkový úrad Banská Bystrica, kontakt Dr. Miroslav Sura).
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Jelšový hájik Sásová (7)
Z hľadiska botanického, krajinárskeho a celkového životného prostredia mesta a
pre obyvateľov patrí lesný porasty Doliny Rudlovského potoka, označovaný ako Jelšový hájik
– Sásová k najcennejším. Jeho výmera dosahuje 4,2144 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-9,62% stromov, tr. 4-24,04% stromov, tr. 3-49,93% stromov, tr. 2-14,79 %
stromov,tr. 1-1,63% stromov. 98,30% tvorí porasty stromov listnatých, 1,70% tvorí porasty
drevín ihličnatých.
Lesné porasty tejto doliny podľa Katalógu biotopov Slovenska patria do biotopu : Ls 1.3
Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy. Natura 2000 : 91E0 Mixed ash-alder alluvial forests
of tempeate and Boreal Europe. Jedná sa o biotop európskeho významu.
Trávnaté porasty tejto doliny patria do biotopu Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky,
NATURA 2000: 6510 Lowland hay meadows.
Návrh opatrení
Pre celý objekt sa navrhuje revitalizícia (regenerácia) parku v celkovej výmere 4,2 ha.
Výnimočnosť lokality bude vyžadovať aj výnimočnosť v prístupe programu regenerácie
objektu. Predovšetkým to je, že lokalita je biotopom údolnej nivy, ktorej utváranie, zloženie
a vzájomné vzťahy jeho jednotlivých zložiek sú ovplyvňované hydrogeologickými pomery
vodného toku Rudlovský potok. Terénnymi úpravami, zástavbou, alebo inými technickými
zásahmi v okolí stráca tento priestor svoj prirodzený charakter. Je potrebné posúdiť zotrvania
objektov športových aktivít a dopravného ihriska v parku. Prvou úlohou je zachovanie
súčasnej rozlohy porastov, a to i maloplošných zbytkov tvoriace drobné enklávy
v monotónnej sídliskovej krajine v dolnej časti parku. Všeobecne je potrebné sa brániť
rozčleňovania parkového objektu výstavbou nových chodníkov alebo odpočívadiel. Druhou
závažnou úlohou je obnovenie pôvodného vodného režimu. Nedostatok vody alebo zmena jej
dynamiky je dominantným faktorom, ohrozujúcim tento ekosystém. V prípade, že obnova
toku nebude možná, je nutné ovplyvniť vodný režim tak zvaným zvodňovaním. Ide
o zavádzanie povrchovej vody do malých tôní a mokradí. Technickými úpravami (nápustné
objekty, stavidla) je možné zavodniť vyschnutá koryta a zasahovaním vody v nich tak
dotovať podzemnú vodu. Naprosto neprípustné je zavážanie depresií v parku a modelácie
reliéfu.
Existenciu parku v súčasnej dobe negatívne ovplyvňuje súčasné parkovisko v tesnej blízkosti
parku. Technická zariadenia ORL sú naprosto nedostatočná a neúčinná. Ďalším negatívnym
vplyvom bude plánovaná výstavba v lokalite priestoru západne od budúceho miestneho
centra Ploštiny a susedného priestoru severne od Pieninskej ulice v nadväznosti na športovo
rekreačný areál a OS Ploštiny. Tieto stavebné lokality sa nachádzajú okrem iného vo
vytýčenom biokoridoru MUSES č. 14: Rudlovský potok, ktorý je prirodzenou migračnou
cestou najrôznejších živočíchov.
Stavebnému zámeru výstavby týchto dvoch lokalít musí predchádzať dokumentácia EIA,
ktorá posúdi vplyvy stavebných objektov na jednotlivé zložky prírodného prostredia,
významne na vplyv stavby na hydrogeológiu územia a vplyvov na krajinu , osobitne na
lokálny biokoridor MUSES a biotopy európskeho a národného významu a bezpochyby
vplyvy na samotný park Jelšový hájik. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že aj rozširovanie
rekreačných aktivít na plánovaných lokalitách bude negatívne vplývať na lokálny biokoridor.
Pri obnove pôvodného toku Rudlovského potoku je možné použiť staré lesnícke mapy
územia nad Pieninskou cestou alebo znalosti pamätníkov.
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Zámer obnovy parku by mal obsahovať podobná opatrenia ako u Mestského parku.
Park Jelšový hájik navrhujeme vyhlásiť za chránený krajinný prvok podľa § 25 zákona č.
543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
Park Severná (9)
Parková plocha o výmere 1,43 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5- 2,35% stromov, tr. 4-13,77% stromov, tr. 3 – 35,53% stromov, tr. 2 –
37,87% stromov,tr. 1-10,49% stromov. 85,13% tvorí porasty stromov listnatých, 14,87%
tvorí porasty drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Zvýšenie intenzity údržby zelene.
Park na Okružnej (12B)
Priestor o výmere 1,16 ha. Časť plochy bola v roku 2009 upravená v akcii občianskych
združení v podobe chodníku a aleje javorov smerujúcej do sídliska.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5- 34,38% stromov, tr. 4-32,03% stromov, tr. 3-26,56% stromov, tr. 2-5,47 %
stromov,tr. 1-1,56% stromov. 25% tvorí porasty stromov listnatých, 75% tvorí porasty
drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Vypracovať a realizovať projekt sadových úprav
Park THK (11)
Sústava parkovo upravených plôch pozdĺž bytových domov THK a brehových porastov
a chodníku popri toku Tajovského potoka o celkovej výmere 3,2546 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5- 18,37% stromov, tr. 4-48,98% stromov, tr. 3-28,57% stromov, tr. 2-3,57%
stromov, tr. 1-0,51% stromov. 79,59% tvorí porasty stromov listnatých, 20,41% tvorí porasty
drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Opravy lavíc a žľabov pre kvetinovú výsadbu, oprava detských atrakcií.
Park pri MŠ, Moskovská – Oremburská (13)
Plochy zelene s priaznivým mikroklimatom ako protiváhy veľkej zastavanej plochy okolitých
o výmere 1,0556 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-12,12% stromov, tr. 4-24,68% stromov, tr. 3-44,59% stromov, tr. 2-18,61%
stromov, tr. 1-0% stromov. 46,75% tvorí porasty stromov listnatých, 53,25% tvorí porasty
drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Navrhuje sa regenerácia parku v celkovej výmere 4,2 ha. Navrh revitalizácie by mal vyriešiť
tieto základné problémy: nedostatok možností pre aktívne využitie volného času pre všetky
vekové kategórie, problém absencie spoločenského centra v sídlisku, prepojenie obytných
častí sídlisk s odpočinkovými plochami a volnou prírodou.
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Športový park pri ZŠ Sitnianska (15)
Stavebne nedokončený areál vo vnútri sídliska o výmere 1,4447 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5- 0 % stromov, tr. 4-23,68% stromov, tr. 3-36,84% stromov, tr. 2-36,84%
stromov, tr. 1- 2,63% stromov. 60,52% tvorí porasty stromov listnatých, 39,47% tvorí
porasty drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Navrhuje sa regenerácia parku v celkovej výmere 1,44 ha. Plocha bola pôvodne určená
k vybudovaniu ihriska pre skateboardový šport. Vplyvy hluku z tohto športu úplne vylučujú
činnosť skateboardového ihriska v tejto lokalite sídliska. Plocha je stavebne nedokončená zo
strany operných múrov. Súčasťou úprav bude výsadba stromovej vegetácie, doplnenie lavíc
a vybavenie drobnou architektúrou.
Parčík medzi Švermovou a štadiónom (30)
Dobre presvetlený priestor za obytnými domami čp. 14-20 na Švermovej ulici o celkovej
výmere 1,3161 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5- 0 % stromov, tr. 4-23,68% stromov, tr. 3-36,84% stromov, tr. 2-36,84%
stromov, tr. 1- 2,63% stromov. 60,52% tvorí porasty stromov listnatých, 39,47% tvorí
porasty drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Stabilizovať parkové plochy z územného hľadiska.
Parčík s detským ihriskom – THK - Spojová ul. (39)
Komplex detských ihrísk nadokrskového významu o výmere 1,0967 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-15,74% stromov, tr. 4-30,56% stromov, tr. 3-30,56% stromov, tr. 2-19,44 %
stromov, tr. 1-3,70% stromov. 30,56% tvorí porasty stromov listnatých, 69,44% tvorí porasty
drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Realizovať výsadby stromov v blízkosti parkových lavíc, zvýšiť intenzitu kosenia trávnikov.
Realizovať návrh zmien podľa Koncepcie budovania mestských detských ihrísk mesta
(2010).
Parčík s odpočívadlom – Internátna ul. (41)
Areál plôch zelene dosahuje výmeru 0,9011 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-0,73% stromov, tr. 4-24,82% stromov, tr. 3-27,01% stromov, tr. 2-20,44 %
stromov, tr. 1-1,46% stromov. 25,55% tvorí porasty stromov listnatých, 74,45% tvorí
porasty drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Navrhuje sa regenerácia parku v celkovej výmere 0,9 ha. Realizovať opravu pergoly, zvýšiť
intenzitu kosenia trávnikov.

22

EKOJET, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s ihriskami –Internátna ul. ( 44-45)
Sústava parkových plôch popri obytných domov čp.25, 35, 37, 43 a 59 o výmere 1,4824.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-24,10% stromov, tr. 4-46,99% stromov, tr. 3-25,90% stromov, tr. 2-2,41%
stromov, tr. 1-0,60% stromov. 41,57% tvorí porasty stromov listnatých, 58,43% tvorí
porasty drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Zvýšiť intenzitu kosenia trávnikov.
Parčík –Povstalecká ul. (64)
Parková plocha s detským ihriskom kategórie detí do 6 rokov na sídlisku medzi Podlavickou
cestou a Javorovou ulicou o výmere 1,3713 ha.
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-12,75% stromov, tr. 4-34,31% stromov, tr. 3-47,06% stromov, tr. 2-0,98%
stromov, tr. 1-4,90% stromov. 35,29% tvorí porasty stromov listnatých, 64,71 % tvorí
porasty drevín ihličnatých.
Návrh opatrení
Navrhuje sa regenerácia parku v celkovej výmere 1,37 ha. Doplniť stromový porast pre
zlepšenie mikroklímy a intimity medziblokových priestorov, výsadby situovať aj z hľadiska
technického vymedzenie priestoru a odčlenenia okolitých objektov služieb a parkovísk.
Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia parkov
VP
Názov (lokalita)

1
Mestský park
2
Park Lux – Pamätník SNP
3
Park Triedy SNP, I .
4
Park Triedy SNP, II.
5
Švermov park
6
Park Radvanského kaštieľa
7
Park Jelšový hájik
9
Park Severná
11
Park THK
12B
Parková plocha na Okružnej ul.(časť)
13 Park. plocha pri MŠ Moskovská Oremburská
15
Parková plocha Sitnianska
30
Parčík medzi Švermovou a štadiónom
39 Parčík s detským ihriskom -THK-Spojová ul.
41
Parčík s odpočívadlom -Internátna ul.
44-45
Parčík s ihriskami –Internátna ul.
64
Park Povstalecká ul.
Spolu
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Celková
výmera
(ha)
6,4143
6,5543
0,9089
0,8970
1,3039
2,1661
4,2144
1,4300
3,2546
1,1697
1,0556
1,4145
1,3161
1,0967
0,9011
1,4824
1,3713
35,6666

Návrhovaná
revitalizácie
(ha)
6,4143
6,5543
0,9089
0,8970
2,1661
4,2144
0,6086
1,0556
1,4145
1,3713
24,3225
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Malé parkové plochy

Malé parkové plochy (MPP) sú súvislé plochy zelene, s výmerou menšou 5000 m2
u ktorých prevažuje dekoratívna (priestorová, doplňujúca ) funkcia a skutočnosť, že ich
územie nie je schopné plniť rekreačné ciele.
Dendrologický prieskum bol vykonaný u 43 objektov kategórie malé parkové plochy o
výmere 12,91 ha. Z tejto plochy sa navrhuje revitalizovať 7 objektov o celkovej výmere 9,77
ha.
Porasty
Základné údaje o porastoch malých parkových plôch obsahuje príloha Dokumentu.
Návrh opatrení
Sadovnícke riešenie regenerácie vychádza z potreby zachovať v maximálnej miere jestvujúcu
pôvodnú zeleň. Prehľad o kvalite a zdravotnom stave porastov je možné zistiť zo
spracovaných prieskumov a rozborov. Tieto podklady vyhovujú pre potrebu orientácie
a druhovej skladbe drevín a i ich zdravotnom stave. Prieskumy dokazujú, že sa jedná
o hodnotné porasty. V záujme ďalšieho vývoja je potrebné predovšetkým vykonať opatrenia
na zlepšenie stavu drevín, ktoré sú pre sadové riešenie rozhodujúce. Ďalej vykonať rez
stromov. Tieto zásady je potrebné vykonať bez ohľadu na to, či sa regenerácia malej parkovej
plochy uskutoční.
Ďalšie opatrenia na zlepšenie biologických pomerov by mali byť výsledkom vykonania
komplexnej regenerácie.
Sú to najmä:
• vybudovanie automatického zavlažovacieho systému,
• výmena zdevastovanej znehodnotenej pôdy,
• navrhnúť zahustené výsadby tienistých polohách a v miestach , kde zeleň má zabrániť
nežiadúcim vstupom na trávnik,
• navrhnúť výsadbu náhradných kultúr v miestach, kde nie sú vhodné podmienky pre
trávnik,
• založiť trávnikové plochy mačinou,
• navrhnúť dosadby vzácnejších jedincov ihličnatých, listnatých aj stálozelených
druhov,
• riešením prvkov malej architektúry vytvoriť vo vytypovaných miestach možnosti
sedenia, vybudovať pitné fontánky, vybudovaním spevnených plôch sa vytvoria
možnosti potrebných komunikačných spojení, čím sa zabráni nežiadúcemu
prechádzaniu a ničeniu zelene,
Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia malých parkových plôch
VP
Názov (lokalita)
Navrh revitalizácie (ha)
41
MPP Hronské predmestie promenáda
0,1989
42
MPP pri Medokýši – Štiavničky
0,6206
43
MPP Mládežnícka
1,8402
44
MPP na Internátnej so zapojením kostola
0,5917
45
MPP okolie Tihanyiovského kaštieľa
0,4236
46
MPP Barcyovského kaštieľa v Radvani
0.5826
47
Predpolie Rooseveltovej nemocnice
5,5188
Spolu
9,7762
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Sídlisková zeleň ( Panelové sídlisko)

5.3.1. Dendrologický prieskum

Panelové sídlisko je územne ucelená skupina bytových domov, postavených panelovou
technológiou, obsahujúci minimálne 150 bytových jednotiek.
Dendrologický prieskum bol vykonaný u 9 lokalít kategórie sídlisková zeleň o výmere
54,6653 ha.
Lokalita
Sídlisko tr. SNP
Sídlisko Cesta k Nemocnici
Sídlisko Fortnička
Sídlisko Fončorda
Sídlisko pri kostole na Okružnej ul.
Sídlisko Uhlisko
Sídlisko Podlavice
Sídlisko Severná , časť Bakossova
Sídlisko na Ďumbierskej (časť)
Spolu

Blok
Bloky 1-18
Bloky 1-19
Bloky 1-10

Bloky 1-37
Bloky 1-4

Výmera (ha)
15,8725
3,1214
2,4519
12,8681
0,7632
12,5534
2,1079
4,9340
0,0211
54,6653

Porasty sídlisko Tr. SNP
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-6,98% stromov, tr. 4-39,93% stromov, tr. 3-44,16% stromov, tr. 2-8,01%
stromov, tr. 1-0,92% stromov.
55,49% tvorí porasty stromov listnatých, 44,51 % tvorí porasty drevín ihličnatých.
Kríkové patro dosahuje 4 169 m2.
Druhové zastúpenie stromov ( > ako 2%): lipa malolistá (Tilia cordata) 12,47%, javor
mliečny ( Acer platanoides)12,36%, javor horský (Acer pseudoplatanus) (2,52%), pagaštan
konský (Aesculus hippocastanum) 4,00%), breza previsnutá ( Betula pendula)6,52, jaseň
mannový (Fraxinus ornus) 2,74%,smrek obyčajný (Picea abies)9,84 %, smrek omorikový
(Picea omorika) 2,29%, smrek pichľavý (Picea pungens) 6,98%, borovica čierna (Pinus
nigra) 4,69%, borovica lesná (Pinus sylvestris) 2,97%, duglaska tisolistá ( Psedotsuga
menziessi) 10,07%, tuja západná (Thuja occidentalis) 23,20%
Porasty sídlisko Cesta k nemocnici, Rudlovský potok
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-0,40% stromov, tr. 4-39,84% stromov, tr. 3-51,39% stromov, tr. 2-7,98%
stromov, tr. 1-0,40% stromov.
36,65% tvorí porasty stromov listnatých, 63,35 % tvorí porasty drevín ihličnatých.
Kríkové patro dosahuje 336 m2.
Druhové zastúpenie stromov ( > ako 2%): breza previsnutá ( Betula pendula)5,58% , slivka
višňoplodá Prunus cerasifera) 4,38%, slivka domáca (Prunus domestica ) 9,56%,čerešňa
plokatá (Prunus serrulata kanzan)3,98%, smrekovec opadavý (Larix decidua) 3,590, smrek
obyčajný (Picea abies) 27,09%.

25

EKOJET, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Porasty sídlisko Fortnička
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-3,10% stromov, tr. 4-40,0% stromov, tr. 3-54,37% stromov, tr. 2-1,69%
stromov, tr. 1-0,85% stromov.
62,54% tvorí porasty stromov listnatých, 37,46 % tvorí porasty drevín ihličnatých.
Kríkové patro dosahuje 734 m2.
Druhové zastúpenie stromov ( > ako 2%): lipa malolistá (Tilia cordata) 3,10%, javor mliečny
( Acer platanoides)19,72%, breza previsnutá (Betula pendula)14,93%,čerešňa plikatá (Prunus
serulata) 6,20%, agát biely ( Robinia psudoacacia) 3,94%, smrek obyčajný (Picea abies)
8,17%, smrek pichľavý ( Picea pungens) 4,23%, borovica čierna (Pinus nigra)4,51%,
borovica hladká ( Pinus strobus) 11,27%, tuja západná ( Thuja occidentalis) 3,11%
Porasty sídlisko Fončorda
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-6,88% stromov, tr. 4-32,04% stromov, tr. 3-54,54% stromov, tr. 2-5,479%
stromov, tr. 1-1,07% stromov.
Porasty stromov listnatých tvorí 58,88% v špecifikácii 54 druhov. 41,12 % tvorí Porasty
stromov ihličnatých tvorí 41,12% v špecifikácii 16 druhov. Kríkové patro dosahuje 5 370 m2.
Druhové zastúpenie stromov lipa malolistá (Tilia cordata) 1,20%, javor mliečny ( Acer
platanoides) 2,67%, javor mliečny (Acer platanoides var. Globosum) 1,20%, javor horský
(Acer pseudoplatanus) 3,94%, breza previsnutá (Betula pendula) 6,61%,čerešňa plikatá
(Prunus serulata) 8,81%, agát biely ( Robinia psudoacacia) 1,67%, slivka (Prunus sp.)
2,47%, čerešňa vtáčia ( Prunus avium) 3,60%, jabloň domáca (Malus domestica) 4,61%,
hrab obyčajný (Carpinus betulus) 3,94%, jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) 1,20%,
smrek obyčajný (Picea abies) 8,61%%, smrek pichľavý ( Picea pungens) 4,54%, smrek
omorikový (Picea omorika) 1,94%, borovica čierna (Pinus nigra) 1,74%, borovica hladká
(Pinus strobus) 1,34%, borovica lesná (Pinus sylvestris) 6,21%, tuja západná ( (Thuja
occidentalis) 2,27%, tuja riasnatá (Thuja plicata)1,07%, smrekovec opadavý (Larix decidua)
2,74%, cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana) 1,34%, duglaska tisolistá
(Pseudotsuga menziesii) 8,01%.
Porasty sídlisko pri kostole na Okružnej ul.
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-41,18 % stromov, tr. 4-15,97 % stromov, tr. 3-36,13 % stromov, tr. 2-5,58
% stromov, tr. 1-0,84 % stromov.
Porasty stromov listnatých tvorí 31,93 % v špecifikácii 14 druhov. Porasty stromov
ihličnatých tvorí 68,06 % v špecifikácii 6 druhov. Kríkové patro dosahuje 76 m2.
V porastu listnatých stromov prevláda javor mliečny (Acer platanoides) 18,42%, javor
horský (Acer pseudoplatanus)15,79% a breza previsnutá (Betula pendula) 15,79%.
V porastu ihličnatých prevláda borovica čierna ( Pinus nigra) 46,91% a smrek pichlavy
(Picea pungens) 29,63%.
Porasty sídlisko Podlavice
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-2,98% stromov, tr. 4-20,87 % stromov, tr. 3-67,75 % stromov, tr. 2-4,34 %
stromov, tr. 1-4,07 % stromov.
Porasty stromov listnatých tvorí 41,46 % v špecifikácii 28 druhov. Porasty stromov
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ihličnatých tvorí 58,54 % v špecifikácii 17 druhov. Kríkové patro dosahuje 937 m2.
Druhové zastúpenie stromov ( > ako 2%),: javor mliečny ( Acer platanoides) 8,13%, breza
previsnutá (Betula pendula) 4,88%, agát biely ( Robinia psudoacacia) 3,25%, hrab
obyčajný (Carpinus betulus) 2,17%, hlošina úzkolistá (Eleagnus anguastifolia) 5,96%, jaseň
mannový (Fraxinus ornus) 2,98%, vŕba rakytová ( Salix caprea) 2,17%,
smrek pichľavý (Picea pungens) 12,47%, smrek pichľavý (Picea pungens var, Glauca)
7,05%, borovica čierna (Pinus nigra) 3,25%, borovica lesná (Pinus sylvestris) 4,88%,
Porasty sídlisko Uhlisko
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-24,50% stromov, tr. 4-19,08 % stromov, tr. 3-41,32 % stromov, tr. 2-11,93
% stromov, tr. 1-3,16 % stromov.
Porasty stromov listnatých tvorí 45,30 % v špecifikácii 42 druhov. Porasty stromov
ihličnatých tvorí 54,70 % v špecifikácii 15 druhov. Kríkové patro dosahuje 874 m2.
Druhové zastúpenie stromov ( > ako 2%): javor mliečny ( Acer platanoides) 4,34%, breza
previsnutá (Betula pendula)4,25%, jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)4,25%, jabloň domáca
(Malus domestica) 4,61%, slivka domáca (Prunus domerstica) 4,07%, čerešňa krovitá
(Prunus fruticosa) 2,17%, višňa pílkatá (Prunus serrulata) 2,44%, hruška obyčajná (Pyrus
communis) 2,20%, jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) 3,39%, orgován obyčajný (Syringa
vulgaris) 2,08%,
smrek obyčajný (Picea abies) 13,11%, smrek pichľavý (Picea pungens) 10,76%, borovica
lesná (Pinus sylvestris) 6,06%, borovica hladká (Pinus strobus) 2,26%, borovica čierna
(Pinus nigra) 2,98%, tuja východná ( Thuja orientalis) 5,15%.
Porasty sídlisko Severná –časť Bakossova
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-2,33% stromov, tr. 4-17,33 % stromov, tr. 3-62,00 % stromov, tr. 2-12,33 %
stromov, tr. 1-5,83 % stromov.
Porasty stromov listnatých tvorí 63,83 % v špecifikácii 31 druhov. Porasty stromov
ihličnatých tvorí 36,17 % v špecifikácii 14 druhov. Kríkové patro dosahuje 1 059 m2.
Druhové zastúpenie stromov ( > ako 2%): javor mliečny ( Acer platanoides) 2,17%, breza
previsnutá (Betula pendula) 5,33%, jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) 24,33%, jabloň domáca
(Malus domestica) 2,50%, slivka čerešňoplodá (Prunus ceresifera) 5,33%, čerešňa vtáčia
(Prunus avium) 2,17%, agát biely (Robinia pseudoaccacia) 11,33%,orach kráľovský
(Juglans regia) 2,83%,
smrek obyčajný (Picea abies) 9,33%, smrek pichľavý (Picea pungens) 1,67%, borovica lesná
(Pinus sylvestris) 2,83%, borovica hladká (Pinus strobus) 1,67%, borovica čierna (Pinus
nigra) 8,83%, tuja západná ( Thuja occidentalis Malonyana)) 2,00%.
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Tabuľka: Dendrologický prieskum sídliskovej zelene
Lokalita
Blok
Sídlisko tr. SNP
Bloky 1-18
Sídlisko Cesta k Nemocnici
Bloky 1-19
Sídlisko Fortnička
Bloky 1-10
Sídlisko Fončorda
Sídlisko pri kostole na Okružnej ul.
Sídlisko Uhlisko
Bloky 1-37
Sídlisko Podlavice
Bloky 1-4
Sídlisko Severná , časť Bakossova
Sídlisko na Ďumbierskej (časť)
Spolu

Výmera (ha)
15,8725
3,1214
2,4519
12,8681
0,7632
12,5534
2,1079
4,9340
0,0211
54,6653

5.3.2. Revitalizácie zelene sídliska

Generel zelene (Ekojet 2020) a následne Územný plán mesta Banská Bystrica (Aurex 2010)
navrhujú revitalizáciu zelene sídlisk vo výmere 47,1103 ha.
Aby sa územie sídliska plnohodnotne revitalizovalo a stalo sa plnohodnotnou časťou mesta,
je potrebný komplexný prístup riešenia revitalizácie.
Vzhľadom k rozsahu sídlisk, množstvu nahromadených problémov a ekonomickej náročnosti
je revitalizácia dlhodobým procesom. Program revitalizácie je navrhovaný ako otvorený
materiál, ku ktorému by sa každým rokom na základe nových poznatkov a novo vznikajúcich
problémov pričleňovali ďalšie aktuálne informácie.
Najčastejšími sa vyskytujúcimi problémami sú:
• monofukčnosť
• technické vady
• nevyhovujúce riešenie dopravy v kľude
• nekoncepčné úpravy a nedostatok údržby volných plôch
• nevybavený parter
• vzhľad domov
• pokiaľ je sídlisko situované v tesnej blízkosti pôvodnej zástavby, nie je doriešená
náväznosť architektúry a urbanizmu sídliska na štruktúru mesta
• nedostatok občianskej vybavenosti, ktorá sa v poslednej dobe prehlbuje v súvislosti so
zmenami vlastníckych vzťahov.
Závažnosť jednotlivých problémov súvisí s obdobím výstavby sídliska, s jeho veľkosťou,
s veľkosťou mesta, ku ktorému sídlisko patrí a konečne s lokalizáciou sídliska v rámci
mesta.
Projektovanie revitalizácie zelene
Riešenie projektu musí byť v súladu so schválenou územno - plánovacou dokumentáciou
mesta, s programom rozvoja mesta a musí vychádzať z oprávnených nárokov obyvateľov
sídliska. Organizačné zabezpečenie prípravy, spracovanie a realizácia projektu zabezpečuje
mesto prostredníctvom komisie. Členovia komisie by mali byť okrem členov zastupiteľstva
zástupcovia mestského úradu, zástupcovia obyvateľov sídliska, bytových družstiev, orgánov
štátnej správy a experti.
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Obsahový štandard projektu
Analýza
Analýza zhrnuje vyhodnotenie podkladových materiálov (ÚPD, dosiaľ spracovanú
dokumentáciu, vyhodnotenie ankety v ktorej obyvatelia sídliska vyjadrujú svoje názory,
prianie a požiadavky na spôsob a postup riešenia problémov, prieskumy a rozbory). Dôležitou
súčasťou analýzy je rozbor ekonomických podmienok úprav, dotácií, možností súkromných
investícií a ďalších zdrojov.
Návrh
Návrh obsahuje textovú, výkresovú, ekonomickú a dokladovú časť.
1.
V textovej časti sú vymedzené ciele revitalizácie, poradie podľa naliehavosti a časový
horizont dosiahnutia cieľov. V textovej časti by mali byť zahrnuté prípadné
požiadavky na zmeny a doplnky ÚPD. Projekt zohľadňuje podmienky pre sociálny
a kultúrny rozvoj, pre podporu susedských vzťahov a pre aktivity volného času.
Osobitnú pozornosť je treba venovať trávenia volného času detí a mládeže.
2.
Výkresová časť obsahuje údaje prevzaté z ÚPD (funkčné využitie, priestorové
usporiadanie riešeného územia a jeho okolia, graficky vyjadrené regulatívy) a návrh
jednotlivých úprav. Pokiaľ niektoré úpravy budú vyžadovať zmenu ÚPD, je potrebné
tuto skutočnosť vyznačiť. Grafické riešenie by mali byť doplnené perspektívnymi
pohľadmi na predpokladaný výsledok navrhovaných zmien.
3,
Ekonomická časť obsahuje celkový prehľad navrhovaných úprav (rozpočet). Časový
postup realizácie jednotlivých akcií je potrebné spracovať podľa naliehavosti
a ekonomickej realizovateľnosti.
4.
Dokladová časť tvorí doklady o schválení ÚPD, o schválení spracovaného projektu
revitalizácie zastupiteľstvom mesta, doklady preukazujúci vlastníctvo stavieb
a pozemkov, platné územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre úpravy navrhnuté
v projektu revitalizácie,
doklady mesta o potrebných vlastných finančných
prostriedkoch.
Návrh opatrení
Medzi nápravné opatrenia zelene panelových sídlisk navrhujeme:
• Časť porastov sídliskovej zelene vyžaduje nutné aktuálne zásahy: jednotlivé
prebierky, výchovné opatrenia, asanácie, špeciálne ošetrenia jedincov.
• Pre tienené miesta uvažovať s náhradou za trávnik, Rekonštrukcie detských ihrísk
(všetky sídliská) a odpočívadiel pre dospelých.
• Detské ihriská s priestorom pre matky s malými deťmi, pokiaľ podmienky
neumožňujú umiestniť ihrisko v dostatočnej vzdialenosti od parkoviska áut (10 m),
kontajnerov a sušiakov prádla (8 m) je možné hygienu prostredia čiastočne ovplyvniť
oddelením ihriska živými plotmi, vysokými drevinami s podrastom krov, kombináciou
stavebných prvkov so zeleňou alebo konštrukciami s popínavými drevinami. Väčšia
plochy by mala byť osvetlená, časť plochy chránená pred slnečným úpalom.
• Pravidelná výmena piesku.
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Vybavenie detských ihrísk približuje tabuľka:
Užívatelia
Deti do 1 roka
Deti 1-3 roky

Deti 3-6 rokov

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivity
Lezenie po deke, chytanie vecí a hračiek
Hry na rovnej ploche, precvičovanie tela, stály
dozor

Základné cviky na nízkych typoch náradia

Prvky vybavenia

Náraďové ihriská,: pieskoviská, kĺzačky, lavičkové
a vahadlové hojdačky, kladina, preliezačky,
trubkové alebo drevené konštrukcie rôznych tvarov,
prvky výtvarne tvarované, makety strojov,
automobilov, a pod.

Odpočívadlá pre rekreáciu dospelých:
Odpočívadlá navrhujeme situovať do mikroklimaticky a hygienicky nezávadných
priestorov. Vrchol návštevnosti je čas od 10 do 12 hod. a 15-16.30 hodín. Užívateľmi
sú dôchodcovia, invalidní občania. matky s deťmi a nemocní. Vyžadujú sedenie na
slnku alebo v tieni. Niektorých obyvateľov odrádza od pobytu alebo jeho časti prílišná
horizontálna alebo vertikálna prehľadnosť (strata intimity). Preto navrhujeme niektoré
odpočívadlá alebo ich časti zintímniť pomocou vysokej zelene, pergol s popínavými
rastlinami. Úprava i kompozícia zelene v priestore odpočívadla musí byť vrcholom
kompozície obytného vnútrobloku s využitím drobnej architektúry (pergola,
prístrešok, altánok, fontána, bazén) a umeleckých diel (plastiky, záhradná keramika,
mozaika, a pod.) a stabilných prvkov vybavenia. Štandardným prvkom vybavenia sú
pohodlné lavičky a stoly.
Opravy ciest, chodníkov.
Ošetrenie trávnikových plôch, hnojenie na odstránenie kyslosti ( výskyt machu).
Riešiť problém závlah, hlavne u mladých výsadieb. Zeleň zavlažovať pomocou
intenzívnej kvapkovej závlahy.
Doriešiť odstraňovanie domového odpadu, vytvoriť spevnené odstavné plochy pre
kontajnery na celom území mesta. Kontajnerové miesta ohradiť okrasným múrikom.
Na sídlisku v MČ Podlavice dokončiť výsadby vysokej zelene, opraviť detské ihriská,
sídlisko vybaviť lavičkami.
Vytvoriť podmienky pre širšie uplatnenie vody, vybudovať tečúce fontány
a vodomety. V parkoch s detskými ihriskami inštalovať pitné fontánky. Zvážiť podiel
prírodných hmôt, hlavne dreva pri inštalácii detských atrakcií.
Riešiť situáciu s odstraňovaním výkalov psov, navrhnúť podmienky výbehu psov
v zeleni, vybudovať stojany s ochrannou ručnou návlečkou , vreckom a odpadové
nádoby pre výkaly psov.
Na parkoviskách realizovať výsadbu rastlých stromov z hľadiska tienenia parkovacích
plôch.

Vo všetkých sídliskách zlepšiť čistotu, najmä pri ukladaní domového odpadu. Stanovište
kontajnerov situovať podľa požiadavky odvozu. Majú byť umiestnené max. 50 m od vstupov
do domov, vzdialenosť od okien obytnej zástavby nie menej ako 20 m. Kontajner o kapacite
1100 l zodpovedá počtu obyvateľ 30-35. Veľkosť plochy 175x 150 cm, 2 nádoby 350 cm, pre
každú ďalšiu 150 cm, pred kontajnery je manipulačná plocha 150 cm široká. Úpravu povrchu
boxov pre kontajnery navrhujme dláždené alebo betónové.
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Prášenie kobercov.
Zariadenia navrhujme situovať v susedstve kontajnerov domového odpadu alebo
v zatienených priestoroch, mikroklimaticky alebo hygienicky nevýhodných pre iné zariadenia.
Prvky vybavenia: stojan pre 50-100 bytových jednotiek, potrebná plocha 10-15 m2 na 1
stojan. V malých vnútroblokoch používame jednoduché zariadenie, umiestnené konzolami na
múr dvora a pod.
Sušenie prádla.
Miesto by malo byť kontrolované z okien domov. Prvky vybavenia: teoretická potreba 0,8 m2
plochy na bytovú jednotku. Jednoduché funkčné zariadenie by nemalo výrazne ovládať
priestor. Z obavy pred krádežou prádla je možné zariadenie oplotiť ( napr. drevená
konštrukcia a bránka na uzamykanie). Plochy pod sušiakmi vzhľadom k individuálnej
intenzite využívania navrhujem zatrávniť.
Dosadby stromov
Realizovať dosadby stromovej vegetácie do sídlisk podľa projektovej dokumentácie .
Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia sídliskovej zelene
Názov (lokalita)
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Vnútroblok Skuteckého – Kukučínova
Sídlisko SNP – 29.augusta – Jegorovova
Sídlisko SNP – 29.augusta –Tr. SNP
Svahy medzi Tulskou a Moskovskou
Plochy zelene medzi Rudohorskou
a Tatranskou
Plochy zelene medzi Karpatskou
a Javorníckou
Plochy zelene medzi Ďumbierskou a Ružovou
Plochy zelene medzi Radvanskou
a Bernolákovou
Sídlisko Podlavice
Spolu
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MČ/
UO
1/4
1/14
1/14
9/26
11/49

Výmera (ha)

12/48

5,4991

12/5
9/19

1,3566
12,2985

8/23

4,1616
47,1103

2,4720
1,9709
11,0214
0,5991
7,7311
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Zeleň komunikácií

Dendrologický prieskum bol vykonaný na ploche o celkovej výmere 1,1538 ha na
nasledovných lokalitách:
• Námestie Vajanského s porasty jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos) v sadovníckej hodnote 3,
• Štádlerovo nábrežie s porastom lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) v sadovníckej
hodnote 3,
• Štefánikovo nábrežie s porastom lipa malolistá (Tilia cordata) v sadovníckej hodnote
3 a 4.
• Skuteckého ul s porastom javor mliečny ( Acer platanoides, var. Crimson King
a Globosum), hloh jednosemnný (Crateagus monogyna), jarabina vtáčia (Sorbus
aucuparia) v sadovníckej hodnote 1 až 3.
• Ul. Čs. armády s prevahou porastov lipa malolistá (Tilia cordata), lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos),lipa striebristá (Tilia tomentosa) a menšieho množstva javor
horský, pajasaň žliazkatý, jaseň štíhly , pagaštan konský.
Ihličnaté dreviny sú zastúpené v prevahe smreku obyčajného ( Picea abies), borovice
čiernej (Pinus nigra) a smrekovca opadavého (Larix decidua). Ihličnaté porasty
doplňuje borovica hladká, smrek pichľavý a cypruštek lawsonov. Dreviny dosahujú
sadovnícku hodnotu 3-5.
• Lokalita Hušták s prevahou porastu jaseň štíhly ( Fraxinus excelsior) a lipa veľkolistá
( Tilia platyphyllos). Porasty doplňuje borovica lesná, javor horský a čerešňa vtáčia.
Dreviny dosahujú sadovnícku hodnotu 3-4.
• Ul. T. Vansovej tvorí jasaňovec metlinatý (Koelreuteria paniculata) v sadovníckej
hodnote 5.
• Ul. J Cikkera tvorí porast javor mliečny ( Acer platanoides) v sadovníckej hodnote 3
Komunikačná zeleň je rozdelená do troch skupín:
• zeleň chodníkov, kde sa navrhovanie riadi normou STV 73 6005, výsadba do otvorov
do 1m x 1m
• zeleň postranného deliaceho pásu. Postranný deliaci pás sa zriaďuje pre ochranu rastlej
zelene, stožiare a zvislé dopravné značky alebo k umiestnení zariadení pre podzemné
vedenie. Najmenšia šírka tohto pásu je 1,50 m. Jeho povrch sa buď spevňuje alebo
sadovnícky upraví,
• zeleň stredného deliaceho pásu.
Analýza zelene komunikácií naznačuje, že zastúpenie jedincov v stanovených vekových
štádiách je nepriaznivé. Skupina stabilizovaných výsadieb sa nachádza len pri nových
výsadbách. Ostatné stromoradia sú medzernaté až rozpadnuté, stromy značne poškodené
a neperspektívne. Je pravdepodobné, že v krátkom časovom horizonte môže dochádzať k
úbytku stromov na ulici. Zdravotný stav je ovplyvnený mechanickým poškodením kmeňa
koruny, výskytom suchých konárov, zalomením konárov, výskytom drevokazných húb,
znížením statickej stability jedinca, nevhodným rezom.
Uloženie inžinierskych sietí v trase stromoradia nebolo pri prieskumu zisťované. Je známe, že
do väčšiny ulíc pri súčasnom uložení inžinierskych sietí stromy nie je možné vysadiť. Pri
prerokovaní inžinierskych sietí je nutné získanie povolenia pre výrub suchých stromov
a spracovanie čo najpresnejšieho zadania požadovaných prác, rastlinného materiálu
a technológie výsadieb.
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Ochrana stromoradí vyžaduje osobitnú dokumentáciu s obsahom zistenia zdravotného
a pestovateľského stavu každého jedinca u stromoradia, jeho úplnosť a perspektívu. Prípadné
dosadby by sa mali uskutočňovať pôvodným druhom.
Navrhovaná revitalizácia zelene komunikácií
Generel zelene mesta Banská Bystrica (Ekojet 2020) navrhujú revitalizáciu zelene
komunikácií v špecifikácii revitalizácia stredných deliacich pásov a stromoradí
Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia (úplná rekonštrukcia) stredných deliacich pásov
komunikácií
Názov (lokalita)
68
69
70
71

Moskovská ul.
Tulská ul.
Sládkovičova ul. s nám. Ľ. Štúra
Rudohorská
Spolu

MČ/
UO
9/26
9/26
9/19,20
12/48,49

Dĺžka sdp
(m)
361
345
1 045
534
2 285

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia stromoradia dotknutých komunikácií

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Názov (lokalita)

MČ/
UO

Gorkého ul.
Okružná ul.
Ďumbierska ul.
Skuteckého ul.
J.Cikkera
Bellušova ul.
B. Nemcovej
Jesenského
Ul. 29. augusta
Martina Rázusa
9.mája
Spolu

9/20
9/50
11/06
1/04
1/01
1/12
1/12
1/12
1/14
1/01
1/12

33

Dĺžka
stromoradia
(m)
752
163
271
1 057
134
224
62
414
558
482
1 927
6 044
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Katolícky cintorín

5.5.1. Dendrologický prieskum

Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-2,92% stromov, tr. 4-22,63 % stromov, tr. 3-52,92 % stromov, tr. 2-14,60 %
stromov, tr. 1-6,93 % stromov.
Porasty stromov listnatých tvorí 31,02 % v špecifikácii 9 druhov. Porasty stromov
ihličnatých tvorí 68,98 % v špecifikácii 18 druhov. Kríkové patro dosahuje 78 m2.
Druhové zastúpenie stromov javor mliečny ( Acer platanoides) 0,73%, breza previsnutá
(Betula pendula) 1,09%, agát biely ( Robinia psudoacacia) 0,36%, jaseň mannový
(Fraxinus ornus) 2,55%, javor horský (Acer pseudoplatanus)1,46%, pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)9,12%, platan javorolistý (Platanus x acerifolia) 1,09%,čerešňa
vtáčia (Prunus avium) 0,36%, lipa malolistá (Tilia cordata)14,23%.ˇ
jedľa srienistá (Abies concolor) 0,36%, cypruštek lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana)
13,87%, cypruštek nutkanský (Chamaecyparis x nootkatensis) 1,46%, cypruštek hrachonosný
(Chamaecyparis pisifefra)2,19%, smrekovec opadavý (Larix decidua) 0,73%, smrek obyčajný
(Picea abies) 6,20%, smrek biely (Picea glauca Conica)2,55%, smrek pichľavý (Picea
pungens) 2,19%, smrek pichľavý var. Glauca (Picea pungens var, Glauca) 2,19%, borovica
hladká (Pinus strobus ) 1,09%, borovica lesná (Pinus sylvestris)0,73%, douglaska tisolistá
(Pseudotsuga menziesii) 1,82%, tis obyčajný (Taxus baccata)1,46%, tuja západná (Thuja
occidentalis) 21,90%, tuja západná (Thija occidentalis Malonyana) 5,11%, tuja riasnatá
(Thuja plicata) 3,28%, tuja smaragdová (Thuja occidentalis Smaragd)0,73 %.
Návrh opatrení
Navrhuje sa regenerácia plôch v celkovej výmere 3,2006 ha.
So zámerom regenerácie zelene navrhuje sa komplexné riešenie všetkých častí cintorínov pri
dodržaní postupnosti vykonávaných prác v tejto špecifikácii:
• Na súčasných plochách vykonať dendrologický prieskumu a navrhnúť etapovitú
obnovu porastov.
• V I. etape vykonať výchovné zásahy do porastov a náhradné výsadby na základe
pestovateľských opatrení vyhodnotených v podrobnom dendrologickom prieskume.
• V II – IV. etape navrhnúť komplexnú obnovu porastov spoločne s obnovou cestnej
siete, odvodnenia a doplniť mobiliár. Etapa sa týka postupného výrubu stromov
ponechaných na dožitie, rastúcich na vnútorných stranách oddielov cintorína a medzi
hrobmi. Realizácia tejto etapy by mala byť priebežná. Každý rok je nutné vykonávať
pravidelné kontroly zdravotného stavu stromov, na základe ktorého bude rozhodnuté
o vykonaní potrebného výrubu vždy v nevyhnutnom minimálnom rozsahu.
• Iným aspektom je zahájenie pravidelnej údržby porastov, ktoré je možné vykonávať
na základe podrobného dendrologického posúdenia, kde v návrhu nových opatrení je
u jednotlivých taxónov vymedzený spôsob údržby od bežnej údržby až po riešenie
havarijného stavu.
• Návrh cestnej siete bude vychádzať zo súčasného technického stavu povrchov ciest
a smerovania ciest , prepojenie na nové plochy cintorínov.
• Všetky cesty musia byť spádované do odtokových žliabkov.
• Pre celý cintorín sa navrhuje realizovať rozvod pitnej vody.
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Významný je návrh na obnovu
lavičiek, odpadových košov, vzhľadovo
zodpovedajúce historickému kontextu cintorínov, orientačných tabúl s vyznačením
hrobových miest významných občanov mesta Banská Bystrica.

5.5.2. Revitalizácia zelene cintorínov

Generel zelene mesta Banská Bystrica (Ekojet 2020) navrhujú revitalizáciu zelene kategórie
cintorínov o výmere 6,1616 ha
Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia cintorínov:
Názov (lokalita)
72
73
74

5.6.

Katolícky cintorín
Evanjelícky cintorín
Židovský cintorín
Spolu

MČ/
UO
1/03
1/03
1/04

Výmera (ha)
3,2006
2,4407
0,5202
6,1615

Zeleň školských zariadení

Plochy zelene školských zariadení sú súvislé plochy so zameraním na výukový a výchovný
proces. Výmera zelene sa vykazovala bez stavebných objektov a ciest. Objekty škôl sú
v meste oplotené. Dendrologický prieskum bol vykonaný v plochách zelene v objektoch
školy: ZŠ Golianova 8.(1,8430 ha ), ZŠ Pieninská (5,2544 ha), MŠ Petra Jilemnického (0,34
ha),
Porasty
Sadovnícka hodnota porastov stromov dosahuje pri zastúpení v triedach (Machovcovo
hodnotenie): tr. 5-8,49% stromov, tr. 4-23,58 % stromov, tr. 3-52,83 % stromov, tr. 2-12,26 %
stromov, tr. 1-2,93 % stromov.
Porasty stromov listnatých tvorí 34,91 % v špecifikácii 9 druhov. Porasty stromov
ihličnatých tvorí 65,09 % v špecifikácii 9 druhov. Kríkové patro dosahuje 87 m2.
Druhové zastúpenie stromov: breza previsnutá (Betula pendula) 2,83%, jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior) 6,60%, čerešňa vtáčia (Prunus avium) 5,66%, višňa krovitá (Prunus
fruticosa)0,94%, lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) 0,94%, jabloň domáca (Malus sp.)
15,94%, topoľ čierny (Populkus nigra)0,94%, vŕba biela (Salix alba) 0,94%, ˇ
cypruštek lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana) 6,60%%, smrek obyčajný (Picea abies)
6,20%, smrek biely (Picea glauca Conica)2,55%, smrek pichľavý (Picea pungens) 9,43%,
smrek pichľavý (Picea pungens) 7,55%, borovica horská (Pinus mugo)1,89%, douglaska
tisolistá (Pseudotsuga menziesii) 8,49%, tuja západná (Thuja occidentalis)1,89%, tuja
riasnatá (Thuja plicata) 1,89%, borievka prostredná (Juniperus media) 11,32%.
Revitalizácia zelene školských zariadení sa nenavrhuje
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ZOZNAM A VYMEDZENIE POZEMKOV VHODNÝCH NA NÁHRADNÚ
VÝSADBU
6.1.

Plochy vyčlenené v programe revitalizácie

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia parkov sa navrhuje na objektoch.
VP

Názov (lokalita)

1
Mestský park
2
Park Lux – Pamätník SNP
3
Park Triedy SNP, I .
4
Park Triedy SNP, II.
5
Švermov park
6
Park Radvanského kaštieľa
7
Park Jelšový hájik
9
Park Severná
11
Park THK
12B
Parková plocha na Okružnej ul.(časť)
13 Park. plocha pri MŠ Moskovská Oremburská
15
Parková plocha Sitnianska
30
Parčík medzi Švermovou a štadiónom
39 Parčík s detským ihriskom -THK-Spojová ul.
41
Parčík s odpočívadlom -Internátna ul.
44-45
Parčík s ihriskami –Internátna ul.
64
Park Povstalecká ul.
Spolu

Celková
výmera
(ha)
6,4143
6,5543
0,9089
0,8970
1,3039
2,1661
4,2144
1,4300
3,2546
1,1697
1,0556
1,4145
1,3161
1,0967
0,9011
1,4824
1,3713
35,6666

Návrhovaná
revitalizácie
(ha)
6,4143
6,5543
0,9089
0,8970
2,1661
4,2144
0,6086
1,0556
1,4145
1,3713
24,3225

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia malých parkových plôch
VP
Názov (lokalita)
Navrh revitalizácie (ha)
41
MPP Hronské predmestie promenáda
0,1989
42
MPP pri Medokýši – Štiavničky
0,6206
43
MPP Mládežnícka
1,8402
44
MPP na Internátnej so zapojením kostola
0,5917
45
MPP okolie Tihanyiovského kaštieľa
0,4236
46
MPP Barcyovského kaštieľa v Radvani
0.5826
47
Predpolie Rooseveltovej nemocnice
5,5188
Spolu
9,7762
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Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia sídliskovej zelene
Názov (lokalita)
48
Vnútroblok Skuteckého – Kukučínova
49
Sídlisko SNP – 29.augusta – Jegorovova
50
Sídlisko SNP – 29.augusta –Tr. SNP
51
Svahy medzi Tulskou a Moskovskou
52
Plochy zelene medzi Rudohorskou
a Tatranskou
53
Plochy zelene medzi Karpatskou
a Javorníckou
54
Plochy zelene medzi Ďumbierskou a Ružovou
55
Plochy zelene medzi Radvanskou
a Bernolákovou
56
Sídlisko Podlavice – Gaštanová
Spolu

MČ/UO
1/4
1/14
1/14
9/26
11/49

Výmera (ha)
2,4720
1,9709
11,0214
0,5991
7,7311

12/48

5,4991

12/5
9/19

1,3566
12,2985

8/23

4,1616
47,1103

Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia (úplná rekonštrukcia) stredných deliacich pásov
komunikácií
Názov (lokalita)
MČ/UO
Dĺžka (m)
68
Moskovská ul.
9/26
361
69
Tulská ul.
9/26
345
70
Sládkovičova ul. s nám. Ľ. Štúra
9/19,20
1 045
71
Rudohorská
12/48,49
534
Spolu
2 285
Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia stromoradia dotknutých komunikácií
Názov (lokalita)
MČ/UO
Dĺžka (m)
57
Gorkého ul.
9/20
752
58
Okružná ul.
9/50
163
59
Ďumbierska ul.
11/06
271
60
Skuteckého ul.
1/04
1 057
61
J.Cikkera
1/01
134
62
Bellušova ul.
1/12
224
63
B. Nemcovej
1/12
62
64
Jesenského
1/12
414
65
Ul. 29. augusta
1/14
558
66
Martina Rázusa
1/01
482
67
9.mája
1/12
1 927
Spolu
6 044
Tabuľka: Navrhovaná revitalizácia cintorínov
Názov (lokalita)
72
Katolícky cintorín
73
Evanjelícky cintorín
74
Židovský cintorín
Spolu

MČ/UO
1/03
1/03
1/04
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Nové plochy vyčlenené podľa dokumentácie Generelu zelene

Tabuľka: Navrhované nové parky
Názov (lokalita)
1
Verejný park – pod Belvedérom
(areál bývalého strediska. ZARES)
2
Verejný park
(pri mŕtvom ramene ľavého brehu Hrona)
3
Verejný park Urpín
4
Verejný park Kalvária
5
Park pred krematóriom Kremnička
6
Park THK
7
Park Slnečné stráne
8

Park nad Rooseveltovou nemocnicou
Spolu

MČ/UO
1/21

Výmera (ha)
2,1039

1/12

2,7370

1/15
1/15
6/33
9/47
1/24
24/40
1/46

16,4442
2,9259
2,6661
6,1023
2,8529

Tabuľka: Navrhované plochy zelene nových obytných súborov
Názov (lokalita)
MČ/UO
10 Plochy HBV v OS Sásová – sever
11/49
11 Plochy HBV v OS Sásová – sever
11/49
12 Plochy HBV v OS Pieskovňa –
12/48
13 Plochy HBV v OS Rakytovce – Dolné lúky
10/34

8,3310
44,1633

Výmera (ha
0,13
0,96
1,10
0,47

14

Plochy HBV v OS Pod Mladinami

6/33

15

Plochy HBV v OS Pršianská terasa

9/27

16
17
18

Plochy HBV v OS Belvedér Antea
Plochy HBV v OS Belvedér
Plochy HBV v OS Štúrovo námestie

1/21
1/21
9/19,20

1,56
2,28

19
20
21
22

Plochy HBV v OS Hurbanova 1
Plochy HBV v OS Nad Amfiteátrom
Plochy HBV v OS Slnečné stráne
Plochy HBV v OS Roháčovo
Spolu

1/02
01/46
04/24
12/40,48

0,78
0,55
1,46
0,55
18,86

3,34
4,68

1,00

Tabuľka: Navrhované plochy zelene priestorov sústavy malých parkových plôch OS
Názov (lokalita)
MČ/ UO
Výmera (ha)
23
Parková plocha za SAŽP
01/46
0,6753
24
Pršianska cesta – kompozičná os
09/27
0,8472
25
Pršianska cesta – Pri vlčej jame
09/27
0,7211
26
Sásová – Stráže (rozvojové plochy UMB)
12/05
3,6248
Spolu
5,8684
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Tabuľka: Navrhované plochy zelene komunikácií
Názov (lokalita)
27
Severný obchvat
28
Zberná komunikácia Kynceľová-SásováKostiviarska
29
Zelený bulvár pozdĺž Štadlerovho
a Štefánikovho nábrežia
30
Majerská cesta
31 Parkové úpravy okolo Hrona a popri ceste 1/66
v k.ú. Rakytovce, Kremnička, Kráľova a Iliaš
Spolu

MČ
1/11/13
4,12

Dĺžka (m)
5 200
24 334

1

1 380

7
2/5/6/10

1 585
4 100
36 599

Tabuľka: Zakladanie plôch biokoridorov sídelnej zelene v rámci realizácie USES
Názov (lokalita) v zastavanom území mesta
MČ
Dĺžka (m)
80
Rieka Hron
1/5/7/9/15
13 300
81
Potok Bystrica (Harmanecký potok)
1/4/3/16
8 749
82
Tajovský potok s napojením sa na zónu
1/9
5 029
Štiavničky s významnou plochou medzi
Hutnou ul. a ul.Cesta na štadión
83
Malachovský potok s významnou plochou
9
2 415
parku kaštieľa Radvanského kaštieľa a zbytkov
parku Barcyovského kaštieľa
84
Rudlovský potok – s významnou plochou
11
1181
Jelšový hájik a Rudlovský minerálny prameń
85
Udurná
9
2040
86
Laskomerský potok
1/8
2083
87
Molčanský potok
15
1 113
88
Potok Kremnička
6
2027
89
Rakytovský potok
10
3619
90
Krátky potok
6
1938
91
Selčiansky potok
13/15
2791
Spolu
46 285

Príloha : Dendrologický prieskum objektov verejnej zelene

Príloha : Ekologicko- pestovateľské vlastnosti drevín
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Hodnotená lokalita (44_45) Parčík s ihriskami - Internátna........................................... 104-106
Hodnotená lokalita (46)

Parčík Internátna - Tulská................................................. 107-109

Hodnotená lokalita (47)

Parčík s odpočívadlom Družby......................................... 110-112

Hodnotená lokalita (48)

Parčík Okružná ul.............................................................. 113-115

Hodnotená lokalita (49)

Parčík s ihriskami pozdĺž potoka Udurná..........................116-119

Hodnotená lokalita (50)

Parčík pri ZŠ Moskovská.................................................. 120-121

Hodnotená lokalita (51)

Parčík s detskými ihriskami - Tulská ul............................ 122-124

Hodnotená lokalita (52)

Parčík medzi TŠ Tulská.....................................................123-127

Hodnotená lokalita (53)

Parčík pri MŠ Tulská......................................................... 128-130

Hodnotená lokalita (54)

Parčík - Tulská - Moskovská............................................. 131-133

III

EKOJET, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Hodnotená lokalita (55)

Parčík s ihriskami - Poľná ul............................................. 134-135

Hodnotená lokalita (56)

Parčík s detským ihriskom Poľná ul................................. 136-137

Hodnotená lokalita (57)

Parčík s ihriskami - Radvanská ul......................................138-139

Hodnotená lokalita (58)

Parčík s detským ihriskom Limbová................................. 140-142

Hodnotená lokalita (59)

Parčík s ihriskami Javorová ul........................................... 143-144

Hodnotená lokalita (60)

Parčík s detským ihriskom Ďumbierska ul........................ 145-147

Hodnotená lokalita (61/A) Parčík s ihriskami - Kráľovohoľská (svah)........................148-150
Hodnotená lokalita (61/B) Parčík s ihriskami - Kráľovohoľská ul.............................. 151-153
Hodnotená lokalita (62)

Parčík pri pošte.................................................................. 154-155

Hodnotená lokalita (63)

Parčík s detským ihriskom Sitnianska............................... 156-157

Hodnotená lokalita (64)

Parčík Povstalecká ul......................................................... 158-160

Hodnotená lokalita (1)

Sídlisko SNP...................................................................... 161-164

Hodnotená lokalita (2)

Cesta k nemocnici, Rudlovský potok............................... 165-167

Hodnotená lokalita (3)

Sídlisko Fortnička.............................................................. 168-171

Hodnotená lokalita (4A) Vajanského námestie......................................................... 172-173
Hodnotená lokalita (4B)

Štadlerovo nábrežie........................................................... 174-175

Hodnotená lokalita (4C)

Štefánikovo nábrežie......................................................... 175-176

Hodnotená lokalita (4D) Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul........ 177-178
Hodnotená lokalita (4E)

Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA.................. 178-180

Hodnotená lokalita (4F)

Lokalita Hušták..................................................................181-182

Hodnotená lokalita (4G) Stromoradie na ul. T. Vansovej......................................... 182-183
Hodnotená lokalita (4H) Stromoradie na ul. J. Cikkera............................................ 184-185
Hodnotená lokalita (5A) Sídlisko Fončorda.............................................................. 186-190
Hodnotená lokalita (5B)

Plochy sídliskovej zelene pri kostole na Okružnej ul........ 191-193

IV

EKOJET, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Hodnotená lokalita

(6)

Sídlisko Uhlisko.................................................................194-197

Hodnotená lokalita

(7)

Sídlisko Podlavice............................................................. 198-201

Hodnotená lokalita

(8)

Plochy sídliskovej zelene pri parčíku na Ďumbierskej ul..202-203

Hodnotená lokalita (9)

Sídlisková zeleň v lokalite ul.Severná - Bakossova.......... 204-207

Hodnotená lokalita (10)

Katolícky cintorín.............................................................. 208-210

Hodnotená lokalita (11A) Základná škola Golianova 8.............................................. 211-213
Hodnotená lokalita (11B) Základná škola Pieninská 27............................................. 214-216
Hodnotená lokalita (11C) Materská škola Petra Jilemnického 8................................ 217-218

Tabuľkový prehľad plošných výmer hodnotených plôch zelene....................................219-222
Vysvetlivky ku grafickej časti DSOD mesta Banská Bystrica....................................... 223-228

PRÍLOHA: EKOLOGICKO PESTOVATEĽSKÉ VLASTNOSTI DREVÍN

V

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Mestský park (1)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

6,414
64143
Banská Bystrica
Banská Bystrica
2

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer saccharinum
javor cukrový
Acer tataricum
javor tatársky
Aesculus hippocastranum
pagaštan konský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Cornus mas
drieň obyčajný
Corylus avellana
lieska obyčajná
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný

0
0

943
744
199

100%
78,90%
21,10%

Počet ks
3
137
86
1
3
20
10
12
1
5
1

Zastúpenie (%)
0,32
14,53
9,12
0,11
0,32
2,12
1,06
1,27
0,11
0,53
0,11
1

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Euonymus europaeus
bršlen európsky
Fagus sylvatica
buk lesný
Fagus sylvatica Atropurpurea buk lesný
Fagus sylvatica Fastigiata
buk lesný
Fraxinus americana
jaseň americký
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mánnový
Juglans nigra
orech čierny
Negundo aceroides
javor jaseňolistý
Padus avium
čremcha obyčajná
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Platanus x acerifolia
platan javorolistý
Populus teremula
topoľ osikový
Populus x canadensis
topoľ kanadský
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix fragilis
vŕba krehká
Sorbus aria
jarabina mukyňová
Sorbus torminalis
jarabina brekyňová
Syringa vulgaris
orgován obyčajný
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
Tilia tomentosa
lipa striebristá
Tilia x euchlora
lipa zelená
Ulmus glabra
brest horský
Ulmus laevis
brest väzový

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
4
1
1
2
76
4
2
1
1
17
27
5
3
2
10
2
1
1
1
50
220
3
14
14
2

Zastúpenie (%)
0,11
0,42
0,11
0,11
0,21
8,06
0,42
0,21
0,11
0,11
1,80
2,86
0,53
0,32
0,21
1,06
0,21
0,11
0,11
0,11
5,30
23,33
0,32
1,48
1,48
0,21
2

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pseudotsuga menziessi
duglaska tisolistá
var. viridis
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja occidentalis Malonyana tuja západná
Thuja plicata
tuja riasnatá
Tsuga canadensis
jedľovec kanadský

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
11
90
26
6
1

Zastúpenie (%)
1,17
9,54
2,76
0,64
0,11

3

0,32

45
4
1
12

4,77
0,42
0,11
1,27

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
277
5
29,37
327
4
34,68
296
3
31,39
37
2
3,92
6
1
0,64

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
840
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
103
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
89,08
10,92
3

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Park Lux – Pamätník SNP (2)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

3,7987
37 987
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer saccharinum
javor cukrový
Acer tataricum
javor tatársky
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Ailanthus altissima
pajaseň žliazkatý
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Alnus incana
jelša sivá
Betula pendula
breza previsnutá

2,7556
27 556

826
445
381

100%
53,87%
46,13%

Počet ks
1
67
14
8
8
6
8
1
1
55

Zastúpenie (%)
0,12
8,11
1,69
0,97
0,97
0,73
0,97
0,12
0,12
6,66

4

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Fagus sylvatica
buk lesný
Fagus sylvatica
buk lesný
Atropurpurea
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň domáca
Negundo aceroides
javor jaseňolistý
Padus avium
čremcha obyčajná
Platanus x acerifolia
platan javorolistý
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus cerasifera Nigra
slivka višňoplodá
Prunus domestica
slivka domáca
Pyrus communis
hruška obyčajná
Quercus cerris
dub cerový
Quercus petraea
dub zimný
Quercus robur
dub letný
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix fragilis
vŕba krehká
Sambucus nigra
baza čierna
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Sorbus torminalis
jarabina brekyňová
Syringa vulgaris
orgován obyčajný

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
6
5

Zastúpenie (%)
0,73
0,61

1

0,12
4,00
0,24
0,85
1,94
0,85
0,48
1,21
0,12
0,85
3,27
0,73
0,12
0,61
0,12
0,12
2,66
0,73
0,12
1,09
0,12
0,12
0,61

33
2
7
16
7
4
10
1
7
27
6
1
5
1
1
22
6
1
9
1
1
5
5

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Tamarix tetrandra
tamariška štvortičinková
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
Ulmus glabra
brest horský

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Abies alba
Abies concolor
Chamaecyparis pisifera Filifera
Juniperus communis
Juniperus virginiana
Larix decidua
Picea abies
Picea abies Pendula Major
Picea mariana
Picea omorika
Picea pungens
Pinus mugo
Pinus nigra
Pinus strobus
Pinus sylvestris
Pseudotsuga menziessi var. Viridis
Taxus baccata
Thuja occidentalis

Počet ks
3
59
25
4

Zastúpenie (%)
0,36
7,14
3,03
0,48

Slovenský názov
jedľa biela
jedľa srienistá
cypruštek hrachonostný
borievka obyčajná
borievka viržínska
smrekovec opadavý
smrek obyčajný
smrek obyčajný
smrek čierny
smrek omorikový
smrek pichľavý
borovica horská
borovica čierna
borovica hladká
borovica lesná
duglaska tisolistá
tis obyčajný
tuja západná

Počet ks
2
2
1
2
4
7
41
6
5
20
22
59
54
14
78
21
30
10

6

Zastúpenie (%)
0,24
0,24
0,12
0,24
0,48
0,85
4,96
0,73
0,61
2,42
2,66
7,14
6,54
1,69
9,44
2,54
3,63
1,21

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Thuja occidentalis Aurea
Thuja occidentalis Brabant

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Slovenský názov
tuja západná
tuja západná

Počet ks
2
1

Zastúpenie (%)
0,24
0,12

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
126
5
15,25
371
4
44,92
274
3
33,17
45
2
5,45
10
1
1,21

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

7

Počet ks Zastúpenie (%)
395
47,82
254

30,75

169

20,46

1

0,12

10

1,21

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
749
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
77
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
90,68
9,32

8

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
Rozloha (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Park Trieda SNP I, II. (3,4)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,7279
7279
Banská Bystrica
Banská Bystrica
14

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer saccharinum
javor cukrový
Betula pendula
breza obyčajná
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Fagus sylvatica Purpurea
buk lesný
Pendula
Fagus sylvatica Rohanii
buk lesný

1,0780
10780

301
151
150

100%
50,17%
49,83%

Počet ks
11
3
11
6
38
1
10

Zastúpenie (%)
3,65
1,00
3,65
1,99
12,62
0,33
3,32

5

1,66

2

0,66

9

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Fraxinus excelsior
jeseň štíhly
Magnolia x soulangiana
magnolia soulangova
Malus sp.
jabloň sp.
Populus nigra
topoľ čierny
Pyrus communis
hruška obyčajná
Quercus robur
dub letný
Quercus rubra
dub červený
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies alba
jedľa biela
Abies alba Pyramidalis
jedľa biela
Abies concolor
jedľa srienistá
Larix decidua
smrekovec opadavý
Larix decidua Pendula
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea omorika Nana
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pimus nigra
borovica čierna

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
5
6
1
4
1
2
2
2
28
9
4

Počet ks
8
9
8
7
10
9
43
8
3
8
33

Zastúpenie (%)
1,66
1,99
0,33
1,33
0,33
0,66
0,66
0,66
9,30
2,99
1,33

Zastúpenie (%)
2,66
2,99
2,66
2,33
3,32
2,99
14,29
2,66
1,00
2,66
10,96

10

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus sylvestris
borovica lesná
Thuja occidentalis
tuja západná
Tsuga canadensis
jedľovec kanadský

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
2
1

Zastúpenie (%)
0,33
0,66
0,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
40
5
13,29
67
4
22,26
170
3
56,48
23
2
7,64
1
1
0,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

11

Počet ks Zastúpenie (%)
0
0,00
6

1,99

82

27,24

117

38,8

96

31,89

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Švermov park (5)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,393
3931
Banská Bystrica
Banská Bystrica
47

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer pseudoplatanus
javor horský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Betula pendula
breza previsnutá
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Gleditsia triacanthos
gledíčia trojtŕňová
Juglans regia
orech kráľovský
Negundo aceroides
javor jaseňolistý
Padus avium
čremcha obyčajná

0,910
9107

179
91
88

100%
50,84%
49,16%

Počet ks
8
1
1
3
2
1
4
9
1
2
1

Zastúpenie (%)
4,47
0,56
0,56
1,68
1,12
0,56
2,23
5,03
0,56
1,12
0,56

12

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Populus tremula
topoľ osikový
Populus x canadensis
topoľ kanadský
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Quercus petreaea
dub zimný
Rhus typhina
sumach pálkový
Salix alba
vŕba biela
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Sorbus aria
jarabina mukyňová
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Sorbus torminalis
jarabina brekyňová
Tilia cordata
lipa malolistá
Ulmus glabra
brest horský

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus strobus
borovica hladká

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
8
10
5
1
4
3
3
8
7
1
3
1
2
2

Počet ks
5
8
51
24

Zastúpenie (%)
4,47
5,59
2,79
0,56
2,23
1,68
1,68
4,47
3,91
0,56
1,68
0,56
1,12
1,12

Zastúpenie (%)
2,79
4,47
28,49
13,41

13

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
14
5
7,82
70
4
39,11
59
3
32,96
26
2
14,53
10
1
5,59

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
153
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
26
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
85,47
14,53
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Počet ks Zastúpenie (%)
66
36,87
46

25,70

56

31,28

8

4,47

3

1,68

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Radvanský park (6)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

1,9972
19972
Radvaň
Radvaň
19

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer pseudoplatanus
javor horský
Atropurpureum
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Alnus incana
jelša sivá
Betula pendula
breza previsnutá
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Corylus avellana
lieska obyčajná

0,168
1689

609
604
5

100%
99,18%
0,82%

Počet ks
7
208
13

Zastúpenie (%)
1,15
34,15
2,13

1

0,16

1
6
1
3
7
3

0,16
0,99
0,16
0,49
1,15
0,49
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Corylus collurna
lieska turecká
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Gleditsia triacanthos
gledičia trojtŕňová
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň planá
Padus avium
čremcha obyčajná
Populus alba
topoľ biely
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus spinosa
trnka obyčajná
Pyrus communis
hruška obyčajná
Quercus petraea
dub zimný
Quercus robur
dub letný
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Sambucus nigra
baza čierna
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
Tilia tomentosa
lipa striebristá
Ulmus glabra
brest horský

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
1
98
8
1
12
1
38
8
2
3
1
1
1
2
94
10
2
15
29
8
6
12

Zastúpenie (%)
0,16
0,16
16,09
1,31
0,16
1,97
0,16
6,24
1,31
0,33
0,49
0,16
0,16
0,16
0,33
15,44
1,64
0,33
2,46
4,76
1,31
0,99
1,97
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Pinus strobus
borovica hladká

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
3
2

Zastúpenie (%)
0,49
0,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
299
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
310
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
49,10
50,90

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
47
5
7,72
186
4
30,54
268
3
44,01
79
2
12,97
29
1
4,76
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Počet ks Zastúpenie (%)
340
55,83
146

23,97

88

14,45

19

3,12

16

2,63

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Jelšový hájik - Sásová (7)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

4,2144
42 144
Sásová
Sásová
48

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer saccharinum
javor cukrový
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Alnus incana
jelša sivá
Betula pendula
breza previsnutá
Coryllus avellana
lieska obyčajná
Corylus colurna
lieska turecká

0
0

1352
1329
23

100%
98,30%
1,70%

Počet ks
6
1
15
4
10
883
4
34
1
4

Zastúpenie (%)
0,44
0,07
1,11
0,30
0,74
65,31
0,30
2,51
0,07
0,30
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň domáca
Padus avium
čremcha obyčajná
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus domestica
slivka domáca
Pyrus communis
hruška obyčajná
Quercus rubra
dub červený
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Sorbus aria
jarabina mukyňová
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
3
1
12
5
3
2
81
14
34
3
10
1
1
9
10
103
40
2
16
11
6

Zastúpenie (%)
0,22
0,07
0,89
0,37
0,22
0,15
5,99
1,04
2,51
0,22
0,74
0,07
0,07
0,67
0,74
7,62
2,96
0,15
1,18
0,81
0,44
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Piicea abies
smrek obyčajný
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
1
1
2
9
9

Zastúpenie (%)
9,62
24,04
49,93
14,79
1,63
9,62

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
352
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
1000
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
26,04
73,96

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
715
52,88
415

30,70

194

14,35

28

2,07

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
130
5
9,62
325
4
24,04
675
3
49,93
200
2
14,79
22
1
1,63
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Park Severná (9)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

1,4310
14310
Banská Bystrica
Banská Bystrica
3

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Betula pendula
breza previsnutá
Crataegus laevigata
hloh obyčajný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Juglans regia
orech kráľovský

0
0

639
544
95

100%
85,13%
14,87%

Počet ks
28
5
2
1
10
11
2
2
367
6

Zastúpenie (%)
4,38
0,78
0,31
0,16
1,56
1,72
0,31
0,31
57,43
0,94
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Padus avium
čremcha obyčajná
Populus alba
topoľ biely
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus domestica
slivka domáca
Prunus fruticosa
višňa krovitá
Prunus spinosa
trnka obyčajná
Pyrus domestica
hruška domáca
Quercus robur
dub letný
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela
Salix caprea
vŕba rakytová
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
4
4
36
14
19
2
1
7
7
3
3
9

Zastúpenie (%)
0,16
0,63
0,63
5,63
2,19
2,97
0,31
0,16
1,10
1,10
0,47
0,47
1,41

Počet ks
1
66
14
12
2

Zastúpenie (%)
0,16
10,33
2,19
1,88
0,31

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
574
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
65
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
89,83
10,17
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
15
5
2,35
88
4
13,77
227
3
35,52
242
2
37,87
67
1
10,49

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
141
22,07
184

28,79

234

36,62

80

12,52

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Park THK (11)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

2,6456
26456
Radvaň
Radvaň
47

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer pseudoplatanus
javor horský
Alnus glutinosa
jeľša lepkavá
Betula pendula
breza previsnutá
Corylus avellana
lieska obyčajná
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus pensylvanica
jaseň pensylvánsky
Juglans nigra
orech čierny
Malus domestica
jabloň domáca

0,6090
6090

196
156
40

100%
79,59%
20,41%

Počet ks
12
7
18
57
2
2
5
2
2
5

Zastúpenie (%)
6,12
3,57
9,18
29,08
1,02
1,02
2,55
1,02
1,02
2,55
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Negundo aceroides
javor jaseňolistý
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus domestica
slivka domáca
Quercus robur
dub letný
Salix fragilis
vŕba krehká
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia x euchlora
lipa zelená
Ulmus glabra
brest horský

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná
Thuja occidentalis
tuja západná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
4
3
1
1
19
3
2
9

Zastúpenie (%)
0,51
2,04
1,53
0,51
0,51
9,69
1,53
1,02
4,59

Počet ks
5
1
28
4
2

Zastúpenie (%)
2,55
0,51
14,29
2,04
1,02

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
166
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
30
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
84,69
15,31
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
36
5
18,37
96
4
48,98
56
3
28,57
7
2
3,57
1
1
0,51

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

27

Počet ks Zastúpenie (%)
158
80,61
31

15,82

7

3,57

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
Rozloha (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Park na Okružnej ulici (okolie kostola) (12A)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,408
4080
Radvaň
Radvaň
50

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer ginnala
javor ohnivý
Betula pendula
breza previsnutá
Morus alba
moruša biela
Platanus x acerifolia
platan javorolistý
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix caprea
vŕba rakytová

0,302
3021

75
12
63

100%
16%
84%

Počet ks
5
2
1
1
1
1
1

Zastúpenie (%)
6,67
2,67
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

28

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
2
1
60

Zastúpenie (%)
2,67
1,33
80,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
20
5
26,67
33
4
44,00
21
3
28,00
1
2
1,33
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
62
82,67
12

16,00

0

0,00

1

1,33

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
74
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
1
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
98,67
1,33
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Park na Okružnej ulici (12B)
Plochy patriace mestu

0,7407
7407
Radvaň
Radvaň
50

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Plochy v správe IO

0,4290
4290

128
32
96

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Betula pendula
breza previsnutá
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus cerasifera Atropurpurea
slivka višňoplodá
Salix fragilis
vŕba krehká
Sambucus nigra
baza čierna
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Syringa vulgaris
orgován obyčajný
Tilia cordata
lipa malolistá

100%
25%
75%

Počet ks
4
1
18
2
1
1
1
4
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Zastúpenie (%)
3,13
0,78
14,06
1,56
0,78
0,78
0,78
3,13

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Pinus mugo
borovica horská
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
11
3
27
47
1
7

Zastúpenie (%)
8,59
2,34
21,09
36,72
0,78
5,47

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
44
5
34,38
41
4
32,03
34
3
26,56
7
2
5,47
2
1
1,56
Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
95
74,22
24

18,75

7

5,47

1

0,78

1

0,78

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
128
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
100,00
0,00
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pri MŠ, Moskovská – Oremburská (13)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

1,0556
10556
Radvaň
Radvaň
26

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer pseudoplatanus
javor horský
Betula pendula
breza previsnutá
Caragana arborescens
karagana stromovitá
Cornus alba
drieň biely
Cornus sanguinea
drieň krvavý
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Malus domestica
jabloň domáca
Padus avium
čremcha obyčajná
Prunus avium
čerešňa vtáčia

0
0

231
108
123

100%
46,75%
53,25%

Počet ks
6
61
1
1
7
9
2
2
1
12

Zastúpenie (%)
2,60
26,41
0,43
0,43
3,03
3,90
0,87
0,87
0,43
5,19
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Rhus typhina
sumach palkový

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
4
2

Zastúpenie (%)
1,73
0,87

Počet ks
3
2
61
45
12

Zastúpenie (%)
1,30
0,87
26,41
19,48
5,19

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
28
5
12,12
57
4
24,68
103
3
44,59
43
2
18,61
0
1
0,00
Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
225
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
6
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
97,40
2,60
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
89
38,53
49

21,21

52

22,51

41

17,75

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
Rozloha (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Športový park pri ZŠ Sitnianska (15)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

1,414
14 147
Sásová
Rudlová
49

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides Schwedleri
javor mliečny
Fraxinus americana
jaseň americký
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Platanus x acerifolia
platan javorolistý
Salix caprea
vŕba rakytová
Syringa vulgaris
orgován obyčajný
Tilia cordata
lipa malolistá

0
0

38
23
15

100%
60,52%
39,47

Počet ks
4
2
1
2
1
1
12

Zastúpenie (%)
10,53
5,26
2,63
5,26
2,63
2,63
31,58
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
38
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Zastúpenie (%)
2,63
10,53
10,53
15,79

Počet ks
1
4
4
6

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0,00
9
4
23,68
14
3
36,84
14
2
36,84
1
1
2,63
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
38
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
15
39,47
16

42,11

6

15,79

0

0,00

1

2,63

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Námestie SNP (16)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,124
1241
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides Globosum
javor mliečny

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus mugo
borovica horská
Pinus mugo
borovica horská

0
0

68
64
4

100%
94,11
5,88

Počet ks
64

Počet ks
2
2

Zastúpenie (%)
94,11

Zastúpenie (%)
2,94
2,94

40

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
68
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0,00
62
4
91,18
6
3
8,82
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
62
91,18
6

8,82

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Moysesovo námestie (17)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,096
962
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Aesculus carnea Briotii
pagaštan červený
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus pensylvanica
jaseň pensylvánsky
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Robinia pseudoacacia
agát biely
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

0,027
276

53
47
6

100%
88,68%
11,32%

Počet ks
16
1
3
18
1
1
2
5

Zastúpenie (%)
30,19
1,89
5,66
33,96
1,89
1,89
3,77
9,43
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus sylvestris
borovica lesná
Taxus baccata
tis obyčajný

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
2
1
1
1
1

Zastúpenie (%)
3,77
1,89
1,89
1,89
1,89

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
9
5
16,98
25
4
47,17
19
3
35,85
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
36
67,92
16

30,19

1

1,89

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
53
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
100%
0,00
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Námestie slobody(18)
Plochy patriace mestu

0,364
3644
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Plochy v správe IO

0,2153
2153

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer platanoides Crimson King javor mliečny
Carpinus betulus Columnaris
hrab obyčajný
Tilia cordata
lipa malolistá

29
29
0

100%
100%
0%

Počet ks
11
7
1
6
4

Zastúpenie (%)
37,93
24,14
3,45
20,69
13,79

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
29
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
6
5
20,69
8
4
27,59
14
3
48,28
1
2
3,45
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
26
89,66
3

10,34

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detským ihriskom – Jilemnického ul. (19_37)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,226
2260
Radvaň
Radvaň
20

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer saccharinum
javor cukrový
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus americana
jaseň americký
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia

0
0

19
13
6

100%
68,42%
31,57%

Počet ks
2
4
3
2
1
1

Zastúpenie (%)
10,53
21,05
15,79
10,53
5,26
5,26
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pseudotsuga menziessi var. viridis duglaska tisolistá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
5

Zastúpenie (%)
5,26
26,31

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
7
5
36,84
12
4
63,16
0
3
0,00
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
13
68,42
6

31,58

0

0

0

0

0

0

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
19
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
100
0
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pred mestským úradom (20)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,1376
1376
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides Globosum
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea abies Echiniformis
smrek obyčajný
Taxus baccata
tis obyčajný
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja occidentalis Malonyana tuja západná

0
0

31
12
19

100%
37,70%
61,29%

Počet ks
11
1

Počet ks
8
1
1
3
6

Zastúpenie (%)
35,48
3,22

Zastúpenie (%)
25,81
3,23
3,23
9,68
19,35
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
13
5
41,94
13
4
41,94
4
3
12,90
1
2
3,23
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
31
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
20
64,52
7

22,58

3

9,68

1

3,23

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detským ihriskom – Cesta k nemocnici (21)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0
0
Banská Bystrica
Banská Bystrica
4

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer pseudoplatanus
javor horský
Crataegus laevigata
hloh obyčajný
Gleditsia triacanthos
gledičia trojtŕňová
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň domáca
Prunus domestica
slivka domáca
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela
Tilia cordata
lipa malolistá

0,1748
1748

29
15
14

100%
51,72%
48,27%

Počet ks
1
1
1
1
1
1
5
1
3

Zastúpenie (%)
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
3,45
17,24
3,45
10,34
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
2
3
1
8

Zastúpenie (%)
6,90
10,34
3,45
27,59

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
6
5
20,69
18
4
62,07
5
3
17,24
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
26
89,66
3

10,34

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
24
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
5
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
82,76
17,24
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pri ZŠ Golianova (22)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,134
1345
Banská Bystrica
Banská Bystrica
12

0,025
257

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Fagus sylvatica Pendula
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Prunus okame
prunus okame

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Chamaecyparis pisifera
cypruštek hrachonosný
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný

22
10
12

100%
45,45%
54,54%

Počet ks
4
1
5

Zastúpenie (%)
18,18
4,54
22,72

Počet ks
3
2
7

Zastúpenie (%)
13,63
9,09
31,8
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
7
5
31,82
3
4
13,64
10
3
45,45
2
2
9,09
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
22
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
20
90,91
1

4,55

1

4,55

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pri podchode na nábreží Hrona (24)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,643
6439
Banská Bystrica
Banská Bystrica
13/1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer rubrum
javor červený
Euonymus europaeus
bršlen európsky
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
jabloň domáca
Malus domestica
Poplus nigra
topoľ čierny
Populus x canadensis
topoľ kanadský
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá

0,002
20

158
134
24

100%
84,81%
15,19%

Počet ks
1
1
5
1
42
4
2
7
7
9

Zastúpenie (%)
0,63
0,63
3,16
0,63
26,58
2,53
1,27
4,43
4,43
5,70

57

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela
Salix alba Tristis
vŕba biela
Salix fragilis
vŕba krehká
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea glauca Conica
smrek biely
Picea omorika
smrek omorikový
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Taxus baccata
tis obyčajný

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
7
9
28
2
9

Počet ks
5
1
9
3
6

Zastúpenie (%)
4,43
5,70
17,72
1,27
5,70

Zastúpenie (%)
3,16
0,63
5,70
1,90
3,80

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
25
5
16,34
62
4
40,52
67
3
43,79
4
2
2,61
0
1
0,00
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
144
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
14
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
94,12
9,15
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Počet ks Zastúpenie (%)
69
45,10
75

49,02

13

8,50

1

0,65

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík Hronské predmestie (25)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,160
1605
Banská Bystrica
Banská Bystrica
12

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer saccharinum
javor cukrový
Betula pendula
breza previsnutá
Gleditsia triacanthos
gledíčia trojtŕňová
Negundo aceroides
javor jaseňolistý
Padus avium
čremcha obyčajná
Populus tremula
topoľ osikový
Salix alba Tristis
vŕba biela
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
Ulmus glabra
brest horský

0,038
384

26
20
6

100%
76,92%
23,08%

Počet ks
1
6
1
1
1
4
3
1
1
1

Zastúpenie (%)
3,85%
23,08%
3,85%
3,85%
3,85%
15,38%
11,54%
3,85%
3,85%
3,85%
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pinus nigra
borovica čierna

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
2
3
1

Zastúpenie (%)
7,69%
11,54%
3,85%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
0
5
0,00
17
4
65,38
6
3
23,08
3
2
11,54
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
23
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
3
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
88,46
11,54
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
19
73,08
5

19,23

0

0,00

2

7,69

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pri fontáne, Národná ulica (26)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,098
985
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Magnolia x soulangiana
magnólia Soulangova

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý

0
0

9
4
5

100%
44,44%
55,56

Počet ks
4

Zastúpenie (%)
44,44

Počet ks
2
3

Zastúpenie (%)
22,22
33,33
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0,00
1
4
11,11
8
3
88,89
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
9
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0
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Počet ks Zastúpenie (%)
4
44,44
4

44,44

1

11,11

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pri hodinách, Národná ul. (27)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0
0
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies Pendula Major
smrek obyčajný
Thuja orientalis
tuja východná

0,801
801

5
0
5

100%
0,00%
100%

Počet ks
4
1

Zastúpenie (%)
80
20

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0,00
0
5
0
0,00
4
5
100
3
0
0,00
2
0
0,00
1
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
5
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00

66

Počet ks Zastúpenie (%)
4
80,00
1

20,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík Národná ul. (28)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,1733
1733
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Fraxinus excelsior Pendula
jaseň štíhly

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý

0
0

7
4
3

100%
57,14%
42,86%

Počet ks
4

Zastúpenie (%)
57,14

Počet ks
3

Zastúpenie (%)
42,86

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
7
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,0
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
4
5
57,14
2
4
28,57
1
3
14,29
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
5
71,43
2

28,57

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
Rozloha (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík ruží pri fontáne – Rázusová ul. (29)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,0412
412
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides Globosum
javor mliečny

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies Pendula Major
smrek obyčajný

0
0

10
2
8

100%
20,00%
80,00%

Počet ks
2

Počet ks
8

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
10
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
20

Zastúpenie (%)
80

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Ekojet, s.r.o
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
0
5
0,00
0
4
0,00
9
3
90,00
1
2
10,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
10
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
9
90,00
1

10,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená plocha
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík medzi Švermovou a štadiónom (30)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

1,31
13161
Banská Bystrica
Banská Bystrica
20/21

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Alnus incana
jelša sivá
Betula pendula
breza previsnutá
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Corylus colurna
lieska turecká
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly

0
0

655
591
64

100%
90,23%
9,77%

Počet ks
8
4
5
3
4
1
5
6
1
13
89

Zastúpenie (%)
1,22
0,61
0,76
0,46
0,61
0,15
0,76
0,92
0,15
1,98
13,59

71

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans regia
orech kráľovský
Laburnum anagyroides
štedrec ovisnutý
Malus domestica
jabloň domáca
Negundo aceroides
javor jaseňolistý
Padus avium
čremcha obyčajná
Populus x canadensis
topoľ kanadský
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Quercus robur
dub letný
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Sambucus nigra
baza čierna
Syringa vulgaris
orgován obyčajný
Ulmus glabra
brest horský

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
10
3
7
32
7
31
1
55
82
3
190
8
9
6
2
6

Počet ks
1
2
20
4
26

Zastúpenie (%)
1,53
0,46
1,07
4,89
1,07
4,73
0,15
8,40
12,52
0,46
29,01
1,22
1,37
0,92
0,31
0,92

Zastúpenie (%)
0,15
0,31
3,05
0,61
3,97
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Ekojet, s.r.o
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Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
2
8

Zastúpenie (%)
0,15
0,31
1,22

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
36
5
5,50
263
4
40,15
250
3
38,17
61
2
9,31
45
1
6,87

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
237
36,18
295

45,04

59

9,01

27

4,12

37

5,65

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
286
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
369
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
43,66
56,34
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
MČ
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pri Medokýši (31)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0
0
Banská Bystrica
Banská Bystrica
21

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Populus x canadensis
topoľ kanadský
Tilia cordata
lipa malolistá

0,6206
6206

12
12
0

100%
100%
0,00%

Počet ks
6
1
1

Zastúpenie (%)
50,00
8,33
41,67
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0,00
0
4
0,00
11
3
91,67
0
2
0,00
1
1
8,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
11
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
1
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
91,67
8,33
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Počet ks Zastúpenie (%)
1
8,33
10

83,33

0

0,00

1

8,33

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík Matuškova ul. (32)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,2117
2117
Banská Bystrica
Banská Bystrica
3

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer pseudoplatanus
javor horský
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň domáca
Padus avium
čremcha obyčajná
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Atropurpurea
Prunus domestica
slivka domáca

0
0

101
34
66

100%
33,66%
65,34%

Počet ks
3
1
7
1
10
1
1
2

Zastúpenie (%)
2,97
0,99
6,93
0,99
9,90
0,99
0,99
1,98

1

0,99

2

1,98
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pyrus communis
hruška obyčajná
Quercus robur
dub letný
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

Počet ks
2
1
2

Zastúpenie (%)
1,98
0,99
1,98

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies alba
jedľa biela
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus mugo
borovica horská
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Thuja occidentalis Malonyana tuja západná
Thuja orientalis
tuja východná

Počet ks
1
2
1
21
1
1
7
1
3
1
22
2
3

Zastúpenie (%)
0,99
1,98
0,99
20,79
0,99
0,99
6,93
0,99
2,97
0,99
21,78
1,98
2,97

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
98
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
3
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
97,03
2,97
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
1
5
0,99
45
4
44,55
51
3
50,50
1
2
0,99
3
1
2,97

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
75
74,26
21

20,79

2

1,98

3

2,97

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
Rozloha (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík Karlovo I. – ul. Ľ. Ondrejova (33)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,173
1731
Banská Bystrica
Banská Bystrica
3

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus pensylvanica
jaseň pensylvánsky
Padus avium
čremcha obyčajná
Salix alba
vŕba biela
Salix fragilis
vŕba krehká
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
Ulmus glabra
brest horský

0
0

68
36
32

100%
52,94%
47,05%

Počet ks
1
8
1
9
1
1
2
3
4
2
4

Zastúpenie (%)
1,47
11,76
1,47
13,23
1,47
1,47
2,94
4,41
5,88
2,94
5,88
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies concolor
jedľa srienistá
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziessi var. Viridis duglaska tisolistá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
9
2
14
1
3
2

Zastúpenie (%)
1,47
13,23
2,94
20,58
1,47
4,41
2,94

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
5
5
7,35
49
4
72,06
14
3
20,59
0
2
0,00
0
1
0,00
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
68
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
64
94,12
4

5,88

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík Karlovo II. (34)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,109
1098
Banská Bystrica
Banská Bystrica
3

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus pensylvanica
jaseň pensylvánsky
Hippophae rhamnoides
rakytník rešetliakový
Juglans regia
orech kráľovský
Morus alba
moruša biela
Tilia cordata
lipa malolistá
Ulmus glabra
brest horský

0
0

36
13
23

100%
36,11%
63,88%

Počet ks
2
1
4
2
1
1
2

Zastúpenie (%)
5,55
2,77
11,11
5,55
2,77
2,77
5,55

83

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies alba
jedľa biela
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
1
6
2
9
1
3

Zastúpenie (%)
2,77
2,77
16,66
5,55
25
2,77
8,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
4
5
11,11
21
4
58,33
11
3
30,56
0
2
0,00
0
0,00
1

84

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
36
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
32
88,89
4

11,11

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s odpočívadlom – Jilemnického ul. (35)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,277
2777
Radvaň
Radvaň
20

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer tataricum
javor tatársky
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans regia
orech kráľovský
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Pyrus communis
hruška obyčajná
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela

0
0

43
31
12

100%
72,09%
27,91%

Počet ks
1
1
7
1
1
6
1
1
1
3

Zastúpenie (%)
2,33
2,33
16,28
2,33
2,33
13,95
2,33
2,33
2,33
6,98
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Salix fragilis
vŕba krehká
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
Ulmus glabra
brest horský

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Picea abies
Pinus mugo
Pinus sylvestris
Pseudotsuga menziesii var. Viridis

Počet ks
1
2
4
1

Zastúpenie (%)
2,33
4,65
9,30
2,33

Slovenský názov
smrek obyčajný
borovica horská
borovica lesná
duglaska tisolistá

Počet ks
8
1
1
2

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
7
5
16,28
30
4
69,77
5
3
11,63
0
2
0,00
1
1
2,33

87

Zastúpenie (%)
18,60
2,33
2,33
4,65

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
43
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
33
76,74
6

13,95

3

6,98

1

2,33

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detským ihriskom – Švermova ul. (38)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,198
1982
Radvaň
Radvaň
20

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus americana
jaseň americký
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans regia
orech kráľovský
Laburnum anagyroides
štedrec ovisnutý
Malus domestica
jabloň domáca
Populus x canadensis
topoľ kanadský
Prunus avium
čerešňa vtáčia

0,146
1462

76
43
33

100%
56,58%
43,42%

Počet ks
2
15
8
1
1
3
3
1
1
2

Zastúpenie (%)
2,63
19,74
10,53
1,31
1,31
3,95
3,95
1,31
1,31
2,63
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Prunus domestica
slivka domáca
Rhus typhina
sumach pálkový
Robinia pseudoacacia
agát biely

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziessi var .
duglaska tisolistá
Viridis
Thuja occidentalis Malonyana
tuja západná
Thuja plicata Zebrina
tuja riasnatá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
3
2

Počet ks
7
2
5
6
3

Zastúpenie (%)
1,31
3,95
2,63

Zastúpenie (%)
9,21
2,63
6,58
7,89
3,95

3

3,95

4
3

5,26
3,95

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
7
5
9,21
39
4
51,32
24
3
31,58
6
2
7,89
0
1
0,00

90

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
72
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
4
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
94,74
5,26
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Počet ks Zastúpenie (%)
43
56,58
18

23,68

14

18,42

1

1,32

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená plocha
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
MČ
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detským ihriskom – THK – Spojová ul. (39)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

1,0533
10 533
Radvaň
Radvaň
47

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans regia
orech kráľovský

0,0434
434

108
33
75

100%
30,56%
69,44%

Počet ks
1
29
2
1

Zastúpenie (%)
0,93
26,85
1,85
0,93
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý

Počet ks
1
3
43
6

Zastúpenie (%)
0,93
2,78
39,81
5,56

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Počet ks
19
3

Zastúpenie (%)
17,59
2,78

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
17
5
15,74
33
4
30,56
33
3
30,56
21
2
19,44
4
1
3,70

93

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
108
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00

94

Počet ks Zastúpenie (%)
39
36,11
40

37,04

23

21,30

3

2,78

3

2,78

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pri bytovom dome – Zelená ul. (40)
Plochy patriace mestu

0,090
908
Radvaň
Radvaň
25

Plochy v správe IO

0,016
167

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

11
8
3

100%
72,73%
27,27%

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer saccharinum
javor cukrový
Betula pendula
breza previsnutá
Fagus sylvatica
buk lesný
Negundo aceroides
javor jaseňolistý

Počet ks
4
1
1
2

Zastúpenie (%)
36,36
9,09
9,09
18,18

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus sylvestris
borovica lesná

Počet ks
3

Zastúpenie (%)
27,27

95

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0,00
1
4
9,09
10
3
90,91
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
11
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00

96

Počet ks Zastúpenie (%)
11
100
0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
Rozloha (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s odpočívadlom – Internátna ul. (41)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,882
8823
Radvaň
Radvaň
25

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
Acer pseudoplatanus

javor poľný
javor horský

Betula pendula
Elaeagnus angustifolia
Hippophae rhamnoides
Juglans regia
Padus avium
Populus x canadensis
Prunus avium

breza previsnutá
hlošina úzkolistá
rešetliak prečisťujúci
orech kráľovský
čremcha obyčajná
topoľ kanadský
čerešňa vtáčia

0,018
188

137
35
102

100%
25,55%
74,45%

Počet ks
1
1
6
5
3
2
1
3
1

Zastúpenie (%)
0,73
0,73
4,38
3,65
2,19
1,46
0,73
2,19
0,73
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Prunus cerasifera
Salix caprea
Syringa vulgaris
Tilia cordata

slivka čerešňoplodá
vŕba rakytová
orgován obyčajný
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziesii var. viridis duglaska tisolistá

Počet ks
1
7
2
2

Zastúpenie (%)
0,73
5,11
1,46
1,46

Počet ks
1
7
8
1
14
70
1

Zastúpenie (%)
0,73
5,11
5,84
0,73
10,22
51,09
0,73

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
1
5
0,73
34
4
24,82
37
3
27,01
28
2
20,44
2
1
1,46
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
97
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
5
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
70,80
3,65

99

Počet ks Zastúpenie (%)
10
7,30
62

45,26

15

10,95

15

10,95

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detským ihriskom Slnečná ul. (42)
Plochy patriace mestu

0,156
1569
Radvaň
Radvaň
25

Plochy v správe IO

0
0

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Malus domestica
jabloň domáca

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziessi var. Viridis duglaska tisolistá

20
2
18

100%
10%
90%

Počet ks
2

Zastúpenie (%)
10

Počet ks
3
5
10

Zastúpenie (%)
15
25
50

100

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
1
5
5,00
7
4
35,00
4
3
20,00
6
2
30,00
2
1
10,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
20
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
1
5,00
11

55,00

0

0,00

6

30,00

2

10,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík Nová ulica (43)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,122
1228
Radvaň
Radvaň
25

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Malus domestica
jabloň domáca
Prunus domestica
slivka domáca
Pyrus domestica
hruška domáca
Robinia pseudoacacia
agát biely
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný

0
0

25
24
1

100%
96%
4%

Počet ks
2
16
1
4
1

Počet ks
1

Zastúpenie (%)
8
64
4
16
4

Zastúpenie (%)
4
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
1
5
4,00
4
4
16,00
10
3
40,00
10
2
40,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
24
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
1
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
96,00
4,00

103

Počet ks Zastúpenie (%)
3
12,00
12

48,00

10

40,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s ihriskami – Internátna ul. (44-45)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

1,4824
14 824
Radvaň
Radvaň
25

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Betula pendula
breza previsnutá
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus pensylvanica
jaseň pensylvánsky
Hippophae rhamnoides
rakytník rešetliakový
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň domáca
Morus alba
moruša biela
Prunus avium
čerešňa vtáčia

0
0

166
69
97

100%
41,57%
58,43%

Počet ks
21
4
1
3
1
3
2
3
1
1

Zastúpenie (%)
12,65
2,41
0,60
1,81
0,60
1,81
1,20
1,81
0,60
0,60
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pyrus communis
hruška obyčajná
Quercus robur
dub letný
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela
Salix fragilis
vŕba krehká
Sambucus nigra
baza čierna
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Juniperus scopulorum Skyrocket
borievka skalná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus mugo
borovica horská
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziessi var. Viridis duglaska tisolistá
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja occidentalis Aurea
tuja západná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
4
3
3
1
1
14
2

Zastúpenie (%)
0,60
2,41
1,81
1,81
0,60
0,60
8,43
1,20

Počet ks
2
1
1
1
9
1
7
10
1
34
14
14
1
1
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Zastúpenie (%)
1,20
0,60
0,60
0,60
5,42
0,60
4,22
6,02
0,60
20,48
8,43
8,43
0,60
0,60

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
40
5
24,10
78
4
46,99
43
3
25,90
4
2
2,41
1
1
0,60

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
163
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
3
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
98,19
1,81
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Počet ks Zastúpenie (%)
137
82,53
24

14,46

4

2,41

1

0,60

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík Internátna – Tulská (46)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,3805
3805
Radvaň
Radvaň
25

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer pseudoplatanus
javor horský
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus pensylvanica
jaseň pensylvánsky
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus domestica
slivka domáca
Salix fragilis
vŕba krehká
Sambucus nigra
baza čierna
Tilia cordata
lipa malolistá

0
0

38
17
21

100%
44,74%
55,26%

Počet ks
4
3
1
2
1
1
1
4
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Zastúpenie (%)
10,53
7,89
2,63
5,26
2,63
2,63
2,63
10,53

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks
2
Larix decidua
smrekovec opadavý
7
Picea abies
smrek obyčajný
1
Picea omorika
smrek omorikový
3
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
5
Pinus nigra
borovica čierna
2
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziessi var. viridis
duglaska tisolistá
1

Zastúpenie (%)
5,26
18,42
2,63
7,89
13,16
5,26
2,63

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
4
5
10,53
19
4
50,00
13
3
34,21
1
2
2,63
1
1
2,63
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
38
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
31
81,58
5

13,16

0

0,00

2

5,26

0
0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s odpočívadlom - ul. Družby (47)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,3493
3493
Radvaň
Radvaň
50

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Betula pendula
breza previsnutá
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus domestica
slivka domáca
Sambucus nigra
baza čierna

0
0

35
27
8

100%
77,14%
22,86%

Počet ks
23
1
1
1
1

Zastúpenie (%)
65,71
2,86
2,86
2,86
2,86
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
7
1

Zastúpenie (%)
20,00%
2,86

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
4
5
11,43
19
4
54,29
11
3
31,43
1
2
2,86
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
23
65,71
11

31,43

1

2,86

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
35
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík Okružná ul. (48)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,224
2240
Radvaň
Radvaň
50

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer pseudoplatanus
javor horský
Crataegus laevigata
hloh obyčajný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Gleditsia triacanthos
gledičia trojtŕňová
Malus domestica
jabloň domáca
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Atropurpurea
Prunus domestica
slivka domáca

0
0

32
26
6

100%
81,25
18,75%

Počet ks
1
2
1
3
1
1
1
4

Zastúpenie (%)
3,13
6,25
3,13
9,38
3,13
3,13
3,13
12,50

1

3,13

2

6,25
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Prunus mahaleb
čerešňa mahalebková
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix fragilis
vŕba krehká
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pseudotsuga menziessi var. Viridis duglaska tisolistá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
1
3
4

Počet ks
2
2
1
1

Zastúpenie (%)
3,13
3,13
9,38
12,50

Zastúpenie (%)
6,25
6,25
3,12
3,12

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
7
5
21,88
12
4
37,50
12
3
37,50
1
2
3,13
0
1
0,00
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
29
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
3
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
90,63
9,38

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
25
78,13
6

18,75

1

3,13

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s ihriskami pozdĺž potoka Udurná (49)
Plochy patriace mestu

1,530
15308
Radvaň
Radvaň
50/19

Plochy v správe IO

0,314
3143

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Armeniaca vulgaris
marhuľa obyčajná
Betula pendula
breza previsnutá
Crataegus laevigata
hloh obyčajný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Gleditsia triacanthos
gledičia trojtŕňová

486
400
86

100%
82,30%
17,70%

Počet ks
1
1
52
1
3
71
8
1
35
19

Zastúpenie (%)
0,21
0,21
10,70
0,21
0,62
14,61
1,64
0,21
7,20
3,91
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Juglans nigra
orech čierny
Juglans regia
orech kráľovský
Laburnum anagyroides
štedrec ovisnutý
Malus domestica
jabloň domáca
Populus tremula
topoľ osikový
Populus x canadensis
topoľ kanadský
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus fruticosa
višňa krovitá
Pyrus communis
hruška obyčajná
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Sambucus nigra
baza čierna
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia cordata
lipa malolistá
Ulmus galbra
brest horský
Ulmus laevis
brest väzový

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
2
3
3
5
1
4
9
4
14
3
108
1
2
2
45
1

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov Počet ks
2
Juniperus communis
borievka obyčajná
9
Picea pungens
smrek pichľavý
2
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
64
Pinus nigra
borovica čierna

Zastúpenie (%)
0,21
0,41
0,62
0,62
1,02
0,21
0,82
1,85
0,82
2,88
0,62
22,22
0,21
0,41
0,41
9,26
0,21

Zastúpenie (%)
0,41
1,85
0,41
13,17
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Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziessi var. Viridis duglaska tisolistá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
4
1
4

Zastúpenie (%)
0,82
0,21
0,82

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
34
5
7,00
187
4
38,48
148
3
30,45
80
2
16,46
37
1
7,61

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
250
51,44
86

17,70

93

19,14

47

9,67

10

2,06

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
363
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
123
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
74,69
25,31
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Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pri ZŠ Moskovská (50)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,162
1620
Radvaň
Radvaň
26

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Laburnum anygyroides
štedrec ovisnutý

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens
smrek pichľavý

0
0

28
11
17

100%
39,29%
60,71%

Počet ks
3
5
3

Počet ks
17

Zastúpenie (%)
10,71
17,86
10,71

Zastúpenie (%)
60,71
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
1
5
3,57
8
4
28,57
9
3
32,14
7
2
25,00
3
1
10,71

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
28
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00

121

Počet ks Zastúpenie (%)
6
21,43
12

42,86

7

25,00

3

10,71

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detskými ihriskami – Tulská ul. (51)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,4998
4998
Radvaň
Radvaň
26

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Betula pendula
breza previsnutá
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Salix alba
vŕba biela
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia cordata
lipa malolistá

0
0

108
86
22

100,00%
79,63%
20,37%

Počet ks
1
20
53
5
1
4
2

Zastúpenie (%)
0,93
18,52
49,07
4,63
0,93
3,70
1,85
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
70
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
38
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
64,81
35,19

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus cembra
borovica limba
Pinus strobus
borovica hladká

Zastúpenie (%)
2,78
0,93
5,56
1,85
7,41
1,85

Počet ks
3
1
6
2
8
2

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
28
5
25,93
13
4
12,04
26
3
24,07
30
2
27,78
11
1
10,19
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
70
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
38
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
64,81
35,19
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Počet ks Zastúpenie (%)
43
39,81
24

22,22

30

27,78

11

10,19

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík medzi MŠ Tulská (52)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,9857
9857
Radvaň
Radvaň
26

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer pseudoplatanus
javor horský
Betula pendula
breza previsnutá
Crataegus laevigata
hloh krivokališný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Laburnum anagyroides
štedrec ovisnutý
Malus domestica
jabloň domáca
Padus avium
čremcha obyčajná
Populus nigra
topoľ čierny
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus cerasifera
slivka čerešňoplodá

0
0

244
122
122

100%
50%
50%

Počet ks
2
3
14
1
14
3
1
3
1
2
3

Zastúpenie (%)
0,82
1,23
5,74
0,41
5,74
1,23
0,41
1,23
0,41
0,82
1,23
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka čerešňoplodá
Prunus domestica
slivka domáca
Prunus fruticosa
višňa krovitá
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela
Salix caprea
vŕba rakytová
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
7
3
1
1
35
1
15
15

Počet ks
1
42
17
62

Zastúpenie (%)
2,87
1,23
0,41
0,41
14,34
0,41
6,15
6,15

Zastúpenie (%)
0,41
17,21
6,97
25,41

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
18
5
7,37
53
4
21,72
98
3
40,16
48
2
19,68
27
1
11,07

126

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
201
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
43
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
82,38
17,62
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Počet ks Zastúpenie (%)
92
37,70
77

31,56

48

19,67

27

11,07

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík pri MŠ Tulská (53)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

4187
4187
Radvaň
Radvaň
26

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Betula pendula
breza previsnutá
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus americana
jaseň americký
Juglans regia
orech kráľovský
Sorbus aria
jarabina mukyňová
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

0
0

159
61
98

100%
38,36%
61,64%

Počet ks
6
1
17
1
22
1
9
1
2
1

Zastúpenie (%)
3,77
0,63
10,69
0,63
13,84
0,63
5,56
0,63
1,26
0,63
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Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
10
10
12
63
3

Zastúpenie (%)
6,29
6,29
7,55
39,62
1,89

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
30
5
18,87
31
4
19,50
55
3
34,59
39
2
24,53
4
1
2,52

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
75
47,17
41

25,79

39

24,53

4

2,52

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
155
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
4
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
97,48
2,52
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Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík - Tulská – Moskovská (54)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,587
5871
Radvaň
Radvaň
26

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer pseudoplatanus
javor horský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Euonymus europaeus
bršlen európsky
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Laburnum anygyroides
štedrec ovisnutý
Malus domestica
jabloň domáca
Padus avium
čremcha obyčajná
Populus tremula
topoľ osikový

0
0

582
84
498

100%
14,43%
85,57%

Počet ks
1
3
1
2
1
1
1
10
2
4

Zastúpenie (%)
0,17
0,52
0,17
0,34
0,17
0,17
0,17
1,72
0,34
0,69
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus domestica
slivka domáca
Prunus fruticosa
višňa krovitá
Salix caprea
vŕba rakytová
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus mugo
borovica horská
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
17
2
6
12
8
1
12

Počet ks
14
5
207
63
166
43

Zastúpenie (%)
2,92
0,34
1,03
2,06
1,37
0,17
2,06

Zastúpenie (%)
2,41
0,86
35,57
10,82
28,52
7,39

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
6
5
1,03
96
4
16,49
195
3
33,51
238
2
40,89
47
1
8,08
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
555
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
26
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
95,36
4,47
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Počet ks Zastúpenie (%)
140
24,05
158

27,15

237

40,72

47

8,08

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s ihriskami - Poľná ul. (55)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,180
1803
Radvaň
Radvaň
19

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Malus domestica
jabloň domáca

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus sylvestris
borovica lesná

0
0

16
7
9

100%
43,75%
56,25%

Počet ks
6
1

Počet ks
1
4
4

Zastúpenie (%)
37,50
6,25

Zastúpenie (%)
6,25
25,00
25,00
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
3
5
18,75
1
4
6,25
12
3
75,00
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
18
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
112,50
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
16
100,00
0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detským ihriskom Poľná ul. (56)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,051
519
Radvaň
Radvaň
19

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Juglans regia
orech kráľovský
Prunus cerasus
višňa obyčajná

0
0

9
9
0

100%
100%
0,00%

Počet ks
2
7

Zastúpenie (%)
22,22
77,78
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
1
5
11,11
7
4
77,78
1
3
11,11
0
2
0,00
0
1
0,00
Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
2
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
7
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
22,22
77,78
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Počet ks Zastúpenie (%)
8
88,89
0

0,00

1
0,00
0

11,11

0
0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s ihriskami - Radvanská ul. (57)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,0919
919
Radvaň
Radvaň
19

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer rubrum Armstrong
javor červený
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus nigra
borovica čierna

0,025
250

23
18
5

100%
78,26%
21,74%

Počet ks
15
2
1

Počet ks
5

Zastúpenie (%)
62,22
8,70
4,35

Zastúpenie (%)
21,74
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
4
5
17,39
2
4
8,70
17
3
73,91
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
23
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
19
82,61
4

17,39

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detským ihriskom Limbová ul.(58)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,024
247
Podlavice
Podlavice
23

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Betula pendula
breza previsnutá
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Fagus sylvatica
buk lesný
Tilia cordata
lipa malolistá

0,174
1740

26
11
15

100%
42,31%
57,69%

Počet ks
4
1
3
3

Zastúpenie (%)
15,38
3,85
11,54
11,54
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý

Počet ks
1
1
1

Zastúpenie (%)
3,85
3,85
3,85

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Počet ks
4
6
2

Zastúpenie (%)
15,38
23,08
7,69

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
1
5
3,85
18
4
69,23
3
3
11,54
3
2
11,54
1
1
3,85
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
26
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
17
65,38
5

19,23

0

0,00

3

11,54

1

3,85

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s ihriskami Javorová ul. (59)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,002
26
Podlavice
Podlavice
23

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer pseudoplatanus
javor horský
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Atropurpurea

0,289
2899

14
14
0

100%
100%
0,00%

Počet ks
1
13

Zastúpenie (%)
7,17
92,86
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0,00
1
4
7,14
13
3
92,86
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
14
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
13
92,86
1

7,17

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detským ihriskom Ďumbierska ul. (60)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,1177
1177
Sásová
Sásová
5

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Betula pendula
breza previsnutá
Morus alba
moruša biela
Negundo aceroides
javor jaseňolistý

0
0

30
8
22

100%
26,67%
73,33%

Počet ks
5
2
1

Zastúpenie (%)
16,67
6,67
3,33
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Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus mugo
borovica horská
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziessi var.
duglaska tisolistá
viridis

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
7
6
4
1
3

Zastúpenie (%)
3,33
23,33
20
13,33
3,33
10

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
15
5
50,00
6
4
20,00
5
3
16,67
4
2
13,33
0
1
0,00
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
30
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00
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Počet ks Zastúpenie (%)
21
70,00
5

16,67

4

13,33

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s ihriskami – Kráľovohoľská ul. (61/A, svah)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,442
4423
Sásová
Sásová
48

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer pseudoplatanus
javor horský
Betula pendula
breza previsnutá
Crataegus laevigata
hloh obyčajný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň domáca
Negundo aceroides
javor jaseňolistý
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus avium
čerešňa vtáčia

0,212
2126

442
258
184

100%
58,37%
41,63%

Počet ks
2
2
12
1
1
1
1
1
30
2
5
1

Zastúpenie (%)
0,45
0,45
2,71
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
6,79
0,45
1,13
0,23
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Atropurpurea
Prunus domestica
slivka domáca
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix caprea
vŕba rakytová
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks

Zastúpenie (%)

4

0,90

70
103
3
19

15,84
23,30
0,68
4,30

Počet ks
6
52
15
105
6

Zastúpenie (%)
1,36
11,76
3,39
23,76
1,36

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
87
5
19,68
112
4
25,34
225
3
50,90
16
2
3,62
2
1
0,45
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
268
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
174
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
60,63
39,37
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Počet ks Zastúpenie (%)
334
75,57
90

20,36

16

3,62

2

0,45

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s ihriskami – Kráľovohoľská ul. (61/B, vnútroblok)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,5279
5279
Sásová
Sásová
48

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer opalus
javor kalinolistý
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer rubrum Armstrong
javor červený
Betula pendula
breza previsnutá
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Juglans regia
orech kráľovský
Magnolia x soulangiana
magnólia Soulangova
Negundo aceoides
javor jaseňolistý
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus serrulata Kanzan
višňa pilkatá

0
0

70
57
13

100%
81,43%
18,57%

Počet ks
1
2
6
24
1
2
1
6
4
1
6

Zastúpenie (%)
1,43
2,86
8,57
34,29
1,43
2,86
1,43
8,57
5,71
1,43
8,57
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Salix caprea
vŕba rakytová
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Juniperus sabina
borievka netatová
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
1
1

Počet ks
1
8
3
1

Zastúpenie (%)
1,43
1,43
1,43

Zastúpenie (%)
1,43
11,43
4,29
1,43

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
21
5
30,00
16
4
22,86
30
3
42,86
3
2
4,29
0
1
0,00
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
69
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
1
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
98,57
1,43

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
37
52,86
30

42,86

0

0,00

3

4,29

0

0,00
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Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Hodnotená lokalita

Parčík pri pošte (62)

Rozloha (ha)

Plochy patriace mestu

2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

0,061
616
Sásová
Sásová
48

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Plochy v správe IO

0
0

3
1
2

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Robinia pseudoacacia Umbraculifera

Slovenský názov
agát biely

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus nigra
borovica čierna

Počet ks
2

100%
33,33%
66,67%

Počet ks
1

Zastúpenie (%)
33,33

Zastúpenie (%)
66,67
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
3
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
0
5
0,00
2
4
66,67
1
3
33,33
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
2
66,67
1

33,33

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
2

Rozloha (m )
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík s detským ihriskom Sitnianska ul. (63)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

0,694
6943
Sásová
Rudlová
49

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer saccharinum
javor cukrový
Betula pendula
breza previsnutá
Malus domestica
jabloň domáca
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

0
0

127
33
94

100%
25,98%
74,02%

Počet ks
1
10
8
1
13

Počet ks
57
37

Zastúpenie (%)
0,79
7,87
6,30
0,79
10,24

Zastúpenie (%)
44,88
29,13
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
27
5
21,26
49
4
38,58
46
3
36,22
5
2
3,94
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
124
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
3
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
97,64
2,36
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Počet ks Zastúpenie (%)
93
73,23
34

26,77

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Hodnotená lokalita
Rozloha (ha)
Rozloha (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Parčík Povstalecká ul. (64)
Plochy patriace mestu

Plochy v správe IO

1,2402
12402
Podlavice
Podlavice
23

0,1311
1311

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)

102
36
66

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Betula pendula

breza previsnutá

Fagus sylvatica Atropurpurea
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Juglans regia
Prunus cerasifera Atropurpurea
Prunus fruticosa Globosa
Prunus serrulata Kiku Shidare
Sakura
Pyrus communis

buk lesný
jaseň štíhly
jaseň mannový
orech kráľovský
slivka višňoplodá
višňa krovitá

100%
35,29%
64,71%

Počet ks
2
4
3
1
4
2
11
1

Zastúpenie (%)
1,96
3,92
2,94
0,98
3,92
1,96
10,78
0,98

višňa pilkatá

3

2,94

hruška obyčajná

1

0,98
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Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Tilia cordata
lipa malolistá
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Larix decidua Pendula
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus mugo
borovica horská
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
4
1
2
5
27
3
5
13
1
7
2

Zastúpenie (%)
3,92
0,98
1,96
4,90
26,47
2,94
4,90
12,75
0,98
6,86
1,96

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
13
5
12,75
35
4
34,31
48
3
47,06
1
2
0,98
5
1
4,90
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
100
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
2
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
98,04
1,96

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95100%
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Počet ks Zastúpenie (%)
79
77,45
18

17,65

1

0,98

0

0,00

4

3,92
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Hodnotená lokalita 1

Sídlisko SNP

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

15,87
158 725
Banská Bystrica
Banská Bystrica
14

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)
Plošná výmera kvetinových záhonov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Acer platanoides Globosum
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Betula pendula
breza previsnutá
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Cottynus coggigria
škumpa vlasatá
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Negundo aceroides
javorovec jaseňolistý

874
485
389
4634
327

100%
55,49%
44,51%
-

Počet ks
108
13
22
35
57
1
1
1
14
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Zastúpenie (%)
12,36
1,49
2,52
4,00
6,52
0,11
0,11
0,11
1,60

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Fraxinus ornus
jaseň mánnový
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň domáca
Padus avium
čremcha strapcovitá
Persica vulgaris
broskyňa obyčajná
Populus nigra
topoľ čierny
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus serrulata
višňa pílkatá
Pyrus communis
hruška obyčajná
Rhus typhina
sumach pálkový
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela
Salix alba ´Tristis´
vŕba biela
Salix sp.
vŕba
Salix viminalis
vŕba košíkarská
Sambucus nigra
baza čierna
Sophora japonská
sofora japonská
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Syringa vulgaris
orgován obyčajný
Tamarix x tetrandra
tamariška štvortičinková
Tilia cordata
lipa malolistá
Ulmus glabra
brest horský

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
24
1
13
2
1
2
1
6
13
10
1
1
3
10
3
2
2
1
10
2
6
3
109
7
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Zastúpenie (%)
2,75
0,11
1,49
0,23
0,11
0,23
0,11
0,69
1,49
1,14
0,11
0,11
0,34
1,14
0,34
0,23
0,23
0,11
1,14
0,23
0,69
0,34
12,47
0,80

Ekojet, s.r.o
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Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies concolor
jedľa srienistá
Calocedrus decurrens
cédrovec zbiehavý
Chamaecyparis x nootkatensis
cypruštek nutkanský
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus cembra
borovica limbová
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus peuce
borovica balkánska
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziessi
duglaska tisolistá
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja occidentalis ´Malonyana´ tuja západná
Thuja plicata
tuja riasnatá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
8
2
2
4
86
20
61
1
41
3
7
26
88
28
3
9

Zastúpenie (%)
0,92
0,23
0,23
0,46
9,84
2,29
6,98
0,11
4,69
0,34
0,80
2,97
10,07
3,20
0,34
1,03

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
61
5
6,98
349
4
39,93
386
3
44,16
70
2
8,01
8
1
0,92
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
870
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
4
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
99,542
0,458
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Počet
ks
328

37,53

279

31,92

196

22,43

64

7,32

7

0,80

Zastúpenie (%)
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Hodnotená lokalita 2

Cesta k nemocnici, Rudlovský potok

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

3,12
31 214
Banská Bystrica
Banská Bystrica
4

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)
Plošná výmera kvetinových záhonov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans regia
orech kráľovský
Magnolia soulangeana
magnólia soulangová
Malus domestica
jabloň domáca

251
92
159
336
217

Počet ks
5
3
4
14
1
1
1
1
1

100%
36,65%
63,35%
-

Zastúpenie (%)
1,99
1,20
1,59
5,58
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

165

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus domestica
slivka domáca
Prunus serrulata Kanzan
čerešňa plíkatá
Rhus typhina
sumach pálkový
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Sorbus aria
jarabina mukyňová
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Sorbus torminalis
jarabina brekyňová
Tilia cordata
lipa malolistá

Počet ks
1
2
11
24
10
1
2
1
3
4
1
1

Zastúpenie (%)
0,40
0,80
4,38
9,56
3,98
0,40
0,80
0,40
1,20
1,59
0,40
0,40

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja plicata
tuja riasnatá

Počet ks
3
4
9
68
26
19
11
14
4
1

Zastúpenie (%)
1,20
1,59
3,59
27,09
10,36
7,57
4,38
5,58
1,59
0,40
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
1
5
0,40
100
4
39,84
129
3
51,39
20
2
7,97
1
1
0,40

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
239
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
12
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
95,22
4,78
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Počet ks Zastúpenie (%)
108
43,03
92

36,65

36

14,34

14

5,58

1

0,40
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Hodnotená lokalita 3

Sídlisko Fortnička

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

2,45
24 519
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)
Plošná výmera kvetinových záhonov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Acer platanoides Globosa

javor mliečny

Aesculus hippocastanum
Betula pendula

pagaštan konský
breza previsnutá

Carpinus betulus

hrab obyčajný

Carpinus betulus Pendula
Catalpa speciosa
Crataegus laevigata
Fagus sylvatica

hrab obyčajný
katalpa nádherná
hloh obyčajný
buk lesný

355
222
133
734
211

100%
62,54%
37,46%
-

Počet ks
70
6
5
53
1
2
1
1
1
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Zastúpenie (%)
19,72
1,69
1,41
14,93
0,28
0,56
0,28
0,28
0,28
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Fagus sylvatica Dawyck
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Gleditsia triacanthos
gledíčia trojtŕňová
Juglans regia
orech kráľovský
Laburnum anagyroides
štedrec ovisnutý
Malus domestica
jabloň domáca
Negundo aceroides
javorovec jaseňolistý
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus domestica
slivka domáca
Prunus serrulata
čerešňa plíkatá
Pyrus communis
hruška obyčajná
Robinia pseudoacacia
agát biely
Sambucus nigra
baza čierna
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia cordata
lipa malolistá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
6
5
2
2
2
7
2
1
1
22
1
14
5
1
11
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Zastúpenie (%)
1,69
1,41
0,56
0,56
0,56
1,97
0,56
0,28
0,28
6,20
0,28
3,94
1,41
0,28
3,10
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Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies alba
jedľa biela
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea alba
jedľa biela
Picea glauca
smrek biely
Picea omorica
smrek omorikový

Počet ks
1
1
2
1
29
2
2
1

Zastúpenie (%)
0,28
0,28
0,56
0,28
8,17
0,56
0,56
0,28

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziesii
duglasta tisolistá
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja occidentalis
tuja západná

Počet ks
15
16
40
7
2
11
3

Zastúpenie (%)
4,23
4,51
11,27
1,97
0,56
3,10
0,85
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
11
5
3,10
142
4
40,00
193
3
54,37
6
2
1,69
3
1
0,85

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
355
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0
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Hodnotená lokalita 4

Vajanského námestie, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Lokalita Hušták,
Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.
Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA
Stromoradie na ul. T. Vansovej, Stromoradie na ul. J. Cikkera

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

1,15
11 538
Banská Bystrica
Banská Bystrica
1

Hodnotená lokalita 4A – Vajanského námestie
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

0,1506
1506
11
10
1
32

100%
90,91%
9,09%
-

Druhové zastúpenie listnatých stromov - Vajanského námestie
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks
2
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
8
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

Zastúpenie (%)
72,73
18,18

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov – Vajanského námestie
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks
1
Picea abies
smrek obyčajný

Zastúpenie (%)
9,09
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Vajanského námestie
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0
0
4
0
11
100
3
0
2
0
1

0

0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Vajanského námestie
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
11
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
100
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov
0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Vajanského námestie
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
5

Zastúpenie (%)
45,45

5

45,45

1

9,09

0

0,00

0

0,00
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Hodnotená lokalita 4B – Štadlerovo nábrežie
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

0,1363
1363
20
20
0
0

100%
100
0
-

Druhové zastúpenie listnatých stromov – Štadlerovo nábrežie
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks
20
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

Zastúpenie (%)
100

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty - Štadlerovo nábrežie
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
6
5
30,00
1
4
5,00
13
3
65,00
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Štadlerovo nábrežie
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
20
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
100
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov
0
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Štadlerovo nábrežie
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%

Hodnotená lokalita 4C – Štefánikovo nábrežie
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

0,10
1000
13
13
0
55

100%
100
0
-

Druhové zastúpenie listnatých stromov – Štefánikovo nábrežie
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks
13
Tilia cordata Greenspire
lipa malolistá
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Zastúpenie (%)
100

Počet ks
7

Zastúpenie (%)
35,00

9

45,0

4

20,0

0

0,0

0

0,00
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Štefánikovo nábrežie
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
13
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
100
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov
0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Štefánikovo nábrežie
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0,00%
6
4
46,15%
6
3
46,15%
1
2
7,69%
0
1
0,00%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Štefánikovo nábrežie
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
6

Zastúpenie (%)
46,15

6

46,15

0

0,00

1

7,69

0

0,00
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Hodnotená lokalita 4D – Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

0,1967
1967
53
53
0
0

100%
100
0
-

Druhové zastúpenie listnatých stromov – Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks Zastúpenie (%)
7
Acer platanoides
javor mliečny
13,21
Acer platanoides
javor mliečny
5
9,43
Crimson King
25
Acer platanoides Globosum
javor mliečny
47,17
14
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
26,42
2
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
3,77

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
0
5
0,00
0
4
0,00
48
3
90,57
4
2
7,55
1
1,89
1
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.
Index poškodenia
Počet ks Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená
39
73,58
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
8
15,09
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
5
9,43
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
1
1,89
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
0
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
53
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
100
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov
0

Hodnotená lokalita 4E - Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

0,3028
3028
69
41
28
10

100%
59,42%
40,58%
-
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Druhové zastúpenie listnatých stromov – Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks Zastúpenie (%)
1
Acer pseudoplatanus
javor horský
1,45
1
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
1,45
3
Ailanthus altissima
pajaseň žliazkatý
4,35
1
Betula pendula
breza previsnutá
1,45
5
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
7,25
2
Salix caprea
vŕba rakytová
2,90
15
Tilia cordata
lipa malolistá
21,74
9
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
13,04
4
Tilia tomentosa
lipa striebristá
5,80
Druhové zastúpenie ihličnatých stromov – Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks
Zastúpenie (%)
2
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
2,90
4
Larix decidua
smrekovec opadavý
5,80
9
Picea abies
smrek obyčajný
13,04
2
Picea pungens
smrek pichľavý
2,90
2
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
2,90
4
Pinus nigra
borovica čierna
5,80
1
Pinus strobus
borovica hladká
1,45
2
Pinus sylvestris
borovica lesná
2,90
2
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá
2,90
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
18
5
26,09
25
4
36,23
23
3
33,33
0
2
0,00
3
1
4,35
Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
64
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
92,75
5
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov
7,25
Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Zeleň postranného deliaceho pásu na ul. ČSA
Index poškodenia
Počet ks Zastúpenie (%)
1 - drevina nie je poškodená
43
62,32
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
17
24,64
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
5
7,25
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
1
1,45
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
3
4,35
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Hodnotená lokalita 4F – lokalita Hušták
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

0,2634
2634
30
27
3
26

100%
90,00%
10,00%
-

Druhové zastúpenie listnatých stromov – lokalita Hušták
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks
1
Acer pseudoplatanus
javor horský
10
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
1
Prunus avium
čerešňa vtáčia
15
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

Zastúpenie (%)
3,33
33,33
3,33
50,00

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov – lokalita Hušták
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks
3
Pinus sylvestris
borovica lesná

Zastúpenie (%)
10,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – lokalita Hušták
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
1
5
3,33
14
4
46,67
13
3
43,33
2
2
6,67
0
1
0,00
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – lokalita Hušták
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
21
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
70,00
9
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov
30,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - lokalita Hušták
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%

Hodnotená lokalita 4G – Stromoradie na ul. T. Vansovej
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

0,0024
24
12
12
0
0

100
100
0
-

Druhové zastúpenie listnatých stromov – Stromoradie na ul. T. Vansovej
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks Zastúpenie (%)
12
Koelreuteria panikulata
jaseňovec metlinatý
100
182

Počet ks
3

Zastúpenie (%)
10,00

19

63,33

1

3,33

5

16,67

2
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Stromoradie na ul. T. Vansovej
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
12
5
100
0
4
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Stromoradie na ul. T. Vansovej
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
12
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
100
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov
0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Stromoradie na ul. T. Vansovej
Index poškodenia
Počet ks
1 - drevina nie je poškodená
12
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
0
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
0
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
0
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
0
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Hodnotená lokalita 4H – Stromoradie na ul. J. Cikkera
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

0,0016
16
9
9
0
0

100%
100
0
-

Druhové zastúpenie listnatých stromov – Stromoradie na ul. J. Cikkera
Latinský názov
Slovenský názov
Počet ks Zastúpenie (%)
9
Acer platanoides
javor mliečny
100

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu – Stromoradie na ul. J. Cikkera
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
9
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
100
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov
0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty – Stromoradie na ul. J. Cikkera
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0,00
1
4
11,11
8
3
88,89
0
2
0,00
0
1
0,00
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia - Stromoradie na ul. J. Cikkera
Index poškodenia
Počet ks
1 - drevina nie je poškodená
1
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
1
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
0
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
7
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
0
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Zastúpenie (%)
11,11
11,11
0,00
77,78
0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Hodnotená lokalita 5A

Sídlisko Fončorda

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

12,861
128 681
Radvaň, Banská Bystrica
Radvaň, Banská Bystrica
20

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)
Plošná výmera kvetinových záhonov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer platanoides Globusum
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer tataricum
javor tatársky
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Betula pendula
breza previsnutá
Buxus sempervirens
krušpán vždyzelený

1498
882
616
5379,6
563,5

100%
58,88%
41,12%
-

Počet ks
3
40
18
59
1
12
1
99
5

Zastúpenie (%)
0,20
2,67
1,20
3,94
0,07
0,80
0,07
6,61
0,33
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Catalpa bignonioides
katalpa bignópniovitá
Cerasus fruticosa
čerešňa krovitá
Corylus avellana
lieska obyčajná
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus americana
jaseň americký
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans nigra
orech čierny
Juglans regia
orech kráľovský
Koelreuteria paniculata
jaseňovec metlinatý
Laburnum anagyroides
štedrec ovisnutý
Malus domestica
jabloň domáca
Negundo aceroides
javorovec jaseňolistý
Padus serotina
čremcha neskorá
Persica vulgaris
broskyňa obyčajná
Pinus sylvestris
borovica lesná
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Atropurpurea
Prunus domestica
slivka domáca
Prunus fruticosa
višňa krovitá

Dokument starostlivosti o dreviny
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Počet ks
59
7
1
2
6
3
3
6
63
17
1
12
3
1
69
4
1
3
9
9
54
12

Zastúpenie (%)
3,94
0,47
0,07
0,13
0,40
0,20
0,20
0,40
4,21
1,13
0,07
0,80
0,20
0,07
4,61
0,27
0,07
0,20
0,60
0,60
3,60
0,80

1

0,07

12
2

0,80
0,13
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Prunus insititia
slivka guľatoplodná
Prunus mahaleb
čerešňa mahalebka
Prunus serrulata
višňa pílkatá
Prunus sp
slivka
Quercus rubra
dub červený
Rhus typhina
sumach pálkový
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix alba
vŕba biela
Salix alba Tristis
vŕba biela
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Salix matsudana
vŕba babylonská
Sambucus nigra
baza čierna
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Sorbus domestica
jarabina oskorušová
Syringa vulgaris
orgován obyčajný
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
Ulmus glabra
brest horský
Ulmus minor
brest hrabolistý
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Počet ks
3
5
132
37
1
6
25
1
1
1
2
7
6
18
7
7
18
3
2
2

Zastúpenie (%)
0,20
0,33
8,81
2,47
0,07
0,40
1,67
0,07
0,07
0,07
0,13
0,47
0,40
1,20
0,47
0,47
1,20
0,20
0,13
0,13

188

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies alba
jedľa biela
Abies concolor
jedľa srienistá
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea glauca Conica
smrek biely konický
Picea omorica
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus koraiensis
borovica kórejská
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja plicata
tuja riasnatá
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Počet ks
3
2
20
8
41
129
6
29
68
1
26
20
93
120
34
16

Zastúpenie (%)
0,20
0,13
1,34
0,53
2,74
8,61
0,40
1,94
4,54
0,07
1,74
1,34
6,21
8,01
2,27
1,07

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
103
5
6,88
480
4
32,04
817
3
54,54
82
2
5,47
16
1
1,07
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
1346
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
152
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
89,85
10,15

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
798

Zastúpenie (%)
53,27

345

23,03

224

14,95

97

6,48

34

2,27
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Hodnotená lokalita 5B

Plochy sídliskovej zelene pri kostole na Okružnej ul.

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

0,7632
7632
Radvaň
Radvaň
50

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)
Plošná výmera kvetinových záhonov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Betula pendula
breza previsnutá
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Malus domestica
jabloň domáca
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá

119
38
81
76
153

100%
31,93%
68,07%
-

Počet ks
7
6
6
1
1
1
3
1
3
2

Zastúpenie (%)
5,88
5,04
5,04
0,84
0,84
0,84
2,52
0,84
2,52
1,68
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Prunus fruticosa
višňa krovitá
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Tilia cordata
lipa malolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorika
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná
Thuja occidentalis
tuja zapadná

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
2
3
1

Zastúpenie (%)
0,84
1,68
2,52
0,84

Počet ks
2
2
24
38
12
3

Zastúpenie (%)
1,68
1,68
20,17
31,93
10,08
2,52

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
49
5
41,18
19
4
15,97
43
3
36,13
7
2
5,88
1
1
0,84
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
119
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
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Zastúpenie (%)
100
0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%

193

Počet ks
78

Zastúpenie (%)
65,55

33

27,73

0

0,00

7

5,88

1
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Hodnotená lokalita 6

Sídlisko Uhlisko

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

12,5534
125 534
Banská Bystrica
Banská Bystrica
12

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Alnus glutinosa
jelša lepkavá
Amygdalus communis
mandľa obyčajná
Armeniaca vulgaris
marhuľa obyčajná
Betula pendula
breza previsnutá
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Elaeagnus angustifolia
hlošiná úzkolistá
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly

1106
501
605
874

Počet ks
48
19
2
1
1
2
47
1
2
1
47

100%
45,30%
54,70%
-

Zastúpenie (%)
4,34%
1,72%
0,18%
0,09%
0,09%
0,18%
4,25%
0,09%
0,18%
0,09%
4,25%
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Juglans nigra
orech čierny
Juglans regia
orech kráľovský
Laburnum anagyroides
štedrec ovisnutý
Malus domestica
jabloň domáca
Mespilus germanica
mišpula obyčajná
Negundo aceroides
javorovec jaseňolistý
Platanus orientalis
platan východný
Platanus x acerifolia
platan javorolistý
Populus alba
topoľ biely
Populus nigra
topoľ čierny
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Prunus domestica
slivka domáca
Prunus fruticosa
čerešňa krovitá
Prunus sargentii Rancho
čerešňa Sargentova
Prunus serrulata
višňa pílkatá
Pyrus communis
hruška obyčajná
Pyrus domestica
hruška obyčajná
Quercus sp.
dub sp.
Rhus typhina
sumach pálkový
Salix alba
vŕba biela
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Sambucus nigra
baza čierna
Sorbus aria
jarabina mukyňová
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia

Dokument starostlivosti o dreviny
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Počet ks
1
12
2
51
2
1
3
17
1
1
18
7
45
24
13
27
11
2
1
8
8
1
1
1
5
17

Zastúpenie (%)
0,09%
1,08%
0,18%
4,61%
0,18%
0,09%
0,27%
1,54%
0,09%
0,09%
1,63%
0,63%
4,07%
2,17%
1,18%
2,44%
0,99%
0,18%
0,09%
0,72%
0,72%
0,09%
0,09%
0,09%
0,45%
1,54%
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Sorbus intermedia
jarabina prostredná
Swida canadensis
svíb kanadský
Syringa vulgaris
orgován obyčajný
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies alba
jedľa biela
Abies concolor
jedľa srienistá
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorica
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá
Taxus baccata
tis obyčajný
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja orientalis
tuja východná
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Počet ks
2
1
23
3
21

Počet ks
2
5
5
2
3
145
18
119
33
25
67
106
2
16
57

Zastúpenie (%)
0,18%
0,09%
2,08%
0,27%
1,90%

Zastúpenie (%)
0,18%
0,45%
0,45%
0,18%
0,27%
13,11%
1,63%
10,76%
2,98%
2,26%
6,06%
9,58%
0,18%
1,45%
5,15%
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
24,50%
271
5
19,08%
211
4
41,32%
457
3
11,93%
132
2
3,16%
35
1

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

1083
23

Zastúpenie (%)
97,92%
2,08%

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
290

Zastúpenie (%)
26,22

416

37,61

260

23,51

29

2,62

111
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Hodnotená lokalita 7

Sídlisko Podlavice

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

2,1079
21 079
Podlavice
Podlavice
23

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)
Plošná výmera kvetinových záhonov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer rubrum
javor červený
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Betula pendula
breza previsnutá
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Crataegus monogyna
hloh jednosemenný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly

369
153
216
937
120

100%
41,46%
58,54%
-

Počet ks
1
30
4
1
18
8
1
22
1
1
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Zastúpenie (%)
0,27
8,13
1,08
0,27
4,88
2,17
0,27
5,96
0,27
0,27

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň domáca
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka višňoplodá
Atropurpurea
Prunus domestica
slivka domáca
Quercus petraea
dub zimný
Rhus typhina
sumach pálkový
Robinia pseudoacacia
agát biely
Umbraculifera
Salix alba Tristis
vŕba biela
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Salix matsudana Tortuosa
vŕba Matsudova
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
Ulmus glabra
brest horsky
Viburnum lantana
kalina siriputková

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
11
1
3
2

Zastúpenie (%)
2,98
0,27
0,81
0,54

5

1,36

2
1
3

0,54
0,27
0,81

12

3,25

1
8
4
1
3
5
2
1
1

0,27
2,17
1,08
0,27
0,81
1,36
0,54
0,27
0,27
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies alba
jedľa biela
Abies concolor
jedľa srienistá
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
Chamaecyparis nootkotensis
cypruštek nutkanský
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea glauca Conica
smrek biely
Picea omorika
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá
Taxus baccata
tis obyčajný
Thuja occidentalis
smrek obyčajný
Thuja plicata
tuja riasnatá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
3
3
3
2
1
6
71
2
7
46
26
12
18
6
5
4
1

Zastúpenie (%)
0,81
0,81
0,81
0,54
0,27
1,63
19,24
0,54
1,90
12,47
7,05
3,25
4,88
1,63
1,36
1,08
0,27

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
367
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
2
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
99,46
0,54
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
11
5
2,98
77
4
20,87
250
3
67,75
16
2
4,34
15
1
4,07

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
237

Zastúpenie (%)
64,23

71

19,24

46

12,47

10

2,71

5

1,36

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Hodnotená lokalita 8

Plochy sídliskovej zelene pri parčíku na Ďumbierskej ul.

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

0,0211
211
Sásová
Sásová
5

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer saccharinum
javor cukrový
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Negundo aceroides
javor jaseňolistý
Salix alba
vŕba biela

15
15
0
13

100%
100%
0%
-

Počet ks
6
1
5
1
2

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
15
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
40,00
6,67
33,33
6,67
13,33

Zastúpenie (%)
100
0
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Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
0
5
0,00
2
4
13,33
13
3
86,67
0
2
0,00
0
1
0,00

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
1

Zastúpenie (%)
11,11

1

11,11

0

0,00

7

77,78

0

0,00

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Hodnotená lokalita 9

Sídliskové plochy zelene v lokalite ulíc Severná - Bakossova

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

4,93
49 354
Banská Bystrica
Banská Bystrica
3

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)
Plošná výmera kvetinových záhonov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer campestre
javor poľný
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Acer tataricum
javor tatársky
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Armeniaca vulgaris
marhuľa obyčajná
Betula pendula
breza previsnutá
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá

600
383
217
1059
306

Počet ks
4
13
1
1
4
1
32
2
4
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100%
63,83%
36,17%
-

Zastúpenie (%)
0,67
2,17
0,17
0,17
0,67
0,17
5,33
0,33
0,67

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Fagus sylvatica
buk lesný
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Juglans regia
orech kráľovský
Malus domestica
jabloň domáca
Populus alba
topoľ biely
Populus nigra
topoľ čierny
Populus tremula
topoľ osikový
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus cerasifera
slivka čerešňoplodá
Prunus spinosa
trnka obyčajná
Pyrus communis
hruška obyčajná
Rhamnus cathartica
rešetliak prečisťujúci
Robinia pseudoacacia
agát biely
Salix caprea
vŕba rakytová
Salix fragilis
vŕba krehká
Sorbus aria
jarabina mukyňová
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia
Syringa vulgaris
orgován obyčajný
Tamarix tetrandra
tamariška štvortyčinková
Tilia cordata
lipa malolistá
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá
Ulmus glabra
brest horský

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
146
17
15
1
2
1
8
32
1
1
1
68
3
11
1
2
2
1
5
1
1
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Zastúpenie (%)
0,17
24,33
2,83
2,50
0,17
0,33
0,17
1,33
5,33
0,17
0,17
0,17
11,33
0,50
1,83
0,17
0,33
0,33
0,17
0,83
0,17
0,17

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus mugo
borovica horská
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus silvestris
borovica lesná
Pinus strobus
borovica hladká
Pseudotsuga menziesii Var.
duglaska tisolistá
Viridis
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja occidentalis Malonyana
tuja západná
Thuja plicata
tuja riasnatá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
11
9
56
10
24
2
53
17
10

Zastúpenie (%)
0,17%
1,83%
1,50
9,33
1,67
4,00
0,33
8,83
2,83
1,67

5

0,83

5
12
2

0,83
2,00
0,33

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
5
4
3
2
1
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Počet ks
14
104
372
74
35

Zastúpenie (%)
2,33
17,33
62,00
12,33
5,83

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Počet ks
506
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
94
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie (%)
84,33
15,67

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
191

Zastúpenie (%)
31,83

144

24,00

157

26,17

73

12,17

35

5,83

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Hodnotená lokalita 10

Katolícky cintorín

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

3,3
33 232
Banská Bystrica
Banská Bystrica
3

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Aesculus hippocastanum
pagaštan konský
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Platanus x acerifolia
platan javorolistý
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Robinia pseudoacacia
agát biely
Tilia cordata
lipa malolistá

274
85
189
78

100%
31,02%
68,98%
-

Počet ks
2
4
25
3
7
3
1
1
39
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Zastúpenie (%)
0,73
1,46
9,12
1,09
2,55
1,09
0,36
0,36
14,23

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies concolor
jedľa srienistá
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
Chamaecyparis x nootkatensis
cypruštek nutkanský
Chamaecyparis pisifera
cypruštek hrachonosný
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea glauca Conica
smrek biely
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá
Taxus baccata
tis obyčajný
Thuja occidentalis
tuja západná
Thuja occidentalis Malonyana
tuja západná
Thuja occidentalis Smaragd
tuja smaragdová
Thuja plicata
tuja riasnatá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
1
38
4
6
3
2
17
7
6
6
3
2
5
4
60
14
2
9

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
272
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
2
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
0,36
13,87
1,46
2,19
1,09
0,73
6,20
2,55
2,19
2,19
1,09
0,73
1,82
1,46
21,90
5,11
0,73
3,28

Zastúpenie (%)
99,27
0,73
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Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
8
5
2,92
62
4
22,63
145
3
52,92
40
2
14,60
19
1
6,93

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
107

Zastúpenie (%)
39,05

88

32,12

24

8,76

33

12,04

22

8,03

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Hodnotená lokalita 11A Základná škola Golinova 8
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

1,8430
18 430
Banská Bystrica
Banská Bystrica
12

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Betula pendula
breza previsnutá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Malus domestica
jabloň domáca
Malus sp.
jabloň domáca
Populus nigra Italica
topoľ čierny
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Prunus fruticosa
višňa krovitá
Salix alba
vŕba biela
Tilia platyphyllos
lipa veľkolistá

106
37
69
87

100%
34,91%
65,09%
-

Počet ks
3
7
16
1
1
6
1
1
1

Zastúpenie (%)
2,83
6,60
15,09
0,94
0,94
5,66
0,94
0,94
0,94
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Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Chamaecyparis lawsoniana
cypruštek Lawsonov
Juniperus media
borievka prostredná
Pinus mugo
borovica horská
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorica
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Thuja plicata
tuja riasnatá
Thuja occidentalis
tuja západná
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá

Dokument starostlivosti o dreviny
mesta Banská Bystrica

Počet ks
7
12
2
10
6
8
13
2
9

Zastúpenie (%)
6,60
11,32
1,89
9,43
5,66
7,55
12,26
1,89
8,49

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks Zastúpenie (%)
9
5
8,49
25
4
23,58
56
3
52,83
13
2
12,26
3
1
2,83

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Sadovnícka hodnota
Počet ks
106
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

Zastúpenie (%)
100
0
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
38

Zastúpenie (%)
35,85

24

22,64

30

28,30

7

6,60

7

6,60

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

Dokument starostlivosti o dreviny
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Hodnotená lokalita 11B

Základná škola Pieninská 27

Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

5,2544
52 544
Sásová
Sásová
48

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer platanoides
javor mliečny
Acer pseudoplatanus
javor horský
Betula pendula
breza previsnutá
Carpinus betulus
hrab obyčajný
Elaeagnus angustifolia
hlošina úzkolistá
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Fraxinus ornus
jaseň mannový
Malus domestica
jabloň domáca
Negundo aceroides
javorovec jaseňolistý
Prunus avium
čerešňa vtáčia
Robinia pseudoacacia
agát biely

330
91
239
1533

100%
27,58%
72,42%
-

Počet ks
1
2
28
2
10
1
1
13
2
3
7
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Zastúpenie (%)
0,30
0,61
8,48
0,61
3,03
0,30
0,30
3,94
0,61
0,91
2,12
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Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Salix alba
vŕba biela
Salix caprea
vŕba rakyta
Salix fragilis
vŕba krehká
Sorbus aucuparia
jarabina vtáčia

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Abies alba
jedľa biela
Abies concolor
jedľa srienistá
Juniperus communis
borievka obyčajná
Larix decidua
smrekovec opadavý
Picea abies
smrek obyčajný
Picea omorica
smrek omorikový
Picea pungens
smrek pichľavý
Picea pungens Glauca
smrek pichľavý
Pinus jeffreyi
borovica jefreyová
Pinus nigra
borovica čierna
Pinus strobus
borovica hladká
Pinus sylvestris
borovica lesná
Pseudotsuga menziesii
duglaska tisolistá
Thuja occidentalis
tuja západná
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Počet ks
5
2
2
12

Počet ks
4
2
2
4
44
63
78
11
1
2
3
16
4
5
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Zastúpenie (%)
1,52
0,61
0,61
3,64

Zastúpenie (%)
1,21
0,61
0,61
1,21
13,33
19,09
23,64
3,33
0,30
0,61
0,91
4,85
1,21
1,52
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
11
5
3,33
85
4
25,76
218
3
66,06
14
2
4,24
2
1
0,61

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Počet ks
1 - Ak ide o drevinu vysadenú
0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

333
0

Zastúpenie (%)
100
0

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
206

Zastúpenie (%)
62,42

80

24,24

31

9,39

11

3,33

2

0,61
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Hodnotená lokalita 11C Materská škola Petra Jilemnického 8
Hodnotená výmera (ha)
Hodnotená výmera (m2)
Kataster
Mestská časť
UO

0,4334
4334
Radvaň
Radvaň
20

Celkový počet hodnotených stromov (ks)
Listnaté stromy (ks)
Ihličnaté stromy (ks)
Plošná výmera krovitých porastov (m2)
Plošná výmera kvetinových záhonov(m2)

34
25
9
47
27

100%
73,53%
26,47%
-

Druhové zastúpenie listnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Acer pseudoplatanus
javor horský
Fraxinus excelsior
jaseň štíhly
Malus domestica
jabloň domáca
Prunus insititia
slivka guľatoplodná

Počet ks
3
2
18
2

Druhové zastúpenie ihličnatých stromov
Latinský názov
Slovenský názov
Pinus nigra
borovica čierna
Thuja plicata
tuja riasnatá

Počet ks
4
5
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Zastúpenie (%)
8,82
5,88
52,94
5,88

Zastúpenie (%)
11,76
14,71
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Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa sadovníckej hodnoty
Sadovnícka hodnota
Počet ks
Zastúpenie (%)
19
5
55,88
9
4
26,47
5
3
14,71
0
2
0,00
1
1
2,94

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa pôvodu
Počet ks

Zastúpenie (%)

1 - Ak ide o drevinu vysadenú

32

94,12

0,8 - Ak ide o drevinu z náletu alebo z výmladkov

2

5,88

Zastúpenie listnatých a ihličnatých stromov podľa indexu poškodenia
Index poškodenia
1 - drevina nie je poškodená
0,8 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (slabé poškodenie)
0,6 - Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí
26-60% (stredné poškodenie)
0,4 - Ak je drevina poškodená alebo je znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad
60% (ťažké poškodenie)
0 -Ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 95-100%
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Počet ks
11

Zastúpenie (%)
32,35

4

11,76

1

2,94

1

2,94

17

50,00
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TABUĽKOVÝ PREHĽAD PLOŠNÝCH VÝMER HODNOTENÝCH PLOCH ZELENE

KATEGORIA ZELENE

PARK

HL
1
2
3
4
5
6
7
9
11
12B
13
15
30
39
41
44-45
64

HODNOTENÁ LOKALITA
Mestský park
Park Lux – Pamätník SNP
Park Trieda SNP I
Park Trieda SNP II
Švermov park
Radvanský park
Jelšový hájik - Sásová
Park Severná
Park THK
Park na Okružnej ulici 12B
Park pri MŠ Moskovská – Oremburská
Športový park pri ZŠ Sitnianska
Parčík medzi Švermovou a štadiónom
Parčík s detským ihriskom – THK- Spojová ul.
Parčík s odpočívadlom – Internátna ul.
Parčík s ihriskami – Internátna ulica
Parčík – Povstalecká ul.

SPOLU
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PLOŠNÁ VÝMERA (m2)

PLOŠNÁ VÝMERA (ha)

64143
65543
9089
8970
7690
21661
42144
14310
25040
11697
10556
14147
13161
10967
9011
14824
13713

6,4143
6,5543
0,9089
0,897
0,769
2,1661
4,2144
1,431
2,504
1,1697
1,0556
1,4147
1,3161
1,0967
0,9011
1,4824
1,3713

356666

35,6666
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HL
12A
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
37_19
38
40
42
43
46
47
48
49A
49B
50

HODNOTENÁ LOKALITA
Park na Okružnej ulici 12A
Námestie SNP
Moysesovo námestie
Námestie Slobody
Parčík pred Mestským úradom
Parčík s detským ihriskom – Cesta k nemocnici
Parčík pri ZŠ Golianova
Parčík pri fontáne – Horná ulica
Parčík pri podchode na nábreží Hrona
Parčík Hronské predmestie
Parčík pri fontáne, Národná ulica
Parčík pri hodinách, Národná ulica
Parčík – Národná ul.
Parčík ruží pri fontáne – Rázusova ul.
Parčík pri medokýši
Parčík Matuškova ul.
Parčík Karlovo I. – ul. Ľ. Ondrejova
Parčík Karlovo II
Parčík s odpočívadlom – Jilemnického ul.
Parčík s detským ihriskom – Jilemnického ul.
Parčík s detským ihriskom – Švermova ul.
Parčík pri bytovom dome – Zelená ul.
Parčík s detským ihriskom – Slnečná ul.
Parčík – Nová ulica
Parčík Internátna – Tulská
Parčík s odpočívadlom – ul. Družby
Parčík – Okružná ul.
Parčík s ihriskami pozdĺž potoka Udurná
Parčík s ihriskami pozdĺž potoka Udurná
Parčík pri ZŠ Moskovská
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PLOŠNÁ VÝMERA (m2)

PLOŠNÁ VÝMERA (ha)

7101
1241
1238
5797
1376
1748
1602
725
6459
1989
985
801
1733
412
6206
2117
1731
1098
2777
2260
3444
1075
1569
1228
3805
3493
2240
2174
5284
1620

0,7101
0,1241
0,1238
0,5797
0,1376
0,1748
0,1602
0,0725
0,6459
0,1989
0,0985
0,0801
0,1733
0,0412
0,6206
0,2117
0,1731
0,1098
0,2777
0,226
0,3444
0,1075
0,1569
0,1228
0,3805
0,3493
0,224
0,2174
0,5284
0,162
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HL

HODNOTENÁ LOKALITA

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61A
61B
62
63

Parčíks detskými ihriskami – Tulská ul.
Parčík medzi MŠ Tulská
Parčík pri MŠ Tulská
Parčík Tulská – Moskovská
Parčík s ihriskami – Poľná ul.
Parčík s ihriskami – Poľná ul.
Parčík s ihriskami – Radvanská ul.
Parčík s detským ihriskom – Limbová ul.
Parčík s ihriskami – Javorová ul.
Parčík s detským ihriskom Ďumbierska ul.
Parčík s ihriskami Kráľovohoľská
Parčík s ihriskami Kráľovohoľská
Parčík pri pošte
Parčík s detským ihriskom Sitnianska ul.

SPOLU

KATEGORIA ZELENE

HL

HODNOTENÁ LOKALITA

SÍDLISKOVA ZELEŇ

1
2
3
5A
5B
6
7
8
9

Sídlisko SNP
Cesta k nemocnici, Rudlovský potok
Sídlisko Fortnička
Sídlisko Fončorda
Plochy sídliskovej zelene oproti kostolu na Okružnej ulici
Sídlisko Uhlisko
Sídlisko Podlavice
Plochy sídliskovej zelene pri parčíku na Ďumbierskej ulici
Sídliskové plochy zelene v lokalite ulíc Severná, Bakossova

SPOLU
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PLOŠNÁ VÝMERA (m2)

PLOŠNÁ VÝMERA (ha)

4998
9857
4187
5871
1803
519
1169
1987
2925
1177
6549
5279
616
6943

0,4998
0,9857
0,4187
0,5871
0,1803
0,0519
0,1169
0,1987
0,2925
0,1177
0,6549
0,5279
0,0616
0,6943

129208

12,9208

PLOŠNÁ VÝMERA (m2)

PLOŠNÁ VÝMERA (ha)

158725
31214
24519
128 681,00
7632
125 534
21079
211
49354

15,87
3,12
2,45
12,861
0,7632
12,55
2,1
0,0211
4,93

546949

54,6653
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KATEGORIA ZELENE

HL

HODNOTENÁ LOKALITA

KOMUNIKAČNÁ ZELEŇ

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H

Vajanského námestie
Štadlerovo nábrežie
Štefánikovo nábrežie
Zeleň postranného deliaceho pásu na Skuteckého ul.
Zeleň postranného deliaceho pásu na ul ČSA
Lokalita Hušták
Stromoradie na ul. T. Vansovej
Stromoradie na ul. J. Cikkera

SPOLU

KATEGORIA ZELENE

HL

HODNOTENÁ LOKALITA

ZELEŇ CINTORÍNOV

10
11A
11B
11C

Katolícky cintorín
ZŠ Golianova 8
ZŠ Pieninská 27
Materská škola Petra Jilemnického 8

ZELEŇ ŠKOLSKÝCH
ZARIADENÍ

SPOLU

KATEGORIA ZELENE
PLOCHY PRÍRODE BLÍZKE

BIOKORIDOR

HL
8
10
36
5
49C
11

HODNOTENÁ LOKALITA
Park pri Rybníkoch – Uhlisko
Park Štiavničky
Parčík Sládkovičova ( Barczyovský kaštiel)
Švermov park
Plochy prírode blízke pozdĺž potoka Udurná
Park THK

SPOLU
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PLOŠNÁ VÝMERA (m2)

PLOŠNÁ VÝMERA (ha)

1506
1363
1000
1967
3028
2634
24
16

0,1506
0,1363
0,1
0,1967
0,3028
0,2634
0,0024
0,0016

11538

1,1538

PLOŠNÁ VÝMERA (m2)

PLOŠNÁ VÝMERA (ha)

33232
18430
52544
4337,58

3,3
1,843
5,2544
0,43

108543,58

10,8274

PLOŠNÁ VÝMERA (m2)
44046
8723
4120
5348
11020
7547

PLOŠNÁ VÝMERA (ha)
4,4046
0,8723
0,412
0,534
1,102
0,7547

80804

8,0796
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VYSVETLIVKY KU GRAFICKEJ ČASTI DSOD MESTA BANSKÁ BYSTRICA

HODNOTENIE LISTNATÝCH, IHLIČNATÝCH A STÁLOZELENÝCH STROMOV
OZNAČENIE V TABUĽKE
VYSVETLIVKA
PC
ČÍSELNÉ OZNAČENIE STROMU
VEDECKÝ NÁZOV
LATINSKÝ NÁZOV
SLOVENSKÝ NÁZOV
SLOVENSKÝ NÁZOV
Obvod kmeňa sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou, ako určuje Vyhláška č. 579/2008
OBVOD KMEŇA
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 24/2003 Z .z. Ministerstva životného prostredia ktorou sa vykonáva
zákon č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších zmien a doplnkov.
Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako je 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho
rozkonárením.
VÝSKA (m)
PRIEMER KORUNY (m)
SADOVNÍCKA HODNOTA

Výška stromu sa určuje odhadom a prirovnávaním k okolitým objektom a predmetom (výška budovy a pod.)
Priemer koruny je plošným priemetom na terén. Hodnota sa zisťuje krokovaním, alebo odhadom.
Sadovnícka hodnota zohľadňuje vo všeobecnosti celkový stav dreviny a údaje, ktoré sa nedajú zisťovať meraním.
Je to 5 bodová klasifikačná stupnica (Machovec, Lednice 1979) , kde sú zohľadnené: estetické pôsobenie dreviny,
zdravotný stav, dosiahnutý vek a prognóza na ďalší rast a vývoj dreviny. Stupnica na posudzovanie tejto hodnoty je
nasledovná:
5 – Absolútne zdravý strom, nepoškodený, tvarom i celkovým habitom zodpovedajúci druhu (taxónu), zavetvenie až
k zemi, veľkostne je strom úplne rozvinutý, presahuje najmenej ½ dosiahnuteľnej výšky a to pri zodpovedajúcej šírke
koruny, avšak ešte v plnom raste a vývoji. Koruna stromu tvorí najmenej polovicu výšky stromu. Strom tejto kategórie
musí mať predpoklady plnenia svojich funkcií ešte mnoho desaťročí.
Je potrebné zachovať strom na danom stanovišti v maximálnej miere aj za cenu prehodnotenia a pretvorenia
sadovníckeho priestoru alebo plánovania výsadby.
Ďalšie kritéria estetické: strom zaradený v skupine vždyzelených, alebo opadavých listnatých drevín, mimoriadneho
kvitnutia, celku alebo detailu, pozoruhodný farbou listov, udržania sa po niekoľko desaťročí. Drevina prirodzene
zmladzuje.
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4 – Zdravý strom typického tvaru, len nepatrne porušený alebo poškodený, bez vyvetvenia najspodnejšej etáže
s menšími voľnými priestormi v korune, veľkostne rozvinutými ako dreviny ohodnotené 5 bodmi. K ich odstráneniu je
možné pristúpiť len výnimočne.
Ďalšie biologické kritériá: ihličnatá drevina, opadavý listnatý strom, zaujímavý tvarom a farbou a zaujímavého
kvitnutia.
3 – Strom zdravý, perspektívny, len mierne preschnutý, ale bez chorôb a škodcov. Tvarovo sa môže líšiť aj podstatne
od typu. Patrí sem strom vysoko vetvený, ale ktorý má schopnosť na kmeni obrastať, alebo je v tejto podobe esteticky
únosný. Patrí sem strom menšieho vzrastu, ktorý nedosahuje ani polovicu zodpovedajúcej veľkosti. Narušený tvar
koruny, ktorá je pomerne krátka, nepravidelná a atypická. Aj u tejto kategórie musí byť predpoklad udržania sa na
stanovišti niekoľko desaťročí pri zachovaní bodového ohodnotenia prípadne zlepšením bodovej hodnoty. Môže to byť
strom z ktorého je možné vymodelovať kvalitnejší strom. Pri riešení sadovníckych úprav sa u tejto kategórie počíta
s tým, že sa podľa potreby stromy ponechajú pre ďalší vývoj. Tam kde to sadovnícky a výchovný zámer vyžaduje, sa
odstránia.
2 – Strom poškodený, veľmi vysoko vyvetvený bez predpokladu obrastania po presvetľovacích rezoch, dreviny staré
a málo vitálne, výrazne presychajúce s výskytom ohnísk hniloby. Strom netvárny, poškodený, deformovaný,
neperspektívny, zdravotne závadný, neestetický. Predpoklady ďalšieho vývoja sú tak v čase ako aj v kvalite veľmi
obmedzené. Zlepšenie kvality nie je možné predpokladať. Pri výhľadových úpravách sa počíta s ich postupným
odstránením. Výnimku môžu tvoriť len dendrologicky unikátne dreviny, chránený strom a pod., ktoré sa ponechajú na
dožitie. Zdravotný stav: strom poškodený vekom, chorobami, škodcami. Postupná alebo okamžitá likvidácia.
1 – Strom je veľmi poškodený, výrazne chorý, napadnutý škodcami alebo chorobami, ktorý zdravotne ohrozuje okolité
porasty, drevina odumretá alebo odumierajúca, alebo ohrozujúca chodcov, alebo dopravu. Strom výrazne narušujúci
kompozíciu. Ďalej je to drevina, ktorá ohrozuje svojou existenciou kvalitu okolitých cenných exemplárov a dreviny inak
ohrozujúce daný stav priestoru a jeho vývoj. Do tejto kategórie patrí strom bez predpokladu ďalšieho vývoja. Pri
riešení sad. úprav je potrebné strom tejto kategórie odstrániť. Okamžitá likvidácia.
1 -Úplne zdravá drevina bez chorôb a škodcov
ZDRAVOTNÝ STAV
2 -Výskyt mikroskopických a drevokazných húb spôsobujúcich čiastočné presychanie stromu, na kmeni sa objavujú
ojedinelé dutiny malých rozmerov, stabilita stromu nie je narušená
3 - V dôsledku infekcie hubami alebo poškodenia živočíšnymi škodcami usychajú konáre stromu v objeme 1/3 koruny,
na kmeni sa vyskytujú stredne veľké dutiny spôsobené drevokaznými hubami a hmyzom, mechanickým poškodením
a klimatickými faktormi
4 -Hubové choroby, živočíšny škodcovia alebo abiotické činitele spôsobujúce usychanie konárov v objeme ½ koruny,
prevaha poškodenia hlavných a konštrukčných konárov, na kmeni výskyt rozmerných dutín, znížená stabilita stromu
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v dôsledku rozkladu dreva drevokaznými hubami: odporúča sa ošetrenie dutín, dezinfekcia, prípadne ponechať strom
na dožitie.

POŠKODENIE

5. Strom je suchý alebo usychajúci v rozsahu viac ako 2/3 koruny, rozsiahle hniloby kmeňa, stabilita stromu je
výrazne narušená. Strom sa odporúča na výrub
Poškodenie dreviny zohľadňuje vo všeobecnosti zdravotný stav dreviny, je vyjadrené percentuálnou hodnotou, ktorá
je dôležitá pre ďalšie spracovanie údajov o drevine a konečné vyjadrenie spoločenskej hodnoty.
Index poškodenia sa vypočíta:
podľa prílohy č. 35 vyhlášky MŽP SR č. 579/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 24/2003 Z. z.
ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
1- poškodenie stromu od 1-11%, drevina nie je poškodená
0,8 – drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11-26% (slabé
poškodenie)
0,6 – drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 27-60% (stredné
poškodenie)
0,4 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 61 -90%
(ťažké poškodenie)
0- drevina je veľmi ťažko poškodená až odumretá
poškodenie 90-100%.

PÓVOD
FORMA
SKUPINA
POZNAMKA
VP
KATASTER
UO
MC
CAST PARKU TEREN
PC TEREN

Pôvod dreviny
V- drevina vysadená
N- drevina z náletu alebo výmladkov
Dreviny z guľovitým- globosa, previsnutým –pendula, pyramidalis- pyramidálny tvar.
I-ihličnatá drevina
L-listnatá drevina
S- stálozelená drevina
Číselné označenie významnej plochy zelene
Umiestnenie hodnoteného stromu v katastrálnom území mesta BB
Umiestnenie hodnoteného stromu v urbanistickom obvode mesta BB
Umiestnenie hodnoteného stromu v mestskej časti BB
Časť mapy terénneho prieskumu
Číslo hodnoteného stromu na mape terénneho prieskumu
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HODNOTENIE LISTNATÝCH, IHLIČNATÝCH A STÁLOZELENÝCH KROV
OZNAČENIE
VYSVETLIVKA
V TABUĽKE
PC
ČÍSELNÉ OZNAČENIE KROVITEJ SKUPINY
VEDECKY NAZOV
LATINSKÝ NÁZOV
SLOVENSKY NAZOV
SLOVENSKÝ NÁZOV
2
2
PLOCHA (m )
Plocha pokrytia krovitej skupiny v (m )
Výška stromu sa určuje odhadom a prirovnávaním k okolitým objektom a predmetom (výška budovy a pod.)
VYSKA (m)
SADOVNÍCKA HODNOTA

Sadovnícka hodnota zohľadňuje vo všeobecnosti celkový stav dreviny a údaje, ktoré sa nedajú zisťovať meraním.
Je to 5 bodová klasifikačná stupnica (Machovec, Lednice 1979) , kde sú zohľadnené: estetické pôsobenie dreviny,
zdravotný stav, dosiahnutý vek a prognóza na ďalší rast a vývoj dreviny. Stupnica na posudzovanie tejto hodnoty je
nasledovná:
5 – Absolútne zdravá drevina, nepoškodená, tvarom i celkovým habitom zodpovedajúca druhu (taxónu).
4 – Zdravá krovitá skupina typického tvaru, len nepatrne porušená alebo poškodená.
3 – Krovitá skupina zdravá, perspektívna, len mierne preschnutá, ale bez chorôb a škodcov.
2 – Kry sú poškodené, predpokladu obrastania po presvetľovacích rezoch, dreviny staré a málo vitálne, výrazne
presychajúce s výskytom ohnísk hniloby. Zlepšenie kvality nie je možné predpokladať.
1 – Krovité skupiny veľmi poškodené, výrazne choré, napadnuté škodcami alebo chorobami, ktorý zdravotne ohrozuje
okolité porasty.
1.Úplne zdravá drevina bez chorôb a škodcov

ZDRAVOTNÝ STAV
2.Výskyt mikroskopických a drevokazných húb spôsobujúcich čiastočné presychanie na kôre sa objavujú ojedinelé
dutiny malých rozmerov.
3.V dôsledku infekcie hubami alebo poškodenia živočíšnymi škodcami usychajú konáre kríku v objeme 1/3 koruny
4.Hubové choroby, živočíšny škodcovia alebo abiotické činitele spôsobujúce usychanie konárov v objeme ½ koruny.

POŠKODENIE

5. Krovitá skupina je suchá alebo usychajúca v rozsahu viac ako 2/3 koruny.
Poškodenie dreviny zohľadňuje vo všeobecnosti zdravotný stav dreviny, je vyjadrené percentuálnou hodnotou, ktorá
je dôležitá pre ďalšie spracovanie údajov o drevine a konečné vyjadrenie spoločenskej hodnoty.
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Index poškodenia sa vypočíta:
podľa prílohy č. 35 vyhlášky MŽP SR č. 579/2008 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR 24/2003 Z. z.
ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
1- poškodenie stromu od 1-11%, drevina nie je poškodená
0,8 – drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11-26% (slabé
poškodenie)
0,6 – drevina je poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 27-60% (stredné
poškodenie)
0,4 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 61 -90%
(ťažké poškodenie)
0- drevina je veľmi ťažko poškodená až odumretá
poškodenie 90-100%.

PÔVOD
FORMA
SKUPINA

POZNÁMKA
VP
KATASTER
UO
MČ
ČAST PARKU TEREN
PC TEREN

Pôvod dreviny
V- drevina vysadená
N- drevina z náletu alebo výmladkov
Dreviny z guľovitým- globosa, previsnutým –pendula, pyramidalis- pyramidálny tvar.
I-ihličnatá drevina
L-listnatá drevina
S- stálozelená drevina
Kv- kvetinový záhon
Číselné označenie významnej plochy zelene
Umiestnenie hodnotenej krovitej skupiny v katastrálnom území mesta BB
Umiestnenie hodnotenej krovitej skupiny v urbanistickom obvode mesta BB
Umiestnenie hodnotenej krovitej skupiny v mestskej časti BB
Časť mapy terénneho prieskumu
Číslo hodnotenej krovitej skupiny na čiastkovej mape terénneho prieskumu

227

Ekojet, s.r.o
Priemyselná a krajinná ekológia

HODNOTENÉ PLOCHY ZELENE
OZNAČENIE
V TABUĽKE
VÝMERA M2
KATEGÓRIA ZELENE

DZ
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2

Plošná výmera hodnotenej plochy (m )
Kategória zelene určená podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica 2010
Park
MPP- malá parková plocha
Biokoridor
PPB- Plochy prírode blízke
Druh zelene určený podľa Generelu zelene mesta Banská Bystrica 2010
1- Park
2- MPP- malá parková plocha
13- Biokoridor
14- PPB- Plochy prírode blízke
1- Plochy patriace mestu
2- Plochy patriace inej organizácii
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