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1. Etapa VÚ - prieskumné a výskumné práce   
 

Dendrologický prieskum a inventarizácia zelene v areáli Starej nemocnice bol uskutočnený v mesiaci október 2017. Východiskovým podkladom sa 
stalo geodetické zameranie areálu vrátane vegetačných prvkov kolektívom riešiteľov Katedry geodézie Svf STU. Hranica areálu bola stanovená                      
na základe historických podkladov.  
Inventarizácia drevín pozostáva z dvoch fáz:  
−    terénny prieskum,  
− spracovanie terénnych poznatkov. 
V rámci terénneho prieskumu boli jednotlivé vegetačné prvky zaznamenané  do podkladovej mapy. Každému vegetačnému prvku bol urobený 
zápis o získaných údajoch do tabuľky priamo v teréne. Každý vegetačný prvok má svoje identifikačné číslo a údaje o biometrických 
charakteristikách prvku. V rámci areálu bolo zinventarizovaných 336 ks drevín (stromov a kríkov) a u prevažnej časti drevín bola urobená 
fotodokumentácia. Počas terénneho prieskumu bola uskutočnená konzultácia s vedúcim pracovníkom úseku prevádzky nemocnice. V rámci 
prípravy projektu sa uskutočnil  v priebehu roku 2016 tiež prieskum so študentmi študijného programu Záhradná a krajinná architektúra, ktorí 
vytvorili modelové riešenia využitia areálu v kontexte s nadväzujúcim areálom novej nemocnice.  
Spracovanie terénnych poznatkov bude ukončené formou pasportu drevín jednotlivých priestorov a formou celkového zhodnotenia krajinárskych 
prvkov po stránke dendrologickej (viď. Časový a vecný harmonogram VÚ ).  
 
Princíp hodnotenia: 

Sadovnícke zhodnotenie drevín bolo vykonané na základe merateľných hodnôt (výška, obvod kmeňa, priemer koruny) a vyjadrením sadovníckej 

hodnoty dreviny, ktorá komplexne zahrňuje všetky nemerateľné kvality dreviny (zdravotný stav, perspektívy vývoja a vzhľadové vlastnosti).                       

V poznámke sú zachytené ostatné dôležité, v predchádzajúcich bodoch neuvedené hodnoty tak, aby bolo možné dreviny vyhodnotiť čo možno 

najúplnejšie. Sadovnícke hodnotenie je v zmysle platných legislatívnych predpisov: Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky           

č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia, ktorou sa vykonáva Zákon o ochrane prírody a krajiny. Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu 

kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm (§ 36 ods. 2). Pri stromoch, ktoré sa 

rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením (§ 36 ods.). 

 

Výsledkom práce bude grafický výstup s lokalizáciou stromov a kríkov a vypracovaný kompletný zoznam drevín s hodnotiacou tabuľkou 

s jednotlivými meranými údajmi pre tú ktorú drevinu s návrhom na výrub, zachovanie, resp. presadenie, spôsob ošetrenia a pod. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 


