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Abstract: The floristic characteristics of Horský park and its natural, cultural and 

historical significance. In Bratislava, directly in an urban area, there are several 

significant green areas, which are assigned to categories of indigenous forest 

fragments. One of the most important areas is Horský park. The park was preserved as 

the rest of the original oak-hornbeam forests, which covered the western and northern 

part of the city. In the late 19
th

 century, that area was arranged as natural-landscaped 

park. Horský park with the area of 21.29 hectares is located on the north-western edge 

of the Old Town. The area is significantly hilly; altitude ranges from 185 after 260 

meters a.s.l. The article aims to present the results of research, which was primarily 

focused on the floristic characteristics of the Horský park. On this basis, it interprets its 

natural, cultural and historical significance. Research will also allow comparison the 

current state of flora with previous or future status. 
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ÚVOD A CIEĽ 

 

Význam vegetačných štruktúr (od parkov až po zvyšky lesných porastov) 

v mestách, zvlášť v ich centrálnych častiach, nie je potrebné zdôrazňovať. 

Funkcie zelene (mikroklimatická, ekologická, sociálna a i.) potvrdilo a popísalo 

množstvo domácich aj zahraničných autorov (napr. Petrík 1987; Jurko 1990; 

Supuka 1998; Bradshaw et al. 1995; Grahn 1994; Vratuša, Anastasijević 2001, 

Nilsson et al. 2001; Herzele, Wiedemann 2003; Germann-Chiari, Seeland 2004) 

a bez ohľadu na profesijnú orientáciu jednoznačne prevláda ich pozitívne 

vnímanie.  

V Bratislave sa priamo v zastavanom území nachádza niekoľko 

významných plôch zelene, ktoré zaraďujeme medzi fragmenty pôvodných 

lesných porastov (Reháčková, Ružičková 2008). Jednu z najvýznamnejších 

plôch predstavuje Horský park, ktorý sa do súčasnosti zachoval ako zvyšok 

pôvodných dubovo-hrabových lesov, ktoré pokrývali západnú a severnú časť 

mesta. Na konci 19. storočia bolo toto územie upravené na prírodno-krajinársky 
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park. Areál Horského parku s výmerou 21,29 ha je lokalizovaný na 

severozápadnom okraji k. ú. Staré Mesto. Geomorfologicky je súčasťou 

Devínskych Karpát, jednotky Bratislavské predhorie (Mazúr, Lukniš 1980). 

Územie je výrazne členité, tvorí ho vyvýšenina, ktorej svahy klesajú na západ k 

Búdkovej ulici a na severovýchode k Pražskej ceste. Nadmorská výška sa 

pohybuje od 185 m n. m. po 260 m n. m. Areálom pretekajú dva malé vodné 

toky, prítoky Vydrice, ktoré sa spájajú v jeho najnižšom bode pri Hroboňovej 

ul. a na hranici areálu sú zakanalizované.  

Cieľom príspevku je prezentovať výsledky výskumu, ktorý bol v prvom 

rade zameraný na floristickú charakteristiku kveteny Horského parku. Na jej 

základe potom interpretujeme aj jej prírodovedný a kultúrno-historický význam. 

Získané výsledky je možné využiť nielen pri manažmente lokality, ale aj na 

porovnanie súčasného stavu flóry s údajmi z minulosti príp. budúcnosti. 

 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A METODIKA VÝSKUMU 

 

Hodnotenie kvality prírodných prvkov predstavuje z metodického 

hľadiska zložitý problém. Pre zvýšenie objektívnosti hodnotenia je potrebné 

zobrať do úvahy niekoľko kritérií, ktorých váha môže byť v rôznych 

súvislostiach rozdielna. V súvislosti s potrebami ochrany prírody sa zaužívalo 

najmä hodnotenie prirodzenosti ekosystémov resp. spoločenstiev. Podľa 

Míchala (1992), ktorý vychádzal z prác Ellenberga (1963, 1978) alebo Schlütera 

(1982), je možné stupeň prirodzenosti ekosystémov definovať pomocou týchto 

kritérií: zmena štruktúry spoločenstva v porovnaní s prírodným spoločenstvom; 

podiel druhov pôvodných organizmov vzhľadom na počet druhov tvoriacich 

prírodné spoločenstvo, podiel spontánnych sekundárnych organizmov – členov 

autochtónnej regionálnej bioty; podiel vymretých druhov pôvodnej bioty; podiel 

synantropných alebo ruderálnych organizmov; stálosť kultivovaných i 

spontánnych druhov v ekosystéme. Takto zadefinované kritériá tvoria platformu 

metodického postupu, ktorý bol použitý na hodnotenie flóry Horského parku. 

Boli stanovené tzv. indikačné skupiny druhov, ktoré považujeme pre hodnotenie 

prírodovedného a kultúrno-historického významu za relevantné. Podobný 

postup bol úspešne overený napr. pri hodnotení fragmentov lesov na Trnavskej 

pahorkatine (Ružičková 2004) a na území Bratislavy (Reháčková, Ružičková 

2003; 2007). Hodnotené boli nasledovné indikačné skupiny druhov: 

 druhy prirodzeného druhového zloženia, 

 pravé lesné druhy, 

 alochtónne druhy,  

 synantropné druhy,  

 invázne druhy, 

 chránené, ohrozené a vzácne druhy.  
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Druhy prirodzeného druhového zloženia považujeme za výborný 

indikátor stavu spoločenstva z hľadiska jeho ovplyvnenia anropogénnou 

činnosťou. Teoretické východisko predstavuje porovnanie aktuálnej vegetácie s 

mapou potenciálnej prirodzenej vegetácie, v tomto prípade sme vychádzali z 

mapy potenciálnej prirodzenej vegetácie Bratislavy (Michalko et al. 1977). V 

súvislosti s lesným spoločenstvom, za ktoré Horský park považujeme, je 

zaujímavé sledovať aj výskyt pravých lesných druhov, v zmysle Zlatníka (1970) 

a Hermyho et al. (1999). Hodnotu každého prírodného prvku zvyšuje aj výskyt 

chránených, ohrozených a vzácnych druhov, ktoré boli hodnotené podľa práce 

autorov Feráková et al. (2001), príp. podľa vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov.  

Z kultúrno-historického hľadiska vystupuje pri hodnotení druhového 

zloženia do popredia výskyt alochtónnych druhov. Chápanie a klasifikácia 

alochtónnych druhov nie je jednotná, zjednodušene môžeme skonštatovať, že 

predmetom nášho záujmu boli antropofyty, teda rastliny, ktoré sa do územia 

dostali úmyselným, alebo neúmyselným pričinením človeka. Pre potreby práce 

a pre vyššiu prehľadnosť boli osobitne hodnotené introdukované (cudzokrajné) 

dreviny, ktorých výskyt súvisí s historickým vývojom lokality a v zmysle 

chápania záhradníckych tradícii tvorí ich neoddeliteľnú súčasť. Do tejto skupiny 

boli priradené aj druhy, ktoré majú kultúrny pôvod  predstavujú kultivary 

domácich druhov, ktoré sa voľne v prírode nevyskytujú. Druhú skupinu druhov 

tvoria trvalo zdomácnené druhy a poddruhy, ktoré rastú v pôvodných alebo 

druhotných rastlinných spoločenstvách. Osobitnú skupinu nepôvodných druhov 

tvoria invázne druhy. Rozdelenie druhov do príslušných podkategórií vychádza 

z prác autorov Gojdičová et al. (2002) a Marhold, Hindák (1998). Pri 

introdukovaných drevinách boli hodnotené tieto podkategórie: 

 invázny neofyt (IN), 

 potenciálne invázny druh (PI), 

 často splaňujúci druh (ČS), 

 ojedinelo splaňujúci druh (OS). 

V skupine ostatných alochtónnych rastlín boli hodnotené nasledovné 

podkategórie: 

 invázny neofyt (IN), 

 invázny archeofyt (IAr), 

 archeofyt (Ar), 

 expanzívny druh (Exp). 

Okrem druhov prirodzeného druhového zloženia sa ako vhodný indikátor 

ovplyvnenia antropogénnou činnosťou využívajú aj synantropné druhy. 

Synantropnú vegetáciu definuje Jarolímek et al. (1997) ako vegetáciu, ktorej 

vznik a vývoj je priamo závislý od činnosti človeka, podľa miesta výskytu a 

pravidelnej činnosti človeka hovoríme o vegetácii segetálnej (na poliach) a 

ruderálnej, ktorá sa vyskytuje na rôznych antropogénnych stanovištiach v 



93 

intravilánoch aj extravilánoch miest. Jurko (1990) synantropizáciu chápe ako 

vývojovú a vedecko-kultúrnu charakteristiku vegetácie. V synantropných 

spoločenstvách nájdeme veľa druhov, pôvodne žijúcich v iných spoločenstvách, 

ktoré sa sekundárne dostali do človekom ovplyvnených alebo vytvorených 

podmienok, pričom sú tam schopné pretrvávať (apofyty). Tieto druhy označuje 

autor ako „polo-synantropné“ a pokladá ich skôr za pionierov sukcesie 

prírodných spoločenstiev so zreteľom na ich konkurenčné a strategické 

schopnosti osídľovať nové stanovištia. Jurko (1990) hodnotenie synantropnej 

vegetácie považuje za veľmi dôležité, napr. aj pri hodnotení chránených území, 

keďže výskyt synantropných druhov indikuje zmeny v existujúcich prírodných 

podmienkach vegetácie. Výskyt synantropných druhov v záujmovom území bol 

hodnotený v zmysle Jurka (1990) v dvoch základných skupinách: 

 1. skupina: druhy s ťažiskom výskytu v synantropných spoločenstvách, 

 2. skupina: druhy s ťažiskom výskytu v poloruderálnych spoločenstvách. 

Do prvej skupiny patria: burinové druhy obilnín (Secalietea); burinové 

druhy okopanín radu (Polygono-Chenopodietalia); ruderálne efemérne burinové 

druhy radu (Sisymbrietalia); ruderálne trváce suchomilné druhy radu 

(Onopordetalia a Agropyretalia); ruderálne trváce čerstvomilné druhy radu 

(Artemisietalia a Circaeo-Stachyetalia) a ruderálne trváce druhy zošľapované 

triedy (Plantaginetea majoris). Do druhej skupiny patria: druhy brehov vôd, 

priekop a pod. triedy (Bidentalia); druhy okrajov lesov, krovín, medzí a pod. 

(Convolvuletalia); druhy okolia salašov, ležísk a pod. (Rumicion alpini) a druhy 

kaluží, vlhkých ciest, vysychavých mokrín a pod. (Isoëto-Nanojuncetea).  

Ako základný metodický postup bol použitý inventarizačný výskum, 

ktorého cieľom bolo zaznamenať všetky vyskytujúce sa taxóny vyšších rastlín. 

Výskum bol realizovaný v r. 2008 a 2009, zaznamenaný bol jarný aj letný 

aspekt. Pokryvnosť druhov bola odhadovaná podľa upravenej Braun-

Blanquetovej kombinovanej stupnice abundancie a dominancie (Barkman et al. 

1964): r – druh veľmi vzácny, 1-3 exempláre; + – druh vzácny, pokryvnosť je 

nižšia ako 1 %; 1 – druh s pokryvnosťou 1-5 %; 2 m – pokryvnosť je okolo 5 

%; 2a – pokryvnosť je 5-12,5 %; 2b – pokryvnosť je 12,6-25 %; 3 – pokryvnosť 

je 25-50 %; 4 – druh silne dominujúci, s pokryvnosťou 50-75 %; 5 – druh 

pokrývajúci takmer celú plochu, s pokryvnosťou 75-100 %. Pokryvnosť 

každého druhu bola hodnotená na celej ploche Horského parku v rámci etáží E1, 

E2 a E3. Zistené druhy boli následne analyzované na základe vyššie uvedených 

kritérií, ktoré považujeme za významné pre zhodnotenie prírodovedného a 

kultúrno-historického významu kveteny Horského parku. Názvoslovie rastlín je 

uvádzané podľa Marhold, Hindák (1998), prípadne podľa Červenka et al. 

(1986). Na označovanie kultivarov drevín je použitý symbol jednoduchej 

úvodzovky na začiatku a na konci slova označujúceho kultivar ('), čo je v súlade 

s Medzinárodným kódom botanickej nomenklatúry (Greuter et al. 2000) a 

Medzinárodným kódom nomenklatúry pre kultúrne rastliny (Brickell et al. 

2004). 
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FLORISTICKÁ CHARAKTERISTIKA 

 

V rámci inventarizačného výskumu, ktorý bol realizovaný v r. 2008 a 

2009, bolo v areáli Horského parku zistených celkom 216 druhov vyšších 

rastlín, z toho 96 taxónov drevín. 

 

Druhy prirodzeného druhového zloženia; pravé lesné druhy; chránené, 

ohrozené a vzácne druhy  

Z hľadiska hodnotenia prirodzenosti porastov tvorilo východisko 

porovnanie aktuálneho stavu druhového zloženia s potenciálnou prirodzenou 

vegetáciou (Michalko et al. 1977). V záujmovom území by sa vyskytovali 

mapovacie jednotky dubovo-hrabové lesy (Carici pilosae-Carpinenion betuli J. 

et M. Michalko ined.) a dubové a dubovo-cerové lesy (Quercetum petraeae-

cerris Soó 1957 s. l.). Predpokladáme, že v najnižších miestach územia v 

blízkosti vodných tokov, by sa vyskytovala aj mapovacia jednotka jaseňovo-

jelšové podhorské lužné lesy (Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953). Druhy, 

ktoré sa v týchto rastlinných spoločenstvách prirodzene vyskytujú, sme 

hodnotili ako druhy prirodzeného druhového zloženia a sú uvedené v tabuľke 1.  

 
Tab. 1:  Druhy prirodzeného druhového zloženia zaznamenané v Horskom parku 

P. č.  Vedecký názov Slovenský názov LD V 

1 Acer campestre javor poľný *  

2 Acer platanoides  javor mliečny   

3 Acer pseudoplatanus  javor horský   

4 Aegopodium podagraria kozonoha hostcová   

5 Ajuga reptans zbehovec plazivý   

6 Allium ursinum cesnak medvedí *  

7 Alnus glutinosa jelša lepkavá   

8 Anemone nemorosa veternica hájna *  

9 Arum alpinum áron alpský *  

10 Athyrium filix-femina  papradka samičia   

11 Berberis vulgaris dráč obyčajný   

12 Brachypodium sylvaticum mrvica lesná *  

13 Calystegia sepium  povoja plotná   

14 Carex remota ostrica oddialená   

15 Carpinus betulus hrab obyčajný *  

16 Cerasus avium čerešňa vtáčia   

17 Circaea lutetiana čarovník obyčajný *  

18 Convallaria majalis  konvalinka voňavá * LR 

19 Cornus mas drieň obyčajný   

20 Corydalis cava chohlačka dutá *  

21 Corydalis pumila chohlačka nízka *  

22 Corylus avellana lieska obyčajná *  

23 Crataegus rhipidophylla  hloh krivokališný   

24 Crataegus monogyna hloh jednosemenný *  
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P. č.  Vedecký názov Slovenský názov LD V 

25 Crepis biennis škarda dvojročná   

26 Dactylis polygama reznačka hájna *  

27 Epilobium parviflorum  vŕbovka malokvetá   

28 Euonymus europaeus bršlen obyčajný *  

29 Fagus sylvatica buk lesný   

30 Festuca gigantea kostrava obrovská   

31 Ficaria bulbifera  blyskáč cibuľkatý    

32 Filipendula ulmaria túžobník brestový   

33 Fraxinus excelsior jaseň štíhly   

34 Gagea lutea krivec žltý  *  

35 Galanthus nivalis snežienka jarná * LR 

36 Galeobdolon luteum  hluchavník žltý  *  

37 Galium odoratum lipkavec marinkový *  

38 Galium pumilum lipkavec nízky   

39 Geranium robertianum pakost smradľavý *  

40 Geum urbanum kuklík mestský   

41 Glechoma hederacea zádušník brečtanovitý    

42 Ribes uva-crispa  ríbezľa egrešová   

43 Hedera helix brečtan popínavý   

44 Hieracium murorum jastrabník lesný *  

45 Hylotelephium maximum  rozchodníkovec najväčší *  

46 Chaerophyllum aromaticum krkoška voňavá   

47 Chaerophyllum temulum krkoška mámivá   

48 Knautia maxima  chrastavec lesný   

49 Lapsana communis lýrovka obyčajná   

50 Lathraea squamaria zubovník šupinatý   

51 Ligustrum vulgare zob obyčajný   

52 Lilium martagon ľalia zlatohlavá  LR 

53 Luzula luzuloides chlpaňa hájna *  

54 Lysimachia nummularia čerkáč peniažtekový   
55 Melica uniflora mednička jednokvetá *  

56 Mycelis muralis šalátovka múrová *  

57 Neottia nidus-avis hniezdovka hlístová   

58 Padus avium  čremcha obyčajná   

59 Parietaria officinalis múrovník lekársky   

60 Poa nemoralis lipnica hájna *  

61 Polygonatum multiflorum kokorík mnohokvetý   

62 Polygonatum odoratum kokorík voňavý   

63 Pulmonaria officinalis pľúcnik lekársky *  

64 Pyrethrum corymbosum rimbaba chocholíkatá   

65 Pyrus pyraster hruška planá   

66 Quercus cerris dub cerový   

67 Quercus dalechampii dub žltkastý   

68 Quercus pedunculiflora dub sivý  VU 
69 Quercus petraea  dub zimný   

70 Quercus polycarpa dub mnohoplodý    

71 Quercus robur dub letný   
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P. č.  Vedecký názov Slovenský názov LD V 

72 Rosa canina ruža šípová   

73 Rubus caesius ostružina ožinová   

74 Rubus fruticosus agg. ostružina černicová   

75 Salix fragilis vŕba krehká   

76 Sambucus nigra baza čierna   

77 Scirpus sylvaticus  škripina lesná   

78 Silene vulgaris silenka obyčajná   

79 Solidago virgaurea zlatobyľ obyčajná   

80 Sorbus torminalis jarabina brekyňová *  

81 Steris viscaria smolnička obyčajná   

82 Swida sanguinea svíb krvavý *  

83 Symphytum tuberosum kostihoj hľuznatý *  

84 Tilia cordata lipa malolistá   

85 Tilia platyphyllos lipa veľkolistá *  

86 Tilia x vulgaris lipa obyčajná   

87 Tithymalus amygdaloides mliečnik mandľolistý   

88 Ulmus glabra brest horský   

89 Ulmus laevis brest väzový   

90 Ulmus minor brest hrabolistý *  

91 Urtica dioica pŕhľava dvojdomá   

92 Veronica chamaedrys veronika obyčajná   

93 Viburnum lantana kalina siripútková   

94 Vinca minor zimozeleň menšia   

95 Viola odorata fialka voňavá   

96 Viola reichenbachiana fialka lesná   

Vysvetlivky:  LD  lesný druh; V  vzácnosť, ohrozenosť (LR  menej ohrozený druh, 

VU  zraniteľný druh) 

 

Druhy prirodzeného druhového zloženia tvoria 44,18 % podiel z 

celkového počtu všetkých zaznamenaných druhov. Z hľadiska pokryvnosti však 

prevládajú, tento fakt je výrazný hlavne v stromovom a krovinovom poschodí. 

Najvyššiu pokryvnosť (3) má vo všetkých etážach Acer platanoides (javor 

mliečny). Miestami je, najmä v krovinovom poschodí, dominantným druhom. 

Druhým významným druhom (pokryvnosť 2b) je Fraxinus excelsior (jaseň 

štíhly), ktorý je viac-menej rovnomerne rozmiestnený po celom areáli v 

stromovom poschodí, jedince tohto druhu patria k najmohutnejším exemplárom 

stromov, ktoré sa tu vyskytujú. Hojne (pokryvnosť 2a) je zastúpený aj Acer 

pseudoplatanus (javor horský). Pomerne vysokú pokryvnosť (2a) majú 

zástupcovia rodu Quercus (dub). Ako uvádza Magic (2006), dub patrí k 

najvariabilnejším drevinám, s veľkou premenlivosťou tvaru, veľkosti listov, 

delenia lalokov a pod. V Horskom parku bolo zaznamenaných celkom 6 

taxónov rodu Quercus (dub), ktoré boli determinované pomocou základných 

determinačných znakov, napr.: veľkosť a tvar listovej čepele, dĺžka a prierez 

listovej stopky, veľkosť a tvar plodov a pod. Všetky zistené druhy boli podľa 

údajov Magica (2006) v minulosti na území Bratislavy zaznamenané. Holanská 
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(1998) uvádza z Horského parku výskyt aj 2 exemplárov Quercus frainetto (dub 

balkánsky), počas nášho výskumu zaznamenaný nebol (5 stromov tohto druhu 

sa nachádza na ul. Prokopa Veľkého v tesnom susedstve areálu). Všetky druhy 

drevín prirodzeného druhového zloženia prirodzene zmladzujú, hojné sú najmä 

semenáčiky dubov, javorov a jaseňov.  

Z druhov bylinnej etáže má najvyššiu pokryvnosť (2a) Melica uniflora 

(mednička jednokvetá). V podraste je hojne zastúpená najmä vo vrcholových 

častiach areálu (obr. 2). Z tráv sa hojnejšie vyskytuje ešte Poa nemoralis 

(lipnica hájna). Byliny prirodzeného druhového zloženia sú výrazné najmä v 

jarnom aspekte, najmä druhy s vysokou pokryvnosťou ako Allium ursinum 

(cesnak medvedí) a Ficaria bulbifera (blyskáč cibuľkatý), v neskorom lete sú 

nápadné najmä Hieracium murorum (jastrabník lesný) a Solidago virgaurea 

(zlatobyľ obyčajná). Celkovo najvyššiu pokryvnosť (4) má Hedera helix 

(brečtan popínavý), ktorý vytvára najnižšiu, prízemnú vrstvu bylinného 

poschodia aj na miestach, kde dominujú iné taxóny.  

Osobitnú skupinu tvoria druhy, ktoré sa vyskytujú na zamokrenej lúke, 

ktorá je situovaná v najnižšej polohe parku pri vodnom toku a sporadicky aj na 

severnom a severovýchodnom okraji parku. Lúka je pravidelne jeden až dvakrát 

ročne kosená, jej druhové zloženie je chudobné, tvorí ho 15-20 druhov, 

dominujú najmä trávy: Arrhenatherum elatius (ovsík obyčajný), Dactylis 

glomerata (reznačka laločnatá) a Lolium perenne (mätonoh trváci). 

Významný podiel tvoria v parku druhy domácej proveniencie, ktoré nie 

sú súčasťou potenciálnej prirodzenej vegetácie územia. Sú to najmä ihličnaté 

dreviny: Picea abies (smrek obyčajný), Larix decidua (smrekovec opadavý), 

Pinus sylvestris (borovica lesná) a Taxus baccata (tis obyčajný).  

 

Alochtónne druhy 

V zmysle metodického postupu boli nepôvodné druhy rozdelené do dvoch 

skupín: introdukované dreviny a ostatné alochtónne rastliny. Jednotlivé 

hodnotené podkategórie sú uvedené v príslušnom stĺpci tabuliek 2 a 3. 

Introdukované dreviny tvoria v Horskom parku významnú skupinu 

druhov. Ako uvádzajú Rešovská, Klučárová (1988) už v roku 1894, len 

niekoľko rokov po založení parku, tu bolo vysadených množstvo cudzokrajných 

drevín, zvlášť ihličnatých, napr.: Pseudotsuga menziesii (duglaska tisolistá), 

Abies nordmandiana (jedľa Nordmannova), Larix kaempferi (smrekovec 

japonský), Ginkgo biloba (ginko dvojlaločné), Fagus sylvatica 'Tricolor' (buk 

lesný, kultivar s červenými listami a ružovým okrajom). Počet introdukovaných 

taxónov v areáli počas obdobia jeho existencie kolísal, postupne klesal a v 

súčasnosti je reprezentovaný 51 taxónmi (obr. 1). 
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Tab. 2:  Introdukované druhy drevín zaznamenané v Horskom parku 

P. č. Vedecký názov Slovenský názov Al 

1 Abies concolor jedľa srienistá  

2 Abies nordmanniana jedľa Nordmannova  

3 Abies veitchii jedľa Veitchova  

4 Acer platanoides 'Crimson King' 
javor mliečny, kultivar  

s červenými listami 
 

5 
Acer pseudoplatanus 

'Atropurpureum' 
javor horský  

6 Aesculus hippocastanum  pagaštan konský ČS 

7 Ailanthus altissima pajaseň žliazkatý IN 

8 Berberis julianae  dráč Júliin OS 

9 Buxus sempervirens  krušpán vždyzelený OS 

10 Caragana arborescens karagana stromovitá  OS 

11 Castanea sativa gaštan jedlý  

12 Celtis occidentalis brestovec západný ČS 

13 Cotoneaster salicifolius skalník vŕbolistý  

14 Cryptomeria japonica kryptoméria japonská  

15 Deutzia scabra trojpuk drsný  

16 Fagus sylvatica 'Atropurpurea' 
buk lesný, kultivar s červenými 

listami 
 

17 Fagus sylvatica 'Roseomarginata' 
buk lesný, kultivar s červeným 

a bielym okrajom na liste 
 

18 Ginkgo biloba  ginko dvojlaločné  

19 Chaenomeles japonica  dulovec japonský  

20 Chamaecyparis lawsoniana cypruštek Lawsonov  

21 Ilex aquifolium  cezmína ostrolistá  

22 Juglans nigra orech čierny ČS 

23 Juglans regia  orech kráľovský   

24 Juniperus sabina 'Tamariscifolia'  
borievka netatová, kultivar s 

rozprestretým rastom  
 

25 Laburnum anagyroides  štedrec ovisnutý ČS 

26 Laurocerasus officinalis  vavrínovec lekársky OS 

27 Lonicera tatarica zemolez tatársky PI 

28 Mahonia aquifolium  mahónia cezmínolistá PI 

29 Metasequoia glyptostroboides metasekvoja čínska  

30 Philadelphus coronarius pajazmín vencový OS 

31 Picea orientalis smrek východný  

32 Picea pungens 'Glauca' 
smrek pichľavý, kultivar so 

striebristo sfarbeným olistením 
 

33 Pinus nigra borovica čierna  

34 Pinus ponderosa borovica ťažká  

35 Pinus strobus borovica hladká OS 

36 Platanus hispanica platan javorolistý  

37 Platycladus orientalis  tujovec východný ČS 

38 Populus nigra 'Italica' 
topoľ čierny, kultivar s úzkou 

korunou 
 

39 Populus x canadensis  topoľ kanadský  
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P. č. Vedecký názov Slovenský názov Al 

40 Prunus cerasifera slivka čerešňoplodá ČS 

41 Pseudolarix amabilis pasmrekovec čínsky  

42 Pseudotsuga menziesii duglaska tisolistá  

43 Pyracantha coccinea  hlohyňa šarlátová ČS 

44 Robinia pseudoacacia  agát biely IN 

45 Rosa multiflora  ruža mnohokvetá  

46 Salix alba 'Tristis' 
vŕba biela, kultivar s 

previsnutým rastom 
 

47 Syringa vulgaris  orgován obyčajný  

48 Thuja occidentalis tuja západná  

49 Thuja plicata  tuja riasnatá  

50 Tilia tomentosa lipa striebristá  

51 Tsuga canadensis  jedľovec kanadský  

Vysvetlivky: Al  subkategórie alochtónnych druhov drevín: IN  invázny neofyt; PI  

potenciálne invázny druh; ČS  často splaňujúci druh; OS  ojedinelo 

splaňujúci druh 

 

Obr. 1:  Vývoj počtu introdukovaných drevín v Horskom parku v r. 1968-2009 

 

V súvislosti s introdukovanými druhmi sa často spomínajú aj druhy 

invázne. Z druhov drevín, ktoré boli zaznamenané v areáli Horského parku, sú 

za invázne považované dva: Ailanthus altissima (pajaseň žliazkatý) a Robinia 

pseudoacacia (agát biely). Výskyt Ailanthus altissima (pajaseň žliazkatý) 

prvýkrát spomína Rešovská, Klučárová (1988) na základe výskumov z 80. 

rokov 20. storočia, výskyt Robinia pseudoacacia (agát biely) uviedla 

Hošťálková (1973). Ani jeden druh však nebol v parku vysadený, do územia sa 

rozšírili z okolitých plôch.  



100 

Druhy Lonicera tatarica (zemolez tatársky) a Mahonia aquifolium 

(mahónia cezmínolistá), ktoré sú považované za potenciálne invázne, sa tu 

nerozširujú, zastúpené sú len niekoľkými exemplármi.  

Súčasťou flóry Horského parku sú aj alochtónne byliny (tab. 3), ktorých 

bolo zaznamenaných 29, z nich je 11 archeofytov. 

 
Tab. 3:  Alochtónne druhy bylín – archeofyty a neofyty zaznamenané v Horskom parku 

P. č. Vedecký názov Slovenský názov AB 

1 Anthriscus cerefolium trebuľka voňavá  

2 Arctium lappa lopúch väčší  

3 Armoracia rusticana chren dedinský Ar 

4 Arrhenatherum elatius ovsík obyčajný  

5 Aster lanceolatus  astra kopijovitolistá  IN 

6 Ballota nigra balota čierna IAr 

7 Cichorium intybus čakanka obyčajná IAr 

8 Cirsium vulgare pichliač obyčajný IAr 

9 Conyza canadensis  turanec kanadský IN 

10 Fallopia convolvulus pohánkovec ovíjavý Ar 

11 Fallopia japonica pohánkovec japonský IN 

12 Galeopsis tetrahit konopnica páperistá  

13 Galium pumilum lipkavec nízky  

14 Hordeum murinum jačmeň myší Ar 

15 Chaerophyllum temulum krkoška mámivá  

16 Chelidonium majus lastovičník väčší  

17 Impatiens parviflora netýkavka malokvetá  IN 

18 Juncus tenuis sitina tenká  

19 Lamium purpureum hluchavka purpurová  

20 Linaria vulgaris  pyštek obyčajný  

21 Polygonum aviculare stavikrv vtáčí Ar, Exp 

22 Smyrnium perfoliatum smyrnium prerastenolisté Ar, VU, § 

23 Solanum nigrum  ľuľok čierny  

24 Solidago gigantea zlatobyľ obrovská IN 

25 Sonchus oleraceus  mlieč zelinný  Ar 

26 Stellaria media hviezdica prostredná  

27 Stenactis annua hviezdnik ročný IN 

28 Veronica hederifolia veronika brečtanolistá Ar 

29 Viola odorata fialka voňavá Ar 

Vysvetlivky: AB  subkategórie alochtónnych druhov bylín: IN  invázny neofyt; IAr  

invázny archeofyt; Ar  archeofyt; Exp  expanzívny druh; VU  

zraniteľný, §  chránený podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny 

 

file:///M:/HTML/PAPRSRAS/S2079.HTM
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Z hľadiska záujmov ochrany prírody je problémom výskyt inváznych 

druhov bylín, ktorých bolo zaznamenaných celkom 6. Z hľadiska pokryvnosti je 

významný len druh Impatiens parviflora (netýkavka malokvetá), ostatné druhy 

majú pokryvnosť nižšiu ako 1 %. Na druhy Solidago canadensis (zlatobyľ 

obrovská) a Fallopia japonica (pohánkovec japonský) sa však vzťahuje 

povinnosť vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku, ktorý je povinný odstraňovať 

invázne druhy a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil 

opätovnému šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak 

je známy, inak na náklady štátu (§ 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 

a krajiny v znení neskorších predpisov).  

Druh Impatiens parviflora (netýkavka malokvetá) sa považuje za 

zdomácnený a napriek jeho masovému výskytu sa už o jeho likvidácii 

neuvažuje (www.sopsr.sk). V areáli Horského parku dosahuje vysokú 

pokryvnosť (3), miestami tvorí v bylinnej vrstve jedinú súčasť letného aspektu, 

v niektorých častiach tvorí dvojvrstvové porasty s Hedera helix (brečtan 

popínavý). V r. 1994-1998 sa v parku pristúpilo k asanácii náletov Acer 

platanoides (javor mliečny), ktoré dosahovali v krovinovom poschodí miestami 

až 100 % pokryvnosť. V súvislosti s jeho odstraňovaním bolo zaznamenané aj 

zníženie pokryvnosti Impatiens parviflora (netýkavka malokvetá), čo 

pravdepodobne súvisí so zmenou vlhkostných pomerov v porastoch 

(Rezervačná kniha). V r. 2007 a 2008 sa pokusne pristúpilo k likvidácii 

netýkavky malokvetej na ploche cca 2000 m
2
 v juhovýchodnej časti areálu. V 

nasledujúcom období sa jedince tohto druhu na lokalite neobjavili, je postupne 

osídľovaná prirodzeným náletom drevín. 

Osobitné postavenie medzi alochtónnymi druhmi má Smyrnium 

perfoliatum (smyrnium prerastenolisté). Tento druh je uvedený v zozname 

chránených rastlín, prioritných druhov rastlín (príloha č. 5 Vyhlášky č. 24/2003 

Z. z.), v Červenej knihe ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov 

(Čeřovský et al. 1999) a v Červenom zozname (Feráková et al. 2001). Jeho 

výskyt v Horskom parku bol prvýkrát zaznamenaný v r. 1983 (Rezervačná 

kniha). V súčasnosti sa masovo vyskytuje na jednej lokalite v centrálnej časti 

areálu.  

 

Synantropné/ruderálne druhy  

Druhov s ťažiskom výskytu v synantropných resp. poloruderálnych 

spoločenstvách bolo spolu vyhodnotených 71, z toho je 42 druhov, ktoré sú 

pôvodné v iných spoločenstvách, ale vyskytujú sa aj v synatropných 

spoločenstvách. Z nich pokryvnosťou (3) dominuje Galeopsis tetrahit 

(konopnica napuchnutá), druh vysokobylinných nitrofilných porastov radu 

Convolvuletalia. Najvyššia pokryvnosť však bola zaznamená pri druhu 

Impatiens parviflora (netýkavka malokvetá), ktorý je okrem vrcholových častí 

areálu prevládajúcim druhom bylinného poschodia. Niektoré druhy patria do 

spoločenstiev príslušných mapovacích jednotiek potenciálnej prirodzenej 

vegetácie, v areáli sa však vyskytujú skôr ako súčasť synantropných 
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spoločenstiev, napr. Parietaria officinalis (múrovník lekársky) a Urtica dioica 

(pŕhľava dvojdomá) v asociácii Urtico dioicae-Parietarietum officinalis Klotz 

1985. Z hľadiska pokryvnosti (1) je ešte významný výskyt druhu Alliaria 

petiolata (cesnačka lekárska), ktorý má ťažisko výskytu v spoločenstvách 

lužných lesov tried Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. ex Westhoff et al. 1946 a 

Salicetea purpureae Moor 1958, ale vyskytuje sa aj lesných spoločenstvách 

triedy Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937. Rastie však aj v 

antropogénne ovplyvnených lesoch. Sekundárne sa vyskytuje v nitrofilných 

lemových spoločenstvách zv. Galio-Alliarion Lohmeyer et Oberd. in Oberd. et 

al. 1967 (Marhold 2002). Na frekventovaných lesných cestách bol zaznamenaný 

výskyt zošľapovaných spoločenstiev triedy Plantaginetea majoris Tüxen et 

Preising in Tüxen 1950 a triedy Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-

Martínez 1975 corr. Rivas-Martínez et al. 1991 s druhmi Plantago major 

(skorocel väčší), Poa annua (lipnica ročná) a stavikrv vtáčí (Polygonum 

aviculare). 

 

 

PRÍRODOVEDNÁ HODNOTA HORSKÉHO PARKU 

 

Horský park predstavuje jeden z fragmentov pôvodných lesných porastov, 

ktoré pokrývali severnú a západnú časť územia mesta. Výskum rastlinných 

spoločenstiev vo vybraných fragmentoch lesov zastavaného územia Bratislavy 

robili Reháčková, Ružičková (2007). Na základe charakteristických a 

diferenciálnych druhov a druhových kombinácií rozlíšili na území Horského 

parku spoločenstvo as. Querco petraeae-Carpinetum Soó et Pócs (1931) 1957 

em Miadok 1980 a subas.: Querco petraeae-Carpinetum melicetosum uniflorae 

(Mikyška 1939) Klika 1942, Querco petraeae-Carpinetum poetosum nemoralis 

(Mikyška 1939) Klika 1951 a Querco petraeae-Carpinetum variant s Impatiens 

parviflora (netýkavka málokvetá).  

Podľa Katalógu biotopov (Stanová, Valachovič 2002) zaraďujeme lesné 

spoločenstvá Horského parku na základe druhového zloženia k biotopu 

národného významu Ls2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské. Pri vodnom toku na 

západnej strane a najmä v severnej časti areálu môžeme porasty zaradiť k 

biotopu európskeho významu Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy. 

V areáli Horského parku boli počas výskumu zaznamenané dva zákonom 

chránené druhy: Smyrnium perfoliatum (smyrnium prerastenolisté) a Quercus 

pedunculiflora (dub sivý). V skupine chránených, ohrozených a vzácnych 

druhov bol v kategórii VU (zraniteľný) zaznamenaný jeden taxón  Quercus 

pedunculiflora (dub sivý). V kategórii LR (menej ohrozený) boli determinované 

tri druhy: Convallaria majalis (konvalinka voňavá), Galanthus nivalis 

(snežienka jarná) a Lilium martagon (ľalia zlatohlavá). Holanská (1998) 

zaznamenala aj výskyt ďalších chránených resp. ohrozených druhov ako 

Quercus frainetto (dub balkánsky), Aira caryophyllea (ovsienka mnohokvetá), 
Anemone sylvestris (veternica lesná). Podľa našich zistení sa uvedené druhy v 

súčasnosti v Horskom parku nevyskytujú. Výskyt Anemone sylvestris (veternica 



103 

lesná) môže byť uvádzaný aj na základe nesprávnej determinácie, v parku sa v 

súčasnosti vyskytuje druh Anemone nemorosa (veternica hájna).  

Z prírodovedného hľadiska je veľmi hodnotný jarný aspekt. Z jarných 

efemérnych druhov sa tu objavujú: Allium ursinum (cesnak medvedí), Ficaria 

bulbifera (blyskáč cibuľkatý), Corydalis cava (chochlačka dutá), Anemone 

nemorosa (veternica hájna), Gagea lutea (krivec žltý) a Galanthus nivalis 

(snežienka jarná). Plošne najrozšírenejším druhom je Ficaria bulbifera (blyskáč 

cibuľkatý), ktorý sa vyskytuje na celom území areálu. Hojne sa vyskytuje aj 

Allium ursinum (cesnak medvedí), a to v okolí oboch vodných tokov a na ich 

priľahlých svahoch. Masovejší výskyt má aj Corydalis cava (chochlačka dutá). 

Na okrajoch zamokrenej plochy v severnej časti sa v hojnejšom počte vyskytuje 

Anemone nemorosa (veternica hájna). Zriedkavejší výskyt má v areáli 

Galanthus nivalis (snežienka jarná), Gagea lutea (krivec žltý), Pulmonaria 

officinalis (pľúcnik lekársky) a Convallaria majalis (konvalinka voňavá). 

Veľkú hodnotu majú aj mohutné exempláre stromov, mnohé dosahujú 

výšku viac ako 30-35 m, napr.: Pinus ponderosa (borovica ťažká) s obvodom 

kmeňa
1
 292 cm; Fagus sylvatica 'Atropurpurea' (buk lesný) s obvodom kmeňa 

365 cm; Fagus sylvatica 'Aureomarginata' (buk lesný) s obvodom kmeňa 226 

cm; Acer pseudoplatanus (javor horský) s obvodom kmeňa 348 cm; Fraxinus 

excelsior (jaseň štíhly) s obvodom kmeňa 357 cm.  

Význam Horského parku pre ekologickú stabilitu mesta vymedzuje 

spracovaná dokumentácia územných systémov ekologickej stability (ÚSES). 

Regionálny ÚSES pre Bratislavu vypracovaný v r. 1994 (Králik, Trenčanská et 

al. 1994) zaradil Horský park do kategórie regionálne biocentrum (RBc). V 

rámci územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu veľkého územného 

celku Bratislavského kraja (Klaučo el al. 1998) je vymedzený ako regionálne 

biocentrum Horský park – Slavín. Aj v Územnom pláne (Kol. 2007) je areál 

Horského parku vymedzený ako regionálne biocentrum RBc Horský park – 

Slavín.  

Prírodné hodnoty Horského parku sú chránené aj v zmysle legislatívy 

ochrany prírody. Horský park bol vyhlásený Úpravou MK SSR č. 480/1986-32 

zo dňa 31.1.1986 za chránený v zmysle zákona SNR č. 1/55 Zb. o štátnej 

ochrane prírody v kategórii chránený park. Neskôr v zmysle zákona č. 287/1994 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny bol prekategorizovaný na chránený areál. Aj 

podľa súčasnej platnej legislatívy, podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane 

prírody a krajiny je zaradený v kategórii chránený areál a platí v ňom štvrtý 

stupeň ochrany. Predmetom ochrany je starší typ lesného parku, ktorého 

základom je dubovo-hrabový porast. Z historického hľadiska patrí medzi 

najhodnotnejšie úpravy Bratislavského okrášľovacieho spolku. Cenné sú 

zachované architektonické doplnky i kompozícia, ktorá je živým dokladom 

parkovej tvorby u nás v minulosti (http://uzemia.enviroportal.sk). 

                                                 
1
 obvod kmeňa je meraný vo výške 130 cm nad úrovňou terénu 
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Umiestnenie významných prírodných a kultúrno-historických prvkov je 

znázornené na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2: Umiestnenie významných prírodných a kultúrno-historických prvkov v 

Horskom parku 

 

Vysvetlivky: 1  centrálne plató; 2  Justiho pomník; 3  skalka; 4  kamenná lavica;  

5  kruhová secesná lavica; 6  kovová secesná lavica; 7  Baümlerov 

pomník; 8  altán; 9  detské ihrisko, 10  mostíky; A  cudzokrajné 

druhy; B  porast s Melica uniflora; C  jarný aspekt s Allium ursinum,  

D  jarný aspekt s Anemone nemorosa; E  lúka,                  – stromoradia 
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KULTÚRNO-HISTORICKÁ HODNOTA HORSKÉHO PARKU 

 

Pojem historický park a záhrada definoval Janota (1983), podľa ktorého 

možno za historické objekty považovať také, ktoré boli vytvorené v dávnej, ale 

aj bližšej minulosti a ktoré už majú určité hodnoty a všeobecne sa považujú za 

súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Tieto objekty môžu byť pravidelné alebo 

nepravidelné, barokové, klasicistické, romantické, krajinárske alebo iné, musia 

však reprezentovať originálne diela. Prírodno-krajinársky park podľa Janotu 

(1983) predstavuje časť upravenej prírody, súbor scenérií vzájomne 

zoskupených a pospájaných do jedného harmonického celku, a to podľa 

určitých kritérií. Na základe tejto definície môžeme Horský park považovať za 

historický park. 

Obdobie vzniku Horského parku spadá do druhej polovice 19. storočia, 

kedy sa v prírodno-krajinárskych parkoch upustilo od romantizujúcich tendencií 

a prevládol vedecký záujem s ohľadom na dendrologické a botanické hľadiská. 

Tak vznikol nový typ parku, tzv. lesný park, resp. lesopark (Hošťálková 1973). 

V prípade Horského parku voľnú kompozíciu podmienil členitý terén a jej 

základom je pomerne hustá sieť chodníkov, ktorá člení a zároveň sprístupňuje 

celý priestor. Autorom projektu komunikácií bol mestský inžinier A. Sendlein. 

Existujúci lesný porast bol stvárnený a doplnený novými výsadbami, boli 

vytvorené priehľady do okolitej krajiny. Z pôvodných úprav a kompozičných 

zámerov neostalo do dnešných dní zachované takmer nič. Z rastlinných 

kompozícii je zachovaná obojstranná aleja z Aesculus hippocastanum (pagaštan 

konský), ktorá vychádza z Bohúňovej ul. a ústí do rovinatého priestoru, kde 

bola okolo mohutnej lipy umiestnená kruhová kovová lavica. V parku sa 

nachádzalo aj niekoľko strihaných živých plotov, napr. pozdĺž Bohúňovej ul., 

ktorá tvorí hlavný komunikačný ťah, bol živý plot z Picea abies (smrek 

obyčajný), v okolí pamätníka H. von Justiho boli strihané živé ploty z Taxus 

baccata (tis obyčajný) a Platycladus orientalis (tujovec východný). Jediný z 

týchto živých plotov ostal zachovaný pri hlavnej komunikácii v západnej časti, 

nie je však už nijako upravovaný. Prirodzeným centrom parku je plošina, na 

ktorej juhovýchodnom okraji bola zriadená skalka, pravdepodobne však vznikla 

v neskoršom období ako park (Tomaško 1967). Konkrétne o jej pôvodnom 

druhovom zložení sa nezachovali informácie, z údajov o druhovom zložení 

parku v minulosti môžeme usudzovať, že bolo rovnako bohaté ako v celom 

areáli, veď podľa Tomaška (1967) rástlo v parku až 165 druhov, variet a foriem 

drevín. Dnes skalka predstavuje len torzo pôvodnej úpravy, v podstate sa z nej 

zachovali len kamene. Čiastočne ostalo zachované stromoradie z dubov popri 

jednej z komunikácii v západnej časti parku. V minulosti boli z najvyšších miest 

parku priehľady na protiľahlé svahy Bubnovky a Kramárov, tie však už zarástli 

drevinami a ich obnova by vyžadovala radikálne zásahy do porastov. 

Osobitnú skupinu s vysokou kultúrno-historickou hodnotou majú výsadby 

introdukovaných drevín. V zmysle Florentskej charty (ICOMOS-IFLA 1982) je 

potrebné pri historických objektoch rešpektovať ich architektonickú 
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kompozíciu, ktorej súčasťou je nielen pôdorys a topografia objektu, stavebné a 

dekoratívne prvky, tečúce a stojaté vody, ale aj vegetácia, ktorá v sebe zahŕňa 

rastlinné druhy, proporcie, farebnosť, rozmiestnenie a vzájomné pomery 

jednotlivých druhov drevín. Druhové zloženie Horského parku vychádza 

predovšetkým z drevín pôvodného lesného porastu, ktoré v parku dominujú. Od 

jeho založenia sa však neoddeliteľnou súčasťou porastov stali aj introdukované 

druhy. V Horskom parku rastie okrem bežných introdukovaných druhov, ktoré 

sú známe aj z iných parkových úprav, aj niekoľko menej častých taxónov. Z 

celoslovenského hľadiska je významný výskyt druhu Pseudolarix amabilis 

(pasmrekovec čínsky) alebo Fagus sylvatica 'Tricolor' (buk lesný, kultivar s 

červenými listami a ružovým okrajom). Zaujímavosťou je aj výskyt 

Metasequoia glyptostroboides (metasekvoja čínska), ktorej početnejšie skupiny 

rastú v severozápadnej časti parku, dnes majú tieto porasty 50-60 rokov. 

Úpravy parkového priestoru však neboli zamerané len na porasty. V čase 

založenia tu bolo osadených 50 ks lavičiek a bol vybudovaný domček pre 

strážcu, už v r. 1873 bolo zriadené detské ihrisko. Na zavlažovanie vysadených 

rastlín boli vybudované dve studne s rozvodmi vody dlhými 650 m a 600 m, 

rozmiestnených bolo aj 100 smetných košov. Chodníky v parku boli 

pravdepodobne upravené lomovým kameňom, tento povrch ostal na mnohých 

miestach aspoň v náznakoch zachovaný.  

V r. 1907 boli v parku umiestnené viaceré prvky, ktoré sa stali na dlhé 

desaťročia jeho súčasťou. V západnej časti parku bol postavený kovový pavilón 

s osemuholníkovým pôdorysom, v ktorom boli umiestnené dvakrát zalomené 

lavičky kopírujúce jeho pôdorys. Pribudli aj dve kovové lavičky v secesnom 

štýle, z toho jedna kruhová lavica okolo mohutnej lipy (na rovinke pri 

Bohúňovej ul.), podobná lavica bola aj pri horárni. Obe boli vyhotovené z 

oceľových rúr, ktoré boli opracované tak, aby pripomínali konáre stromov. 

Navyše bolo na stromy upevnených 25 tabuliek s textami básní domácich 

básnikov (Rešovská, Klučárová 1988).  

V blízkosti centrálneho priestoru parku dalo mesto v r. 1909 postaviť 

pomník Henrichovi Justimu, ktorého zásluhou tento park vznikol. Pomník je 

dielom bratislavského sochára A. Rigeleho. Tvorí ho bronzová polobusta, 

osadená v kamennom múre. Priestor okolo pomníka je upravený ako terasa 

polkruhového tvaru, ktorá bola vybudovaná na opornom múre z prírodného 

kameňa vysokom cca 2,5 m. V jej centrálnom bode je vysadená lipa. Neďaleko 

Justiho pomníka postavili po r. 1925 kamennú lavičku s hudobným motívom a 

nápisom Charles Foerster (Anonymus 2004). Pri vstupe do Horského parku zo 

strany Novosvetskej ul. je umiestnený pomník botanika J. A. Bäumlera, tiež 

dielo sochára A. Riegeleho. Z pôvodného vybavenia parku sa do dnešných dní 

zachoval kovový pavilón, avšak bez lavičiek. Secesná kruhová lavička s 

drevenými sedadlami a operadlami pôvodne umiestnená okolo mohutnej lipy je 

osadená okolo novo vysadeného stromu, keďže pôvodná lipa bola asanovaná. 

Druhá celokovová secesná lavička s nápisom “SOLTZ PIHENÖ“ je umiestnená 

na pôvodnom mieste pri horárni. V parku sa nachádza aj detské ihrisko, 

lokalizované na západnej strane parku, je však úplne zdevastované a neslúži 
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svojmu účelu. Medzi nové prvky patrí socha A. Trizuliaka s názvom Sediaca, 

ktorú občanom mesta darovala E. Trizuliaková v roku 2004. Je umiestnená vo 

vstupnom priestore zo strany ul. Francúzskych partizánov. Nové sú aj tri 

kovové mostíky kombinované s drevom, ktoré vedú cez vodné toky v severnej a 

východnej časti parku. Pozdĺž Bohúňovej ul., ktorá tvorí hlavný komunikačný 

ťah bolo v r. 1974 vybudované verejné osvetlenie.  

Z kultúrneho aspektu je významná funkcia porastov Horského parku, 

ktorú plnia v obraze mesta. V Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy 

(Kol. 2007) prechádza priestorom parku línia vnímania prírodného masívu a 

hlavná línia prírodnej panorámy, južná strana predstavuje charakteristický 

terénny bod v obraze mesta. Horský park je objekt, ktorý má pre Bratislavu, 

zvlášť pre jej centrálnu časť, mimoriadnu hodnotu aj v súvislosti s jeho 

rekreačným využívaním. Sociálne zázemie predstavuje budova horárne, ktorú 

prevádzkuje Nadácia Horský park. Je tu kaviareň, záhrada s ihriskom pre deti, 

živé zvieratá a pod. Park je hojne využívaný na širokú škálu voľnočasových 

aktivít, najmä prechádzky, rekreačný beh a pod., čo umožňuje dobrá dostupnosť 

aj z iných častí mesta a prepojenie na iné atraktívne časti ako sú Slavín, 

Kalvária a Hrad. 

 

 
DISKUSIA A ZÁVER 

 

V súčasnosti môžeme areál Horského parku z prírodovedného hľadiska 

považovať sa lesné spoločenstvo s pomerne priaznivým druhovým zložením a 

so stabilizovanou štruktúrou. Na druhej strane má však areál aj kultúrno-

historický rozmer, aj keď ten je do istej miery v ústraní. Horský park, ako 

jediný zo zachovaných historických parkov a záhrad v Bratislave, nie je 

chránený podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ako 

kultúrna pamiatka, ale podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a 

krajiny. V r. 1986 bol Horský park vyhlásený za chránený park za účelom 

ochrany jeho kompozičného riešenia, dendrologického bohatstva a pre vedecko-

výskumné, študijné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Aj v súčasnosti je 

považovaný za živý doklad parkovej tvorby so zachovanými architektonickými 

doplnkami a kompozíciou (http://uzemia.enviroportal.sk).  

Vývoj manažmentových prístupov v areáli Horského parku je dôkazom 

zmien priorít aj rozdelenia kompetencií v ochrane pamiatok a ochrane prírody. 

Pôvodne bola ochrana prírody v gescii Slovenského pamiatkového ústavu so 

samostatným oddelením ochrany prírody (neskôr Slovenský ústav pamiatkovej 

starostlivosti a ochrany prírody). Jeden z najstarších dokladovaných návrhov na 

starostlivosť o park pochádza z roku 1971 a bol vypracovaný Mestskou správou 

pamiatkovej starostlivosti v Bratislave (Hošťálková 1971). Vtedajší stav areálu 

hodnotí ako nepriaznivý v dôsledku nedostatočnej údržby, s neuspokojivým 

stavom porastov, zdevastovanými okrajovými časťami atď. Z týchto dôvodov 

navrhuje, aby sa vykonalo radikálne vyčistenie Horského parku, na ktoré musí 

nadviazať formovanie prírodnej kompozície. Aj z dnešného pohľadu je aktuálna 
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požiadavka o vyriešenie nadväznosti na okolité prírodné prostredie najmä 

Murmanskej výšiny, Slavína a Kalvárie. Z r. 1977 pochádza návrh na 

umiestnenie detských kútikov na dve vybrané lokality. Zaujímavá je 

podmienka, podľa ktorej sa do parku nesmú vnášať cudzie, lesné prostredie 

narúšajúce prvky, pričom pre tieto detské kútiky nie je možné použiť bežne 

vyrábané zariadenie detských ihrísk. Ako najvodnejšie materiály sú odporúčané 

drevo a kameň v prírodných farbách (Lívová 1977).  

Snahy o zásahy do porastov súviseli s faktom, že parku nebola po 2. 

svetovej vojne venovaná dostatočná starostlivosť a postupne prišlo k narušeniu 

pôvodnej koncepcie a štruktúry parku. Prioritne sa opatrenia zamerali na 

odstraňovanie náletových drevín. Realizácia sa vykonávala postupne, ešte v r. 

1994-1998 (Rezervačná kniha) sa v rámci revitalizácie odstraňovali nálety Acer 

platanoides (javor mliečny), ktoré znehodnocovali veľké plochy areálu. Druhú 

veľkú skupinu opatrení tvorilo odstraňovanie chorých a poškodených stromov, 

najmä tých, ktoré mohli ohrozovať bezpečnosť návštevníkov parku. V 80-tych a 

90-tych rokoch 20. stor. boli snahy o obnovu niektorých pôvodných prírodných 

prvkov  živých plotov, napr. pri kamennej lavičke, pri centrálnom plató a pod. 

Tieto opatrenia sa však nerealizovali, alebo len s veľmi malým úspechom. 

Dôvodom boli pravdepodobne zmenené svetelné a vlhkostné pomery v 

porastoch. Dnešné druhové zloženie porastov vo veľkej miere zodpovedá 

prirodzenej vegetácii, výskyt introdukovaných druhov drevín, ktoré boli v parku 

vysadené v súvislosti s jeho pôvodným architektonickým riešením, 

nepredstavuje z hľadiska ochrany prírody riziko. Bolo preukázané, že ani 

potenciálne invázne, často splaňujúce a ojedinelo splaňujúce druhy sa na území 

parku nerozširujú. Hrozbu však predstavujú druhy, ktoré sú označované za 

invázne: Ailanthus altissima (pajaseň žliazkatý) a Robinia pseudoacacia (agát 

biely). Tieto druhy tu vysadené neboli, ale rozšírili sa sem z okolitých 

narušených priestorov. Súčasný manažment by sa mal prioritne zaoberať ich 

reguláciou, pokiaľ ešte neprišlo k významnému znehodnoteniu porastov. 

Rozširovanie inváznych druhov uľahčujú aj uvoľnené plochy, ktoré v porastoch 

vznikli po vyvrátených stromoch (po víchriciach). Ailanthus altissima (pajaseň 

žliazkatý) je zastúpený len dvoma exemplármi s obvodom kmeňa cca 130-140 

cm, nálety do výšky 2-3 m sú roztrúsené na ploche cca 3000 m
2
 v okolí 

plodiacich jedincov. Robinia pseudoacacia (agát biely) sa vyskytuje 

sporadicky, v hustých porastoch nenachádza optimálne podmienky a nerozširuje 

sa. Z hľadiska ochrany prírody je problematický najmä výskyt inváznych 

druhov bylín, bylinné poschodie znehodnocuje v prvom rade Impatiens 

parviflora (netýkavka málokvetá), ktorá na mnohých miestach v porastoch 

dominuje.  

Z hľadiska štruktúry porastov je významný výskyt stromov vo vyšších 

vekových kategóriách (nad 100 rokov). Mnohé staré stromy však postupne z 

parku miznú, najmä v dôsledku vývratov po víchriciach. Prirodzená obnova síce 

prebieha, bolo by však vhodné vykonať zásahy do porastov tak, aby sa podporili 

hlavne cieľové druhy a zachovala sa priaznivá štruktúra porastov. 
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Lokalizácia areálu v zastavanom území ho robí nesmierne zraniteľným 

voči pôsobeniu vonkajších vplyvov. V jeho okolí sa postupne likvidujú 

poloprirodzené biotopy extenzívne využívaných záhrad s cennými starými 

drevinami. Napr. v lokalite Bubnovka (na západnej hranici areálu) boli v 

posledných troch rokoch zastavané resp. devastované hodnotné biotopy, 

miestami s xerotermným charakterom. Postupne je znehodnocovaný, a v r. 2004 

zrušený, chránený areál Gaštanová záhrada.  

Holanská (1998) zaznamenala v r. 1996-1997 v areáli Horského parku 

celkom 303 druhov vyšších rastlín. Počas nášho výskumu bolo 

determinovaných 215 druhov vyšších rastlín, teda za niečo viac ako desaťročie 

prišlo k významnému poklesu druhov  až o 29,04 %. Aj keď zohľadníme 

určité nezrovnalosti, ktoré by mohli vzniknúť pri determinácii jednotlivých 

taxónov, je tento pokles významný. V budúcnosti by bolo potrebné pravidelne 

monitorovať nielen vývoj počtu druhov rastlín, ale aj ich zastúpenie v 

jednotlivých indikačných skupinách. 

Horský park vznikol úpravou pôvodného dubovo-hrabového porastu, 

ktorý ostal aj 140 rokov po založení zachovaný v priaznivom druhovom zložení 

a prírodný charakter priestoru nebol narušený. Cudzokrajné druhy, ktoré 

spoluvytvárajú charakter parku, tvoria len zlomok druhového zloženia a navyše 

sa spontánne nerozširujú. Návrat do podoby, ktorú parku v minulosti vtisli 

aktivity Bratislavského okrášľovacieho spolku nie je možný, súčasné tendencie 

a názory na ochranu prírody preferujú skôr prírodné hodnoty a starostlivosť je v 

prvom rade zameraná na udržanie prevádzkovej bezpečnosti areálu. Napriek 

tomu by bolo žiaduce zachovať v tomto priestore určitú kontinuitu, aby boli 

rešpektované nielen jeho prírodné a ochranárske hodnoty, ale aby sme sa vedeli 

s úctou pozrieť aj na historický a kultúrny odkaz, ktorý v sebe Horský park 

nesie. Horský park je významným svedectvom sadovníckej a krajinárskej 

tvorby z konca 19-teho stor. a aj takmer po jeden a pol storočí svojej existencie 

je stále funkčný vo všetkých svojich aspektoch: ako prírodný, kultúrno-

historický aj rekreačný objekt. 
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