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Abstract:  Evaluation of systematic maintenance of woody plants. Vitality, habitus, 
aesthetical and functional value of trees and structure of vegetation was evaluated. 
Majority of evaluated trees was from 40 to 60 years old. They were autochthonous and 
introduced too. There was uncared thinning and maintenance at all the area of 
vegetation.  After statistical evaluation were areas of vegetation divided to three 
qualitative categories. In the first category was area with physiologically old trees and 
uncared thinning. In second category were areas with uncared thinning but better 
vitality of trees. Trees of better vitality than in above mentioned were in area of third 
category. This area was the best maintenance because of representative character of its 
placing. Functional dividing of areas and differenced quality of maintenance influenced 
vitality and health of trees. 
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ÚVOD 
 

Pri zakladaní a formovaní krajinných porastov využívajú krajinní architekti 
metódy, ktoré si overili už od čias vrcholného obdobia prírodno-krajinárskeho 
parku. Po celej Európe, ale aj v iných krajinách predovšetkým mierneho 
klimatického pásma, sa tieto princípy stali súčasťou krajinárskej tvorby. 
Inventarizácia a hodnotenie zdravotného stavu a vitality drevín vychádza z 
potreby získania informácií, ktoré po spracovaní môžu slúžiť ako podkladový 
materiál pri návrhoch a realizácii biotechnických opatrení v sídlach a krajine. 
Dôležitým momentom hodnotenia drevinných vegetačných prvkov je voľba 
metodického postupu, ktorého použitie efektívne splní požadovaný cieľ. 

V súčasnosti je známych niekoľko metodík, ktoré sa rôznia prístupom k 
problematike, vnútorným obsahom a samozrejme rozsahom realizovaných prác. 
Snáď najčastejšie používanou je metodika hodnotenia drevín podľa Machovca 
(1982), ktorou sú zaznamenávané základné dendrologické hodnoty ako výška 
dreviny, priemer kmeňa, priemer koruny, určenie veku dreviny a pridelenie tzv. 
sadovníckej hodnoty vyjadrenej stupnicou od 1 do 5.  
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Ukazovatele vitality drevín rozvinul Pejchal (1997), ktorý podrobne 
charakterizoval jednotlivé zložky fyziologickej a biomechanickej vitality. 
Gregorová (1995) použila metodiku monitoringu zdravotného stavu stromov, v 
ktorej boli hodnotené jednotlivé stromy, skupiny stromov a porast. Supuka 
(1996) uvádza ako možnosť posudzovania zdravotného stavu drevín v 
podmienkach sídelnej vegetácie založenie súradnicovej geometrickej siete, 
ktorá môže mať rozmery 1, 2, 4, 8, 12 alebo 16 km2, v závislosti od podielu a 
rozmiestnenia plôch kultúrnych a prirodzených formácií vegetácie v sídlach. 
Hodnotených býva 30–40 taxónov (najčastejšie stromov, ale aj krovín), pričom 
je možné hodnotiť na každom taxóne 18 rôznych znakov. Juhásová, Serbinová 
(1997) používajú pri hodnotní stromov podrobnú metodiku, pomocou ktorej je 
možné hodnotiť až 77 základných charakteristík drevín. Tieto charakteristiky sú 
vo viacerých prípadoch bližšie špecifikované ďalšími, ktoré sa nachádzajú v 
danej skupine.  

 
METODIKA 

 

Objekt Základnej školy (ZŠ) Tulipánová Nitra, predstavujúci modelové 
úyemie, sa nachádza v k. ú. Nitra, na okraji mestského parku, v tesnej blízkosti 
rieky Nitry. Areál ZŠ tvorí 6 stavebných objektov, z čoho 3 objekty (pavilón A, 
B a C) slúžia na priamu výučbu a záujmové činnosti školskej družiny; tieto 
objekty sú dvojpodlažné. Pavilón D a jedáleň s kuchyňou sú jednopodlažné 
budovy, v budove jedálne sídli aj administratíva a vedenie školy. Poslednou 
budovou je objekt telocvične, ktorý sa nachádza na severnej strane školského 
areálu, smerom k priľahlému mestskému parku a rieke. Okrem týchto budov je 
v areáli dom pre školníka. Celková plocha areálu je 3 500 m2, spolu s plochami 
komunikácií, ihrísk a zelene.   

Nitra patrí do klimatickej oblasti mierne teplej, mierne suchej s teplým 
letom a miernou zimou, do podoblasti suchej. V dlhodobom priemere dosahuje 
priemerná ročná teplota 9,8ºC a zrážky 580 mm. V Nitre prevládajú 
severozápadné a juhovýchodné vetry, bezveterných dní je iba 16 % v roku. 
Daná lokalita leží v náplavovom území rieky Nitry. Pôdnym typom sú 
fluvizeme, pôvodne zaplavované, po regulácii rieky kultivované. Pôdy sú ťažké, 
slabo prevzdušnené, humózne, ílovitohlinité, miestami oglejené, hladina 
spodnej vody vysoká a kolísavá, v dôsledku klesania vodnej hladiny rieky 
a priľahlých jazierok. Vlhkostný režim pôd je mierne vlhký, pôdna reakcia 
neutrálna až mierne kyslá.  

Pôvodnú vegetáciu môžeme zaradiť podľa práce Michalko et al. (1986) do 
Lužných lesov nížinných, ktoré rastú na aluviálnych naplaveninách pozdĺž 
vodných tokov.  

Zeleň v areáli školy bola založená v období pri výstavbe školy, to znamená 
v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, a teda patrí do vekovej kategórie 40-60 
rokov. Existujúce dreviny sú druhovým zložením podobné ako dreviny 
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v priľahlom mestskom parku. Obidva objekty boli založené následne po 
regulácii rieky Nitry.  

Na vyhodnotenie zelene bola použitá metóda inventarizácie podľa 
Machovca (1982). Inventarizácia zelene sleduje predovšetkým stromy a ich 
porasty a vyhodnocuje ich veľkostné parametre, zdravotný stav a vekové 
kategórie. Pri drevinách sú určované nasledovné veličiny: výška stromu, obvod 
kmeňa, šírka koruny, sadovnícka hodnota (SH) a veková kategória. Pri 
porastoch kríkov sú určované: výška a priemet koruny kríka (plocha). Pokiaľ 
ide dreviny tvoriace porast, je určovaná plocha porastu a zastúpenie stromov, 
ktorým sa určia také veličiny ako je výška, obvod kmeňa a šírka koruny. Pri 
porastoch sa vypočíta aj index prekryvnosti − veličina, ktorá určuje zhustenosť 
porastu a naliehavosť prebierok.  

Zdravotný stav a vitalita drevín sú vyjadrené sadovníckou hodnotou, ktorá 
sa vyjadruje stupnicou od 5 do 1, pričom SH=5 je priradená najhodnotnejším 
drevinám. Hodnotné dreviny so SH=4 sa odlišujú od drevín so SH=5 mierne 
narušeným estetickým vzhľadom (napríklad majú malé defekty v korune alebo 
sú mierne nahnuté), inak sú dokonale zdravé, vitálne, v plnej zrelosti a kráse. 
Perspektívne dreviny majú SH=3, zvyčajne sú to dreviny mladé, ktoré 
nedosiahli svoju biologickú dospelosť alebo sú to jedince dospelé, ktoré sú 
zdravé, ale boli dlhodobo utláčané v porastoch, čím môžu byť vyvetvené alebo 
sú nahnuté. Inak sú tieto dreviny perspektívne, a ich SH sa môže po zlepšenej 
údržbe zvýšiť. Sadovníckou hodnotou SH=2 sa označujú dreviny, ktoré sú 
poškodené alebo choré, pri ktorých sa nedá predpokladať zlepšenie ich kvality 
ani po ošetrení. Pri výhľadových úpravách sa počíta s ich postupným 
odstraňovaním. Dreviny, ktoré sú určené na okamžitú likvidáciu majú SH=1. Sú 
to dreviny, ktoré ohrozujú ľudí alebo majetok, alebo znehodnocujú okolité 
hodnotné porasty natoľko, že ich treba okamžite odstrániť.  

Po realizácii terénneho prieskumu boli výsledky podrobené matematicko-
štatistickému vyhodnoteniu. Použila sa analýza rozptylu a LSD test štatistickej 
významnosti rozdielov v priemerných hodnotách.  

 
VÝSLEDKY  

 

Údaje pri hodnotení drevín v areáli ZŠ boli zaznamenané do 
inventarizačných tabuliek. Bolo zistené, že v modelovom území sa nachádza 
301 položiek.  

Z prieskumov v teréne vyplynulo, že skúmaný areál školy môžeme 
rozdeliť ideovo a funkčne na niekoľko rovnorodých plôch, ktoré sú podobne 
využívané. Vplyv údržby sa prejavuje na celkovom vzhľade, vitalite 
a zdravotnom stave drevín, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadľuje na 
funkčnom stave jednotlivých plôch. Funkčné plochy zelene sú rozdelené 
nasledovne: 

I  – vstupná časť areálu od hlavnej brány po pavilón A a budovu 
v ktorej sa nachádza jedáleň a administratíva školy 
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II –  centrálna časť medzi pavilónom A, pavilónom B a jedálňou 
III –  plocha medzi jedálňou a pavilónom D 
IV –  plocha medzi pavilónom B a pavilónom C 
V –  plochy okolo ihrísk a plocha za telocvičňou a jedálňou. 

Z tabuľky 1 je zrejmé, že v modelovom území majú najvyššie zastúpenie 
dreviny krátkoveké (zastúpcovia rodov breza a jabloň), čo určilo aj ich nízke 
sadovnícke hodnoty. Jablone sú vo vekovom štádiu dožitia, brezy boli v poraste 
použité ako dočasné výplňové dreviny v hustom zápoji, v priebehu vývoja 
porastu boli zanedbané prebierky, čím väčšina jedincov utrpela na estetickom 
vzhľade aj na vitalite. 

 
Tab. 1:  Vyhodnotenie druhového zloženia a zastúpenia drevín v areáli ZŠ 
 

Por. čís. Názov dreviny Zastúpenie drevín v % 

1. Betula pendula 19,4 
2. Malus domestica 14,6 
3. Acer pseudoplatanus 8,5 
4. Acer platanoides 6,0 
5. Prunus avium 5,4 
6. Pseudotsuga menziesii 5,4 
7. Thuja occidentalis ´Malonyana ́ 4,4 
8. Thuja occidentalis 4,4 
9. Populus nigra 4,1 
10. Tilia cordata 4,5 
11. Negundo aceroides 3,5 
12. Picea pungens 2,5 
13. Fraxinus excelsior 1,7 
14. Juglans regia 2,0 
15. Populus alba ́Pyramidalis ́ 1,4 
16. Picea omorica 1,0 
17. Prunus species 1,0 
18. Pinus nigra 1,0 
19. Koelreuteria paniculata 1,0 
20. Acer saccharinum 1,0 
21. Picea abies 0,7 
22. Pinus strobus 0,7 
23. Corylus colurna 0,7 
24. Sophora japonica 0,7 
25. Ulmus laevis 0,7 
26. Syringa vulgaris 0,4 
27. Catalpa bignonioides 0,3 
28. Rosa multiflora 0,2 
29. ostatné 3,2 



 60 

Kostrové, a teda dlhoveké dreviny, ako sú: Tilia cordata, Acer 
pseudoplatanus, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior, by mali v tomto vekovom 
štádiu nadobúdať dominanciu nad ostatnými drevinami. V danom výškovom 
stupni je zloženie listnatých a ihličnatých drevín vyhovujúce. Nedostatkom sú 
zanedbané prebierky, pretože ihličnaté dreviny, ktoré neboli v dostatočnom 
časovom predstihu uvoľňované zo zápoja, sú vyvetvené a esteticky 
znehodnotené.  

Medzi tzv. „korigujúce kritéria“, ktoré síce neovplyvňujú funkčnosť 
zelene, ale majú vplyv na jej kvalitu, prípadne cenu, patrí aj podiel 
introdukovaných druhov drevín, prípadne zastúpenie ihličnatých a listnatých 
drevín (Machovec et al., 2000). Na ploche prevládajú listnaté dreviny, ich 
zastúpenie tvorí až 80 %. 

Pomer zastúpenia domácich a introdukovaných drevín v klimatickom 
pásme, aj v príslušnom výškovom stupni je vyhovujúci, introdukovaných drevín 
je 35 %. Introdukované dreviny ako: Corylus colurna, Catalpa bignonioides, 
Sophora japonica alebo Psudotsuga menziesii, sú danému podnebiu plne 
prispôsobené, čo vyjadrujú aj ich sadovnícke hodnoty. Okrem toho, že tieto 
dreviny dopĺňajú vzhľadové vlastnosti porastu, pomáhajú znižovať 
antropogénne zaťaženie mestského prostredia.  

Zdravotný stav jednotlivých drevín a ich sadovnícku hodnotu dokumentuje 
tabuľka 2. Hodnotné dreviny so sadovníckou hodnotou SH=3/4 predstavujú len 
2 %, vyššia SH sa v školskom areáli nevyskytuje. To, že perspektívnych drevín 
sa nachádza na ploche iba 25 % dokumentuje zanedbanú údržbu a zanedbané 
výchovné prebierky. Dožívajúce dreviny (SH=2/1), ktorých je na  sledovanej  
ploche 33 %, mali  byť z porastov  priebežne odstraňované.  

 
Tab. 2:  Percentuálne zastúpenie drevín podľa ich kondície a vitality   

Kondícia drevín Sadovnícka 
hodnota drevín 

% zastúpenia 
drevín 

hodnotné dreviny 3/4 2 

perspektívne dreviny 3 25 

degradujúce dreviny 3/2 16 

dreviny ktoré treba uvoľniť  2/3 3 

starnúce dreviny  2 16 

dreviny dožívajúce 2/1 33 

dreviny určené na okamžitý výrub  1 5 
 

V súčanosti prekážajú v raste cieľovým drevinám, ktoré sa v dôsledku ich 
zahustenia vyvetvujú alebo deformujú svoje koruny tým, že sa odkláňajú za 
svetlom. Dreviny so SH=2/1 a SH=2/3 sú výplňové dreviny, v danom prípade 
brezy a topole. Medzi zostarnuté stromy patria jablone (Malus domestica), ktoré 
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boli vysadené v areáli ako ovocné stromy za účelom ich využívania v školskej 
jedálni. 

Analýzou rozptylu sa zistil vysoko preukázny rozdiel v sadovníckych 
hodnotách na vymedzených funkčných plochách zelene (tab. 3). Následným 
LSD testom štatistickej významnosti rozdielov v priemerných sadovníckych 
hodnotách sa funkčné plochy zelene rozdelili do troch homogénnych skupín 
(tab. 4). Skupinu A reprezentuje plocha 4, ktorej priemerná sadovnícka hodnota 
bola na úrovni 1,94. Išlo o najnižšiu priemernú sadovnícku hodnotu zo všetkých 
hodnotených plôch. Predpokladanou príčinou zlého stavu stromov na ploche 4 
je ich štruktúra, pretože väčšinou ide o neudržiavané krátkoveké ovocné stromy. 
Do homogénnej skupiny B sa zaradili plochy 1; 5 a 3. Priemerná sadovnícka 
hodnota stromov sa na týchto plochách pohybovala v rozmedzí od 2,19 do 2,30. 
Najvyššia priemerná sadovnícka hodnota bol zaznamenaná na ploche 2, ktorá 
bola spolu s plochou 3 zaradená do jednej homogénnej skupiny. 
Predpokladanou príčinou najlepšieho stavu stromov na ploche 2 je jej 
umiestnenie a funkcia. Ide o centrálnu časť celého školského areálu, z čoho 
vyplýva aj pozitívny sekundárny efekt údržby, ktorá sa na danej ploche 
realizuje. 

 
Tab. 3: Analýza rozptylu sadovníckych hodnôt stromov na hodnotených plochách 
 

Zdroj 
variancie  

Suma 
štvorcov 

Stupne 
voľnosti 

Priemerný 
štvorec 

F-hodnota  Hladina 
významnosti 

α 
Plocha  6,24 4 1,56 4,55 0,0014 

Reziduál  98,49 287 0,34 - - 

Celkom  104,74 291 - - - 
 
 
Tab. 4: LSD test štatistickej významnosti rozdielov v priemerných sadovníckych   

hodnotách stromov na jednotlivých plochách 
 

Zdroj variability,  
plocha 

N Priemerná 
sadovnícka hodnota 

Homogénna 
skupina 

4 28 1,94 A   
1 113 2,19  B  
5 35 2,24  B  
3 71 2,30  B C 
2 45 2,51   C 

 

Z dosiahnutých výsledkov vyplývajú nasledovné závery: 
• funkčné rozdelenie plôch zelene a kvalita ich údržby významne 

ovplyvňujú zdravotný stav a vitalitu drevín 
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• vysoký podiel krátkovekých stromov vo výsadbe znižuje z dlhodobého 
hľadiska kvalitu porastu 

• zanedbanie prebierok znehodnocuje kvalitatívne vlastnosti stromov. 
 
 

DISKUSIA A ZÁVER 
 

Zhoršené životné prostredie vplýva vo veľkej miere aj na zdravotný stav 
vegetácie, či už je to vegetácia v krajine alebo v urbánnom prostredí. Snahou 
každej vyspelej spoločnosti je zlepšovať životné prostredie. Prvým krokom je 
analýza daného stavu a hľadanie metód, ktorými sa tento stav dá objektívne 
hodnotiť.  

V súčasnej praxi je zaužívané hodnotiť dreviny na každej ploche, ktorá je 
dotknutá stavebnou činnosťou, minimálne vtedy, ak sa mení funkcia danej 
plochy. Na hodnotenie zdravotného stavu  drevín a ich vitality sa používajú 
rôzne metódy. Pri ošetrovaní a hodnotení drevín nadobúdajú stále väčší význam 
arboristické metódy hodnotenia drevín. Pri týchto metódach sa v súčasnosti 
využívajú na diagnostikovanie stromov okrem vizuálneho hodnotenia aj rôzne 
prístroje, ako sú výškomery, laserové diaľkomery, detektory na zisťovanie 
dutín, hniloby alebo trhlín v stromoch, počítačové tomografy. Zmapované 
stromy je možné označiť špeciálnym čipom, ktorý sa kladie pod kôru stromu. 
Údaje na čipe slúžia pre jeho rýchlu identifikáciu pomocou špeciálnej čítačky. 
Pasportizáciu je možné vykonávať pravidelne, najlepšie každý rok, pričom sa na 
čip stromu zaznamenajú dodatočne zmenené údaje.  

Juhásová (2003) využíva na hodnotenie drevín zložité fyziologicko-
fytopatologické ukazovatele, ktoré rozdelila až do 77 bodov, čím predpokladá 
špeciálnu odbornosť u hodnotiteľa. Jednotlivé body je ešte možné rozviesť do 
podrobnejších charakteristík. Takéto hodnotenie je však časovo aj finančne 
veľmi náročné. Prínosom metodiky je, že k jednotlivým ukazateľom poškodenia 
zároveň odporúča aj spôsoby biomechanického alebo chemického ošetrenia.  
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