
Zelená infraštruktúra – kvalitné životné prostredie pre mestá a obce, konferencia 31.05.2018, Bratislava

Štandardy a možnosti  ochrany 

stromov pri stavebnej činnosti

Viera Paganová

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre



Stromy v sídlach predstavujú kľúčové prvky zelenej 
infraštruktúry  z hľadiska objemu aj ekologického vplyvu



Častým zdrojom poškodenia a devastácie stromov v sídlach 
je stavebná činnosť 

• priamy kontakt  so stavebnou technikou

• kontakt so stavebnými materiálmi

• výkon zemných prác

• zmena mikroklímy a vlastností pôdy v priestore stavby



Škody na stromoch vznikajú pri práci a prejazdoch stavebných strojov a vozidiel. 
Uložením stavebného materiálu a zhutnením pôdy v priestore koreňovej zóny. 
Únikom a kontamináciou toxických látok.



Výkopy priamo poškodzujú korene.
Zmeny výšky terénu negatívne ovplyvňujú pôdne a hydrologické pomery.



Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

Účel ochrany

• Prevencia priameho poškodenia

• Zmiernenie dopadu zmien v prostredí na stabilitu, funkčnosť a životnosť stromov

Metódy ochrany stromov

• Plán ochrany drevín v priestore stavby

• Ochranné prvky

• Technológie, ktoré obmedzia poškodenie orgánov drevín v rozsahu nevyhnutného minima.

Predpoklady ochrany stromov

• Požiadavka na ochranu stromov zo strany správcov  zelene, vlastníkov pozemkov a 
investorov.

• Spolupráca a „know how“ na strane realizátora stavby



Poškodenie koreňov a zhutnenie pôdy pri stavebnej úprave plochy 
pre parkovanie pred nákupným strediskom



Stavebné práce ktoré sa realizujú v povrchových vrstvách terénu okolo 
stromov môžu mať tiež negatívny vplyv  (Bratislava, Grosslingova ulica 2016 , zdroj TASR)

•
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Kde má strom korene

• podstatnú časť koreňov majú stromy v hĺbke 0,3-0,5m

• druhy s kolovým typom koreňového systému majú absorpčné 
korene uložené tiež plytko

• absorpčné korene sú uložené vo väčšej vzdialenosti od osi 
kmeňa.





Sú aj efektívnejšie riešenia s vyšším stupňom ochrany stromov







Korene stromov a komunikácie



Prevencia zhutnenia pôdy



Chránený koreňový 
priestor
Je optimálne odvodiť od obvodu 
kmeňa a nie od korunovej 
projekcie stromov.

V dôsledku redukčných rezov je 
primárna koruna väčšiny stromov  
redukovaná a nezodpovedá 
polohe absorpčných koreňov.

Chránený koreňový priestor je 
kruh s polomerom minimálne 
2,5m od miesta kontaktu kmeńa
s povrchom pôdy.



Výkop je vedený v chránenom koreňovom 
priestore stromov



Výkop
je síce vedený v obvodovej 
línii koruny, ale zemina z 
výkopu je nesprávne uložená 
v priestore koreňovej zóny 
stromov.



Po odstránení spevnených vrstiev technikou by malo nasledovať odkrytie 
koreňovej zóny prúdom vzduchu a ručné odkopanie zeminy bez prerušenia 
koreňov s hrúbkou nad 30 mm



Výkopové práce sa dajú uskutočniť s minimálnym 
poškodením kotviacich a zásobných koreňov.



Odkryté korene treba chrániť pred prehriatím, stratou vody a radiáciou



Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

• Vyžaduje tímovú prácu = stavebný architekt + realizátor stavebných prác + 
krajinný architekt + arborista

• Spracovať  plán ochrany stromov v priestore stavby.

• Prispôsobiť ochrane stromov pracovné postupy a práce v priestore stavby.

• Informovať pracovníkov riadiacich stavebné práce o princípoch ochrany 
stromov.



Plán ochrany stromov v priestore stavby

• Identifikuje stromy vo vzdialenosti 6 m 
od priestoru staveniska, ktoré sú 
potenciálne dotknuté výkonom prác.

• Identifikuje v priestore stavby stromy 
ktoré budú zachované, odstránené, 
alebo upravené redukčným rezom.

• Identifikuje chránené stromy a ich 
polohe podriaďuje usporiadanie a režim 
plôch v priestore stavby.

• Identifikuje prístupové trasy a navrhnúť 
prvky ochrany voči zhutneniu pôdy.

• Definuje prípustné metódy, pracovné 
postupy a stavebné zariadenia pre 
výkon stavebných prác.

• Režim údržby a starostlivosti o stromy v 
etapách

a) prípravy 
b) realizácie
c) po ukončení stavby.

• Predbežnú kalkuláciu nákladov na priamu 
ochranu stromov.

• Kontakt na osoby zodpovedné za ochranu 
stromov a informovanie pracovníkov 
vykonávajúcich stavebné práce.

• Kontakt na odborný dozor a konzultantov





Štandard pre ochranu stromov pri stavebnej činnosti

• vychádza z aktuálnych poznatkov o biológii drevín a kvalifikovanej 
odbornej praxe

• definuje ochranné pásma drevín 

chránený koreňový priestor

a ochranné pásma pre špecifické činnosti

• definuje ochranné opatrenia

• definuje úlohy a kompetencie odborného dozoru



Poďakovanie
Vývoj štandardu Ochrana stromov pri stavebnej činnosti je financovaný projektom 
KEGA 003SPU-4/2017 „Vývoj a implementácia štandardov pre rozvoj a správu zelene 
v sídlach.“




