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Monografia, ktorej autorkou je 

Tamara Reháčková, sa tematicky venuje 

druhovému bohatstvu drevín historických 

parkových a záhradných objektov 

Bratislavy.  

Historické parky a záhrady tvoria s 

cudzokrajnými drevinami jeden celok, ich 

používanie vo  výsadbách nebolo v 

minulosti náhodné, vychádzalo z 

požiadaviek na celkové architektonické a 

umelecké stvárnenie sadovnícky 

upraveného objektu. Cudzokrajné 

dreviny, ako základné kompozičné zložky 

parkov a záhrad, do nich prinášali nové 

tvary, farby a textúry. Často  

reprezentovali naplnenie túžby za novým 

a nepoznaným. Exotické druhy často 

predstavovali aj vec prestíže a potvrdenie 

spoločenského statusu majiteľa daného 

sadovnícky upraveného areálu. 

V publikácii sú zhrnuté výsledky dlhodobého a systematického výskumu, 

realizovaného na 7 plochách, a to: Grassalkovichova záhrada, Medická záhrada, 

Sad Janka Kráľa, Horský park, Park pri kaštieli v Rusovciach a Záhrada pri 

budove Úradu vlády SR. Každá z uvedených lokalít je v knihe charakterizovaná 

z hľadiska historického vývoja a tiež je prostredníctvom prítomnosti 

cudzokrajných drevín opísaný aktuálny stav plôch so záhradnými úpravami. 

Autorka v publikácii poskytuje prehľad o doterajších výskumoch venovaných 

uvedeným plochám a detailným spôsobom, z vedeckého hľadiska veľmi 

hodnotne, dopĺňa poznatky o druhovom zložení skúmaných plôch. Vlastné 

zistenia konfrontuje s dostupnými údajmi o výskyte introdukovaných druhov v 

prácach rôznych autorov. Celkový počet cudzokrajných drevín, resp. kultivarov 
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domácich drevín a drevín s kultúrnym pôvodom, ktorý bol zaznamenaný 

rôznymi autormi v období od roku 1968 do roku 2008, dosahuje 508. V 

súčasnosti rastie v hodnotených objektoch 160 cudzokrajných drevín, resp. 

kultivarov domácich drevín a drevín s kultúrnym pôvodom. 

Monografia Cudzokrajné druhy drevín v historických parkoch Bratislavy 

predstavuje hodnotné dielo nielen pre odborníkov a špecialistov. Vďaka 

historickému pohľadu na historické parkové a záhradné objekty Bratislavy je 

zaujímavou aj pre širšiu verejnosť. 

Publikácia je dostupná na Katedre ekosozológie a fyziotaktiky 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

 

 

 

 

 

 




