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Abstract: Vegetation structures of Nitra town – assumptions for recreation. 
Vegetation structure of Nitra town and surounded hinterlands are important landscape 
elements with biological, ecological, urbanistic and recreational functions. There are 
three categories of vegetation structure according to origin and plant species 
composition changes: natural, synanthropic and cultural one. The natural types are 
found mostly at the outskirt of town and are very valuable elements from the point of 
view of nature protection. Such is Zobor forest-mountain complex with protected 
reserves as are Zobor forest steppe, Lupka, Žibrica. 
Inside town there is protected locality Rolfesova mine with high geoecological values. 
Beside those on southern fringe of Nitra town some flood forests and turkey oak forests 
are allocated as natural elements with potential for recreation land use. In subgroup of 
synanthropic vegetation elements are found on the built-up area bigger area plant 
communities as are Calvary, Borina, Castle hill.  
The category of cultural vegetation elements are represented mainly man designed town 
parks, from those are the biggest Park Sihoť (35 ha) and Birch grove (16,1 ha). Both 
are used by town´s inhabitants for recreation very intensively. The woody species 
composition is very rich, it contents more than 85 species and forms with 0,84 index of 
synanthropisation. Other spaces of cultural vegetation represents as sample areas of 
university campus (SPU, Botanical garden, UKF), Agrocomplex exposition area, 
hospital area. 
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ÚVOD 
 

Mesto Nitra predstavuje sídlo regionálneho charakteru so súčasným 
počtom 90 tis. obyvateľov a celkovou rozlohou 108 km2. Má dlhú a bohatú 
históriu, viaže sa na formovanie prvého Slovanského kniežatstva v roku 800 a 
misiu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v r. 863. Kráľovské výsady mesta 
Nitra nadobudla v r. 1248 (Fusek, Zemene 1998). 
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Mesto v súčasnej dobe predstavuje moderné sídlo, ktoré má svoje 
historické jadro i novodobé obytné, výrobné i rekreačné zóny. Mesto Nitra sa 
rozrastalo aditívne v dvoch smeroch. 

K historickému jadru sa prikladali nové obytné (tak sídliskové ako aj 
domové) súbory a výrobno-obchodné zóny. Druhá urbanisticko-rozvojová 
forma je založená na organizačno-správnom pričleňovaní priľahlých dedín k 
mestu, ktoré s nim postupne parciálne (s viditeľnou hranicou), alebo úplne 
splynuli. 

Urbanistický a socio-ekonomický rozvoj mesta podmienil aj obsahovú a 
priestorovú diverzifikáciu vegetačných prvkov na jeho území, ako aj v 
kontaktných zónach mesta. Vegetačná štruktúra má rámcovo tri podstatné 
významové funkcie a to mestotvornú, biologicko-ekologickú a rekreačnú, ktoré 
možno širšie a podrobnejšie klasifikovať. V kontaktných zónach sa znižuje 
akcent mestotvornej funkcie a nadobúda charakter tvorby vonkajšieho obrazu 
sídla, tvorby rekreačného i prírodného zázemia, častokrát aj s produkčno-
utilitárnym využívaním (Supuka a kol. 2004, Štěpánková 2000). Vegetačná 
štruktúra mesta je závislá od urbanistickej štruktúry, od veľkosti mesta, od 
stupňa premeny podmienok prostredia a miery antropogénnej intervencie, resp. 
impaktu na zložky mesta. Tomuto odpovedajú existujúce formácie vegetačných 
štruktúr, ktoré sú v podstate človekom vnášané a nim komponované v 
urbanizovanom priestore, alebo sa na tomto území zachovali ako prirodzené s 
rôznou mierou premeny, prípadne vzájomnej difúzie medzi antropogénnymi a 
prirodzenými (Bihuňová 2004, Mišovičová 2004, Pauditšová, Reháčková 2004, 
Feriancová 2003, Hrubík 2002, Reháčková 2002 a iní).  

Osobitnú a cenoticky diverzifikovanú podobu vegetačných štruktúr má 
najmä kontaktná zóna mesta s priľahlou krajinou (Jarolímek 1994, Gažová 
2000, Supuka a kol. 2004). 

Priestor zázemia mesta Nitry je z hľadiska vegetačnej štruktúry a 
fytodiverzity veľmi bohatý. Je to odraz nielen rôznorodosti prírodných 
geoekologických krajinných typov a fytogeografického potenciálu, ale aj 
dlhodobého tvorivého antropogénneho vplyvu, čím bolo vytvorené široké 
bohatstvo kultúrnych vegetačných formácií, počnúc slohovými záhradami a 
parkami v sídlach, až po rozptýlenú nelesnú drevinovú vegetáciu v krajinnom 
priestore. Mnohé z nich sú pre svoju prírodnú a kultúrnu hodnotu chránené, 
napr. Lupka, Zoborská lesostep, Žibrica, Nitriansky dolomitový lom, Parky na 
Kyneku, Lapáši, Malante, Klasove, Mojmírovciach (Rusňáková, Ďurečková 
2002). 

Osobitné miesto v urbanistickej štruktúre mesta Nitry z hľadiska prírodnej 
a rekreačnej hodnoty, zaberajú prvky kultúrnej a inej antropogénnej vegetácie, 
ako je Mestský park, Hradné návršie, Borina a ďalšie. 

Cieľom práce je zhodnotiť vegetačné štruktúry na území mesta Nitry a v 
jej blízkom zázemí, ktoré majú hlavne mestotvorné, rekreačné a biologicko-
ekologické funkcie. Súčasťou práce je aj návrh kategorizácie vegetačných 
štruktúr sídelného útvaru. 

 138 



METODIKA 
 

Priestorová štruktúra vegetačných prvkov mesta Nitry a priľahlého okolia 
bola identifikovaná z digitálnych leteckých snímok, resp. máp. Ich plošná 
bilancia bola získaná dvomi spôsobmi. Urobili sme plošný výpočet pomocou 
GIS (použitím programu ArcView), alebo sme údaje získali z databázy výmer 
plôch zelene mesta Nitry. Priamym terénnym prieskumom bolo identifikované 
druhové zloženie drevín a kompozično-priestorová charakteristika. V 
niektorých prvkoch vegetačných štruktúr bola hodnotená aj kvalitatívna stránka 
drevín, tzv. sadovnícka hodnota. Z druhového zloženia drevín bol zhodnotený 
index synantropizácie ako podiel autochtónnych k alochtónnym drevinám. 
Biodiverzita drevín sa porovnávala so zisteniami uskutočňovanými parciálne v 
odlišných časových úsekoch inými autormi. Podľa druhového zloženia drevín 
boli zaradené vegetačné prvky do kategórie podľa stupňa pôvodnosti, resp. 
hemeróbie. V záverečnej časti práce je analyzovaná potenciálna priestorová 
dispozícia vegetačných prvkov pre rekreačné využívanie obyvateľmi mesta 
podľa funkčných zón. 

Navrhujeme tiež kategorizáciu vegetačných prvkov v sídelnom priestore 
ako možnú univerzálnu metódu ich hodnotenia. 
 
Prírodné podmienky Nitry a jej zázemia 

Ak chceme analyzovať vegetačnú štruktúru Nitry a okolia, musíme 
vychádzať z potenciálnych prírodných podmienok. Záujmové územie patrí do 
karpatskej oblasti, obvodu predkarpatskej flóry a okresu Tríbeč. Tento vybieha 
do teplých nížin panónskej oblasti. V území sa stretávajú prvky bezlesnej 
xerotermnej flóry a prvky karpatskej lesnej flóry. Samotná geografická skupina 
Zobor pod vplyvom nížinnej klímy a prítomnosťou suchých pôdno-
geologických substrátov vytvárajú podmienky pre formovanie špecifickej 
xerotermnej vegetácie, významnej aj z hľadiska ochrany prírody (Eliáš 1984). 

V území možno vylíšiť 9 prírodných krajinných typov a to (Oťaheľ a kol. 
1993): lužné roviny na silikátových sedimentoch s výskytom brestových 
lužných lesov, lužné roviny na karbonátových sedimentoch s brestovými 
lužnými lesmi, sprašové kopce s xerotermnými dubinami, sprašové kopce s 
dubinami, polygenické kopce s dubovo-hrabovými lesmi, vrchoviny na 
karbonátoch s xerotermnými dubinami, vrchoviny na silikátoch s dubovo-
hrabovými lesmi, vrchoviny na karbonátoch s kalcifilnými bukovými lesmi, 
vrchoviny na silikátoch s bukovými lesmi.  

Územie Nitry patrí do teplej klimatickej oblasti s priemernou ročnou 
(normálovou) teplotou 9,7 ºC, pričom reálne hodnoty priemernej teploty majú 
progradačnú tendenciu a za posledné roky stúpajú o +0,5 až +0,8 ºC. Zreteľné 
sú však aj odchýlky v ročnom úhrne zrážok, kde hodnota normálu dosahuje 561 
mm, pričom ročný deficit sa pohybuje od 70 do 90 mm. 

V niektorých rokoch však býva aj slabo nad normál, k čomu prispievajú 
najmä letné búrky a monzúnové dažde. Prevažujúci smer vetrov je 
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severozápadný až 20 %, s priemernou ročnou rýchlosťou 3–4 m.sec.-1. 
Urbanizované prostredie mesta je teplejšie o 1,5–2,0 ºC v priemernej ročnej 
hodnote, než priľahlá krajina. Snehová pokrývka trvá 35–45 dní s maximálnou 
výškou pokryvu 20–25 cm (Šiška, Repa 2002). 
 
 
VÝSLEDKY 

 
Vegetačnú štruktúru mesta Nitry a jej priľahlého zázemia možno rozdeliť 

na prirodzenú, synantropnú a kultúrnu (obr. 1). 
Prirodzená a synantropná vegetácia tvorí najčastejšie kontaktnú zónu 

mesta, kultúrna a synantropná vegetácia je súčasťou urbanistickej štruktúry 
mesta. Všetky kategórie tvoria významný potenciál pre rekreáciu obyvateľstva 
mesta Nitry, ale aj iných priľahlých sídiel.  
 
Prirodzené prvky vegetácie 
a) Zoborský lesný masív – tvorí severný prstenec dominantného 

fytogeografického celku, ktorý je súčasťou CHKO Ponitrie. Vlastnú 
kontaktnú zónu tvorí skupina Zobor – Pyramída s dubovo-hrabovými a 
bukovo dubovými lesnými cenózami. V území je špecificky formovaná 
xerotermná vegetácia, nesmierne bohatá najmä floristicky, ale aj 
faunisticky. Z geologických krajinných prvkov je pozoruhodné skalné 
bralo, opustený kameňolom, kremencová zvetralinová suť. Okrem 
dominujúcich dubových lesných porastov na hrebeni a skalných bralách sa 
vynímajú skupiny a solitéry borovice čiernej a lesnej (Pinus nigra, P. 
sylvestris). Rádiotelekomunikačná veža na Pyramíde tvorí osobitný 
percepčný fenomén tohto geografického celku. Celý komplex má vysokú 
rekreačnú hodnotu využívanú najmä obyvateľmi obytnej zóny Zobor (IBV). 
Z floristického hľadiska treba spomenúť, že v geografickej skupine 
Pyramída – Zobor – Žibrica bolo identifikovaných ca 1300 druhov 
cievnatých rastlín, pričom ca 15 % z nich sú chránené.  
V území sú vyčlenené sa nachádzajú prírodné rezervácie, napr: Lupka (9,81 
ha) a Žibrica (68,6 ha) a národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep so 
Svoradovou jaskyňou (23,08 ha). K dendrofloristickým zaujímavostiam 
masívu Zobor patria napr. Cornus mas, Fraxinus ornus, Prunus mahaleb, P. 
fruticosa, Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. daleschampii, Q. polycarpa, 
Rosa arvensis, R. pimpinellifolia, Sorbus aria. 
Zo vzácnych chránených bylín sú pozoruhodné napr. Adonis vernalis, Iris 
pumila, Pulsatilla grandis, Stipa capillata. V danom území bol ešte v r. 
1978 vyčlenený Zoborský lesný park na rozlohe 814 ha ako prímestská 
rekreačná zóna, v roku 2000 bol aktualizovaný s vyčlenenou výmerou 
201,787 ha. 

b) Triasový dolomitový lom – Rolfesova baňa (12,6 ha) – tvorí súčasť 
mestského urbanizovaného priestoru, na juhozápadnom okraji Štúrovej 
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ulice. Je výtvorom sukcesného procesu po ukončení ťažby kameňa v 60. 
rokoch 20. storočia. Za chránené územie bol vyhlásený v r. 1982 hlavne z 
prírodne geologických dôvodov. V jeho území možno z drevín evidovať: 
Betula pendula, Crataegus monogyna, Populus nigra, P. canescens, Rosa 
canina, Salix fragilis. Z alochtónnych druhov tu boli vnesené najmä 
Negundo aceroides a Robinia pseudoacacia. 

c) Dvorčiansky les – pomerne rozsiahly lesný porast na nive rieky Nitry v 
južnej časti kontaktnej zóny mesta Nitry. Významný je jednak svojou 
veľkosťou (138,74 ha) a polohou v intenzívne využívanej krajine, jednal 
svojou štruktúrou a stavom. Ide o lužný les s vysokým stupňom 
prirodzenosti. Druhové zloženie drevín je relatívne pestré, zastúpené sú 
typické druhy pre tento typ spoločenstiev (rody Salix, Populus, Fraxinus, 
Quercus, Prunus, Enonymus, Crataegus, Acer a ďalšie). Zistený bol i 
výskyt vzácnejších a ohrozených druhov rastlín (bylín). Negatívom je 
holorubná ťažba v juhovýchodnej časti a následná výsadba drevín s 
použitím nepôvodných druhov (Robinia pseudoacacia, Negundo aceroides, 
Populus x canadensis a pod.). 

d) Veľký cerový háj – relatívne rozsiahle lesné porasty s plochou 262,1 ha 
prevažne s prirodzeným druhovým zložením (Quercus cerris, Q. petraea, 
Carpinus betulus, Enonymus europaeus a iné). Väčšinou má veľmi dobre 
zachované bylinné poschodie. Zrejmý je výskyt teplomilných vzácnejších i 
ohrozených druhov vyšších rastlín. Lokalita je okrem svojich ekologických 
kvalít významná aj svojou polohou – leží uprostred veľkoblokových polí, 
relatívne blízko sa nachádzajú ďalšie porasty Párovského lesa. Je pomerne 
blízko k mestu a môže byť primerane vhodným potenciálom pre rekreačné 
využívanie obyvateľmi z obytnej zóny Klokočina a Čermáň.  

 
Poloprírodné vegetačné prvky – patria k nim tie, ktoré nesú znaky 
prirodzených vývojových procesov a sú určitou mierou ovplyvnené, doplnené, 
alebo premenené ľudskou činnosťou a vnášaním elementov nepôvodnej 
dendroflóry. V urbanizovanom priestore Nitry, možno identifikovať tri takéto 
plošno-priestorové prvky ako sú: Kalvária, Borina a Hradný kopec. 
a) Kalvária – predstavuje reliéfnu vápencovú vyvýšeninu na JV časti mesta s 

xerotermnou lesostepnou prirodzenou vegetáciou s dominanciou trávnych 
druhov v štrbinách pomerne plytkých pôd na celkovej rozlohe 3,93 ha. 
Výskyt drevín je roztrúsený, identifikované boli napr. Cornus mas, Cerasus 
mahaleb, Crataegus monogyna, Rosa canina, Fraxinus ornus. V 
okrajových častiach sú vnesené druhy, napr. Acer campestre, Acer 
platanoides, Pinus nigra, Robinia pseudoacacia. Z biotopového hľadiska je 
Kalvária veľmi cenná, na jej území sa nachádza 21 chránených taxónov v 
kategórii ohrozených. Kalvária aj s prvkami religióznej architektúry a 
kláštornou budovou je aktuálnym pútnickým miestom, tvorí vynikajúci 
rozhľadový bod a má vysokú estetickú a rekreačno-kultúrnu hodnotu. 
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Obr. 1: Vegetačná štruktúra intravilánu mesta Nitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   © MÚ Nitra 

 
 
Vysvetlivky:  1. Hradné návršie 

 2. Rolfesova baňa 
 3. Borina 
 4. Kalvária 
 5. Park Sihoť 
 6. Brezový háj 
 7. Areál Agrokomplexu  
 8. Areál univerzít SPU a UKF 
 9. Parkové úpravy sídlisk (Chrenová, Klokočina, Diely) 
10. Park na Kyneku 
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b) Borina – vyvýšenina, ktorá je geologicky tvorená z dolomitov a 
kremencov. Jej celková plocha je 15,82 ha. Vegetačný pokryv tvorí 
kombinácia xerofytnej a mezofytnej vegetácie. Z drevín sú pozoruhodné 
Carpinus betulus, Cerasus mahaleb, Enonymus europaeus, Quercus cerris, 
Q. robur, Swida sanguinea, Pinus sylvestris a vnesené druhy P. nigra a 
Robinia pseudoacacia. Vyvýšenina (Šibeničný vrch) má významnú 
rekreačnú a krajinotvornú funkciu, borovice však udávajú dominantný 
krajinný kolorit.  

c) Hradný kopec – spolu s hradom a kostolom je prvou dominantou mesta. V 
plošnej výmere je na 2,3 ha a les 9,68 ha trávnatá plocha. Geologicky je 
pomerne pestrý (žula a vápenec), čo sa odráža aj na floristickej skladbe – 
xerotermný až mezofytný pôvod. Z autochtónnych drevín možno nájsť Acer 
campestre, A. platanoides, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Tilia 
cordata, Ulmus carpinifolia, Cornus mas, Rosa canina a iné. Vnesenými až 
splanelými druhmi sú napr. Ailanthus altissima, Lycium barbarum, 
Negundo aceroides, Robinia pseudoacacia, Syringa vulgaris, Thuja 
occidentallis. Index synantropizácie dosahuje 0,45. Plocha hradného kopca 
je význačná ako rekreačná, kompozičná (vegetačná podnož hradného 
súboru) klimatická i ekologická lokalita. 

 
Kultúrne vegetačné formácie – patria k nim najmä mestské parky Sihoť a 
Brezový háj, parkové úpravy v areáloch univerzitných centier SPU (vrátane 
Botanickej záhrady 28 ha) a UKF, výstavný areál Agrokomplex, nábrežie rieky 
Nitry, vegetačné parkové úpravy v medziblokoch dominantných sídlisk ako sú 
Chrenová, Klokočina, Čermáň, významné uličné aleje (ul. Štúrova, Nábrežie 
mládeže a pod.), nemocničný areál, parkové úpravy areálov základných a 
stredných škôl, pešia zóna mesta, urbanistický parter pred významnými 
budovami kultúry, služieb a štátnej správy, rekreačne obytné záhrady pri 
rodinných domoch v zónach IBV. Vzhľadom na rozsiahlosť uvádzaných plôch, 
ale aj ich dendrologicko-kompozičnú podobnosť, zameriame sa na popis dvoch 
mestských parkov a dvoch sídlisk. 
a) Mestský park na Sihoti – je umiestnený na ploche bývalého lužného lesa, 

západne od Hradného návršia. Zaberá plochu 35 ha, z toho 15 ha zaberá 
novozaložený park. Jeho súčasťou je aj mestské kúpalisko, 2 vodné plochy, 
detské ihrisko a ďalšia vybavenosť. Z hľadiska drevinového zloženia je 
veľmi bohatý. 
V starom parku bolo identifikovaných 46 druhov drevín, z toho 8 druhov 
ihličnatých. V novej časti parku sa nachádza 86 taxónov, z nich 18 
ihličnatých drevín. Index synantropizácie dosahuje až 0,84. Okrem bežných 
druhov tu možno nájsť vzácne taxóny, napr.: Aesculus pavia, Liriodendron 
tulipifera, Ginkgo biloba, Quercus turneri ´Pseudoturneri´, Tsuga 
canadensis, Pinus coulteri. Park na Sihoti je najsilnejším fenoménom 
reálneho rekreačného využívania obyvateľmi mesta.  
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b) Brezový háj – tvorí ľavostrannú časť regulovaného toku rieky Nitry s 
rozlohou 16,1 ha s prepojením na sídlisko Chrenová na ploche pôvodného 
lužného lesa. Z pôvodných drevín sú evidované Acer campestre, Populus 
alba, P. nigra, Quercus robur, Salix alba. Z nepôvodných dominantne je 
vysadená Betula verrucosa, Acer pseudoplatanus, Quercus rubra, Tilia 
platyphylos, Pseudotsuga menziesii, Taxus baccata. Index synantropizácie 
je 0,56. Park nemá náležitú parkovo-architektonickú vybavenosť v 
porovnaní s parkom na Sihoti. Jeho doplňujúce výsadby boli nešťastne 
zamerané na dominanciu ekologicky nevhodnej brezy bradavičnatej. Park 
tvorí významný rekreačný i biotopový priestor mesta Nitry. 

c) Sídliskový areál Chrenová I., II., III., IV. – tvorí pomerne rozsiahly 
obytný súbor na ploche 179,79 ha, z toho až 30 % (60 ha) tvoria plochy 
medziblokovej sídliskovej zelene s podielom 25–30 m2.obyv.-1 (podľa 
okrskov I.–IV.). 
Sídlisko (hlavne Chrenová I.) má veľkolepú urbanistickú koncepciu s 
estetickým poňatím a vysokým plošným zastúpením rekreačných plôch 
zelene. V ďalšom urbanistickom vývoji sa na šťastie obyvateľov územie 
stavebne nezahusťuje. Dendrologická diverzita je pomerne bohatá (ca 85 
taxónov, z nich 12 ihličnatých), index synantropizácie je 0,42. Z 
dominantných druhov uvedieme napr. Acer pseudoplatanus, A. 
dasycarpum, Betula verrucosa, Fagus sylvatica, Tilia cordata, Quercus 
rubra, Pseudotsuga menziesii, Pinus nigra, P. sylvestrisa a pod. 

d) Sídliskový areál Klokočina, Diely – tvorí juhozápadnú časť mesta Nitry, 
ktorý svojou kubickou architektúrou tvorí významnú urbanistickú 
dominantu v priestorovom obraze mesta (často s kritickými názormi 
obyvateľov). Celá obytná zóna leží na ploche takmer 180 ha, pričom plocha 
parkových úprav a iných priestorov zelene predstavuje 77,7 ha, čo je ca 
16,7 m2.obyv-1. Biodiverzita drevín je pomerne vysoká, predstavuje ca 120 
taxónov drevín, z toho 30 taxónov ihličnatých. Až 56 % taxónov je 
cudzokrajných, čo predstavuje index synantropizácie 0,57. Zaujímavý je 
výskyt napr. Elaeagnus angustifolia, Gleditsia triacanthos, Fraxinus 
angustifolia, Salix matsudana, Pinus nigra a pod. Kostrové autochtónne 
dreviny predstavujú taxóny z rodu Acer, Fraxinus, Tilia, Pinus. 
Medziblokové parkové a vegetačné úpravy Klokočiny a Dielov tvoria 
významný rekreačný a mestotvorný potenciál. Rekreačný potenciál je však 
vzhľadom na početnosť obyvateľstva obytného súboru nepostačujúci, 
pričom sa ukazuje rozvojový trend priestorov rekreácie smerom na Lukov 
dvor a Párovské háje. 

 
Návrh kritérií hodnotenia vegetačných prvkov v štruktúre sídla 

Uvedená analýza vegetačných prvkov v mestskom sídle Nitra a priľahlej 
zóne vychádza z ich pôvodu, biologickej diverzity a polohy v sídle, čo je dané 
aj limitným rozsahom príspevku. Pre hlbšie poznanie kvalitatívnych, 
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priestorovo-kompozičných, ekologických a sociálnych hodnôt navrhujeme 
nasledovnú (rámcovú) štruktúru hodnotiacich kritérií (Supuka 2004): 
a) podľa pôvodu, 
b) podľa plošno-priestorových znakov (pôdorysný tvar a veľkosť), 
c) podľa slohovo-architektonických a kultúrno-historických znakov, 
d) podľa polohy v sídle, 
e) podľa spôsobu využívania a dostupnosti, 
f) podľa prevažujúcich funkcií. 

Ku kvalitným hodnotiacim kritériám vegetačných prvkov možno zaradiť: 
a) podiel vegetácie na území sídla, 
b) stupeň (index) synantropizácie, 
c) phytodiverzita, 
d) zastúpenie rastových formácií, 
e) vrstevnatosť vegetačných prvkov, 
f) horizontálny zápoj (prekryvnosť), 
g) pôdorysný tvar štrukturálnych typov vegetácie, 
h) rozmiestnenie a kontinuita vegetačných formácií v štruktúre sídla, 
i) potenciál negatívneho vplyvu vegetácie na prostredie a ľudský organizmus. 
 
 
DISKUSIA A ZÁVER 
 

Mnoho autorov sa zaoberalo kritériami a vecným hodnotením 
vegetačných prvkov v sídlach, od ruderálnych cez synantropné až po kultúre 
(formálne) záhrady a parky. Pri hodnotení vegetačnej štruktúry Nitry a okolia 
sme použili kritérium pôvodnosti, biodiverzity a alokácie v urbanistickej 
štruktúre sídla. Druhovú bohatosť, krajinnoekologickú a prírodnokrajinársku 
významnosť vegetačných prvkov podrobnejšie uvádzajú aj iné práce, napr. 
Jahn, Košťál (2002), Hrubík (2002), Mišovičová (2002), Supuka (2002). Pri 
hodnotení plôch mestských a prímestských štruktúr vegetácie v území 
Bratislavy sa rovnako pristupovalo podľa znakov ich pôvodu stupňa 
synantropizácie a funkčného využívania (Reháčková, Pauditšová 2004). 
Autorky spracovali plošnú bilanciu a drevinové zloženie pre nasledovné 
kategórie: prímestské lesy a lesné parky, fragmenty prirodzenej vegetácie, 
mestské parky a parky v intraviláne mesta, zeleň obytných súborov, cintorínov, 
súkromných záhrad a uličných alejí. Priebežné využívanie (najmä obyvateľmi), 
úroveň starostlivosti a výchovných zásahov, výskyt chorôb a škodcov, ale aj 
difúzia inváznych drevín a bylín, menia znaky a hodnotové vlastnosti 
vegetačných prvkov. Druhým kritériom zmeny štruktúry, ale aj plošného 
zastúpenia vegetačných prvkov je kapitálový tlak investorov do krajinno-
architektonicky hodnotných priestorov mesta, častokrát za cenu záberu plôch 
zelene. Vytvára sa tým hlavne deficit plošného podielu vegetačných prvkov, ale 
aj deficit dostupných priestorov pre rekreáciu obyvateľstva funkčných zón 
mesta.  
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Obr. 2: Potenciálne plochy pre rekreáciu v kontaktnej zóne mesta Nitry – izochróny 
dostupnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  VKÚ a. s. Harmanec 
 

Vysvetlivky: 1. Zoborský masív a lesný park  8. Pri troch kopcoch 
2. Dvorčiansky les  9. Šúdolský háj 
3. Nadrov 10. Háj – Krvavé šenky 
4. Cerový háj 11. Tizardov 
5. Klokočová 12. Bábsky les 
6. Biskupský háj 13. Brehové porasty rieky Nitry 
7. Párovské háje 14. Intravilán mesta Nitry 
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Z priestorovej a hodnotovej analýzy (obr. 2) vegetačných prvkov na 
území mesta Nitry a v blízkom okolí konštatujeme relatívny dostatok týchto 
mestotvorných prvkov na jeho území, ktoré majú aj primeranú kontinuitu a 
vysokú biodiverzitu. Slabšou stránkou vegetačnej štruktúry je jej 
nerovnomernosť rozmiestnenia a rekreačno-funkčná nedostupnosť niektorých 
obytných súborov mesta, najmä Klokočiny a Čermáňa. Úlohou budúceho 
územného plánu mesta bude vyčleniť nové plochy v ich kontaktných zónach pre 
tvorbu kultúrnych a poloprírodných vegetačných prvkov pre rekreačné 
využívania.  
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