
Výrub drevín v našej mestskej časti Karlova Ves 

 

Obyvatelia našej mestskej časti sú plní rozhorčenia z toho, že mestská časť Karlova Ves, rovnako ako aj Hlavné 

mesto stína aj to málo stromov, čo u nás stojí. Obyvatelia vnímajú výruby stromov mimoriadne citlivo, 

s pribúdajúcimi prípadmi sa z toho stala celospoločenská téma najmä na sociálnych sieťach.  

„Je to ako osteoporóza. Porušenia statiky drevín nevidieť bez nákladnej diagnostiky. Rozpočet 

mestskej časti  Karlova Ves neumožňuje realizovať ju na všetkých stromoch“ 

Naša mestská časť neustále pokračuje v inventarizácii stromov, teda aké stromy to sú, v akom sú stave a čo 

s nimi treba robiť, prípadne kedy boli prevádzkovo bezpečné. Obhliadky vykonávame priebežne počas celého 

roka. Bezpečnostné orezy sa vykonávajú v jarných/jesenných mesiacoch. Priebežne sa vykonáva dendrologický 

prieskum, ktorým sa zisťuje stav drevín na pozemkoch zverených mestskej časti Karlova Ves. Prioritne sa 

každoročne robí v areáloch MŠ a ZŠ. Vykonávajú ho odborne spôsobilí zamestnanci životného prostredia. 

Z kontroly je vždy vedený interný záznam. Stav drevín sa kontroluje aj po veterných smrštiach. Robíme zápis 

poškodených stromov, ktoré sú určené na orez alebo výrub.  

V mestskej časti máme veľa stromov, a keď spadne aj desať stromov, tak to nie je nič výnimočné. Dobre 

mierený poryv vetra, môže vyvaliť každý strom. Je jedno, či je to buk, dub alebo breza, a či je zdravý, alebo nie. 

Pri dnešných víchriciach sa tomu jednoducho nedá vyhnúť. Situácia môže vzniknúť zhodou viacerých faktorov, 

akými sú rozmočená pôda, silný nárazový vietor a často aj obmedzený životný priestor stromov v rámci 

zastavaného územia. 

Napriek tomu referenti zo životného prostredia, ktorí sú za zeleň zodpovední, nepovažujú zdravotný stav 

drevín za dobrý. Zdravie drevín zodpovedá prevládajúcim podmienkam a stanovišťu, na ktorom daný strom 

rastie. A tie nie sú najlepšie - stresujúce mestské prostredie, ktoré je suché, pre stromy horúce a znečistené, 

so stálym zahusťovaním výstavby, ktoré so sebou prináša nárast spevnených plôch a tým aj výrazné vysychanie 

pôdy. K tomu treba pripočítať aktuálne aj vandalizmus a poškodzovanie nových výsadieb. Čo sa týka 

samotného veku drevín, máme pomerne prestarnuté stromy. V podmienkach, ktoré uvádzame, sa aj dlhoveké 

dreviny dožívajú v priemere iba stredného, krátkeho veku. 

Podľa odborníkov patria medzi najčastejšie príčiny úhynu stromov v mestských stromoradiach choroby so 

stracheomykóznymi príznakmi. Trachemykózy vyvolávajú mikroskopické huby, ktoré upchávajú cievy stromov, 

čo vedie k vädnutiu a neskôr k úhynu stromu. Aby sa nákaza nešírila, treba sa o stromy starať - treba ich 

zalievať, okopávať, zabrániť poškodzovaniu stromov vytváraním rán na kmeni, odstraňovať suché a 

odumierajúce vetvy. Väčšina drevín je vo veľmi zlom stave. Príčinou je nekvalitné ošetrovanie stromov. Stromy 

kontrolujeme striedavo v olistenom a neolistenom stave. V olistenom stave vidíme vitalitu a fyziológiu, 

v neolistenom štrukturálne defekty. Kontrolujú sa vizuálne a zo zeme. Ak je strom poškodený pár metrov nad 

zemou, kde je strom oslabený alebo zhnitý, tak sa to dá zistiť len v neolistenom stave, keď nie sú listy. Ak sa 

zistí takéto miesto, posúdi sa, spíše sa záznam a ďalej sa rieši. Najčastejšie majú stromy v mestách problém 

s kmeňom – prechod medzi nadzemnou a podzemnou časťou. Tam sa ani tomografom obraz spraviť nedá. 

Znakom zlého stavu sú praskliny kmeňa či zlomené konáre. Prvý príznak, že je niečo zlé so stabilitou, sú 

praskliny v zemi, ktoré nie sú z horúčav. Statiku konárov na našich drevinách ohrozuje aj imelo. Imelo môže 

vážiť aj niekoľko kíl, šíri sa veľmi rýchlo. Malo by sa z drevín odstraňovať. Sústavná obhliadka sa vyžaduje aj pri 

tlakových vidliciach, hlavne na mieste medzi kmeňom a korunou. 

Mestská zeleň si totiž vyžaduje sústavnú starostlivosť a mestská časť nemá na údržbu stromov dostatok 

financií. Zdravotný stav stromov sa zhoršuje vplyvom klimatických zmien, nedostatok vody, výskyt škodcov, 

ktoré zhoršujú ich kondíciu. Napríklad zvýšenie teploty v mestských podmienkach a veľké rozdiely medzi 

vlhkým a suchým obdobím vytvárajú vhodné podmienky pre poloparazitické imelo. Problémom začína byť aj 



cudzopasník imelovec, ktorý na stromoch nie je až taký zreteľný, ale poškodzuje ich. V poslednom období 

registrujeme aj príliv ďalších škodcov, akými sú napríklad červce napadajúce orgovány, či vrtivka orechová. To 

všetko prispieva k zhoršovaniu zdravia stromov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasklina pozdĺž kmeňa                         Prasklina v korune                            Tlaková vidlica 

 

Veľa stromov je napadnutých rýchlou grafiózou a bude ich potrebné vyrúbať, zatiaľ ich počet nie je známy. Je 

to hubové ochorenie, ktoré spôsobuje odumieranie drevín. Pre ľudí toto ochorenie nie je nebezpečné. Aby sa 

ochorenie stromov nešírilo na zdravé stromy, je nevyhnutné urobiť tento radikálny krok – výrub stromov.  

Rovnako k posledným výrazným viditeľným javom je aj rakovina kôry javora. Vytvára na kmeňoch tmavé 

povlaky, ktoré sú tvorené hubami – plodnicami, ktoré produkujú spóry. Rakovina sa prejavuje škodlivo na 

kmeňoch a vetvách. Ochorenie stromov spôsobuje táto huba najmä po suchých letných obdobiach. Huba 

napáda drevenú časť kmeňa a spätne preniká na povrch kmeňa. Čierne pláty sa vytvárajú pod kôrou. Huba 

napáda hlavne javor horský, menej lipu, pagaštan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HNILOBA 

ZDRAVÉ 

DREVO 

TOPOĽ Púpavova ul.26/28 

DREVOKAZNÉ HUBY VŔBA vnútroblok ,,Púpavka,, 

V našej mestskej časti máme veľa stromov, ktoré sú prestarnuté. Nízka vitalita je v súčasnosti u druhov 

pagaštan konský, katalpa, moruša, smrek, breza previsnutá, topoľ čierny, topoľ kanadský, topoľ biely, topoľ 

sivý či javorovec jaseňolistý. Stromy tohto druhu, ktorý kedysi tvorili kostru systému stromov v našej mestskej 

časti už sú na odchode, sú lámavé, najmä keď ich napadnú huby. Je to prirodzený kolobeh života. Staré stromy 

dávno prekročili svoju životnosť, predstavujú bezpečnostné riziko a preto musia byť nahradené novými. 

Bezpečnosť a ochrana ľudských životov je na prvom mieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veľkým problémom pri výsadbe drevín sú aj inžinierske siete. Obmena drevín je síce nevyhnutná, ale často až 

príliš komplikovaná. Stáva sa, že strom musí ísť dole, ale na jeho miesto nový zasadiť nemôžeme. Ako 

ochranári, tak aj odborníci upozorňujú, že ich obmedzujú v zemi zakopané potrubia či káble. Vhodnosť lokalít 

na výsadbu stromov je vo veľkej miere obmedzená hustotou existujúcich inžinierskych sietí. Pri výsadbe 

stromov sme povinní dodržiavať ochranné pásma inžinierskych sietí v zmysle platnej legislatívy, na čo neustále 

upozorňujeme našich občanov. 

Problémom je, že kedysi sa často sadilo na inžinierske siete. Keď teraz po vyrúbanom strome chceme na 

rovnaké miesto zasadiť ďalší, objavia sa námietky, že tu sa sadiť nemôže, lebo je tam  vedenie. Často sa taktiež 

stáva, že skutočný stav nie je taký, ako je to v plánoch nakreslené. Na vytýčenie inžinierskych sietí, ktoré by to 

určili, nie sú peniaze. A s tým je spojená aj výsadba stromov.  

Pred nami stojí teraz veľká úloha, ako našim obyvateľom vysvetliť neodkladný výrub chorých, no aj 

nevhodných stromov. V našej mestskej časti sa v početnom množstve nachádza aj americký brestovec 

západný, ktorý sa Európska komisia chystá pridať na zoznam neželaných, invazívnych stromov. Nariadenie 

je záväzné pre krajiny Únie, mestská časť bude musieť preto brestovce vyrúbať a vymeniť. V zozname 

invazívnych drevín už máme javorovec jaseňolistý a pajaseň žliazkatý, ktoré tvoria veľa drevín v našej mestskej 

časti. Invazívne stromy sa šíria voľne do krajiny z miest a vytláčajú pôvodné dreviny. Upozorňujeme, že nejde 

o výruby, ktoré robia priestor novým budovám či garážam, ale o prevenciu pred katastrofou, či nariadenie 

Únie. Ľudia však často nevedia pochopiť, prečo strom iba vyrúbeme a neliečime.  

O stromy sa musia starať majitelia pozemkov 

Ak by došlo ku škode na zdraví, poškodený by mohol žiadať tzv. bolestné a náhradu za sťaženie spoločenského 

uplatnenia. Výšku nárokov, spôsob výpočtu upravuje zákon a rozhoduje sa o nej na základe posudku lekára. 

Čím závažnejšia škoda na zdraví, tým je výška odškodnenia, samozrejme, vyššia. Je zásadne povinnosťou 

majiteľa pozemku, ak na ňom rastú stromy, aby sa oň staral takým spôsobom, aby neohrozovali život, zdravie, 

majetok.  

Mestská časť je proti takýmto udalostiam poistená, takže majitelia budú pri páde dreviny, konára a pod. 

odškodnení. 

Ak by sa niečo takéto stalo, občan sa obráti na miestny úrad, doloží fotografie a informácie. Následne sa už 

komunikuje s poisťovňou, ktorá si môže vyžiadať ďalšie podklady. Zamestnanci referátu životného prostredia 

monitorujú stav drevín priebežne, ale aj na základe podnetov od občanov a nasledujúcich obhliadok. Ak treba 

drevinu riešiť, značí sa to do mapy, tabuliek a rieši priebežne, ako nám kapacity dovolia. 

O našu zeleň sa stará oddelenie životného prostredia, verejnoprospešné služby mestskej časti Karlova Ves, 

o orezy sa stará arboristická firma na základe výšky určeného rozpočtu pre tieto práce.  

O zeleň sa snažíme starať zodpovedne a zveľaďovať ju. Robíme sériu opatrení, ktoré zabezpečujú odborné 

ošetrenie a následnú obnovu drevín v mestskej časti. Dreviny určené na výrub sa snažíme dopredu označovať, 

aby naši obyvatelia vedeli, že daný strom ukončil svoju etapu života, či už zo zdravotných, alebo 

bezpečnostných dôvodov. Za každý odstránený strom alebo ker, na základe výrubového povolenia je určená 

nová náhradná výsadba, ktorá sa zrealizuje na rôznych miestach v mestskej časti.  

Naším cieľom je zabezpečiť efektívnu starostlivosť o dreviny po legislatívnej, ale i odbornej stránke.  

Ľudia môžu stromy polievať aj okopať. Pri mladých stromoch, aké vysádzame my, rovnako Hlavné mesto teraz 

v našej mestskej časti, pomôže polievanie. Nerozvinuté korene ťažšie znášajú horúčavy, obyvatelia im preto 

najviac pomôžu, keď ich občas polejú vodou 😊  

 


