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Stromy pod kontrolou
SAFE TREES, s. r. o.

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVADEVÍNSKA NOVÁ VES

SÚČASNÝ STAV


Aktuálna životnosť stromov v uličných
stromoradiach je 8-13 rokov.



Úhyn stromov je najvyšší do 5 rokov po výsadbe
(napr. povýsadbový šok)



Stromy v mestách vyžadujú pravidelnú
starostlivosť (správnu a včasnú údržbu)



Stromy v mestskom prostredí starnú
dvojnásobne rýchlejšie ako vo voľnej prírode
(exhaláty, nedostatok priestoru, mechanické poškodenia).

https://www.stromypodkontrolou.cz/

Inžinierske siete
ul. Ivana Bukovčana

- telekomunikačné vedenie / - - - elektrické vedenie / - plynovod / - vodovod / - kanalizácia

Inžinierske siete
ul. Jána Poničana

- telekomunikačné vedenie / - - - elektrické vedenie / - plynovod / - vodovod / - kanalizácia

Prestarnuté dreviny
ul. Ivana Bukovčana, Jána Poničana, Eisnerova v Devínskej Novej Vsi

Stav dreviny
•
•

riziko pádu kostrových konárov, časti koruny, alebo celého stromu
nedostatok priestoru pre koreňový systém - mechanické bariéry

Vyberanie pňov zo zelených ostrovčekov

Podbetónovanie stromov

Negatívne faktory v mestskom prostredí
 Vysoké teploty

(poškodenie listovej plochy silným slnečným žiarením ► ► ►
prevažne u oslabených jedincov).

 Prehrievanie koreňovej zóny (nedostatok priestoru pre koreňový systém ►
►►

mechanické bariéry, asfaltové plochy)

 Zhutňovanie pôdy (cestné komunikácie, parkovacie plochy, výstavba a pod.)
 Vodný deficit (rýchly povrchový odtok a nedostatok vodozádržných opatrení prvkov)

 Toxické substancie (kvapalné a plynné látky ► ► ► znečistenie ľudskou
činnosťou)

 Mechanické poškodenie (spôsobené - bežnou prevádzkou, vandalizmom,
nevhodnou údržbou plôch, výstavbou objektov ; rekonštrukcie a pod.)

Termálne snímky teploty v mestskom prostredí

http://www.johnherbert.hk/category/infrastructure/

https://www.theguardian.com/cities/2018/aug/15/what-heat-proof-citylook-like

https://e2designlab.com.au/blog/i_2017-11-17-city-cooling-mitigation-of-the-urban-heatisland-uhi-effect

AKO DREVINY UPRAVUJÚ PODMIENKY V URBANIZOVANOM PROSTREDÍ
•

Tienenie a ochladzovanie
(zlepšenie mikroklímy)

•

Filtrácia častíc v ovzduší a tlmenie
hluku (hygiena prostredia)

•

Fixácia uhlíka (zmeny globálnej
klímy)

URBANIZOVANÉ PROSTREDIE POČAS LETA

Teplota vzduchu
33.3 °C
32.9 °C

34.6 °C
33.6 °C

39.4 °C
33.1 °C

40.6 °C

Tep. povrchu
vozidla 33.3 °C

59.4 °C

40.6 °C

Teplota vzduchu
33.9 °C

66.5 °C

60.1 °C

Inšpiračné zdroje (WEB)

Revitalization industrial park
Port Of Algeciras by GCMP Paisajes Resilientes

Kvitnúci trvalkový záhon

trvalkový záhon

Revitalization Maagplatz - Zurich
Online zdroje : https://issuu.com/utkcoad/docs/2013_0807_-_lid_opportunities_for_t

https://bustler.net/news/7800/microhome-2020-advance-registration-deadline-is-approaching
https://www.archdaily.com/928095/yongqing-fang-landscape-design-lab-d-plus-h

https://bustler.net/news/7800/microhome-2020-advance-registrationdeadline-is-approaching

VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA A REVITALIZÁCIA PLÔCH
LOW IMPACT DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR THE PlanET REGION

Online zdroje : https://issuu.com/utkcoad/docs/2013_0807_-_lid_opportunities_for_t
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Mapa MČ Bratislava-Devínska Nová Ves
Google Maps

Záujmové plochy, kde je plánovaná revitalizácia zelene
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Link: https://www.google.com/maps/place/Dev%C3%ADnska+Nov%C3%A1+Ves/@48.2073722,16.9754154,16z/data=!4m5!3m4!1s0x476cf2e3e792c0f3:0x42ba31fd995f3b9!8m2!3d48.2094434!4d16.9727781

Koncepcie verejnej zelene 2020

NÁVRH ARCHITEKTONICKÉHO RIEŠENIA
NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES
ul. Ivana Bukovčana, Jána Poničana, Milana Marečka

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVADEVÍNSKA NOVÁ VES

ANALÝZA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV ● FUNKČNO PRIESTOROVÁ ANALÝZA
ÚPRAVA VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-DEVÍNSKA NOVÁ VES
1. ETAPA : Revitalizácia verejnej zelene na ul. Ivana Bukovčana, Jána Poničana, Milana Marečka (OS Kostolné)

Inšpiračné fotografie
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DREVINY VYSADENÉ DO VOĽNEJ ZEME
(schematicky naznačené dreviny)

Historická dominanta - Kostole
Ducha Svätého

M

N
ZELENÉ PLOCHY PRE ÚPRAVU

N

schematické rozmiestnenie
mobiliáru (koncepčný návrh)

▪

Informácie
Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava IV
Rieka: Morava
Nadmorská výška: 172 m n. m.
GPS Súradnice: 48°12'23.6"N 16°58'42.2"E
Rozloha: 24,22 km² (2 422 ha)
Obyvateľstvo: 15 771 (31. 12. 2019)
Hustota: 651,16 obyv./km²

Priestorová vizualizácia mobiliáru – koncept n.r.v. 2-1-0.1

MOBILNÉ KONTAJNERY
FREKVENTOVANOSŤ KOMUNIKÁCII
Stredná
Vysoká

n.r.v. 2-1-0.1

Priestorová vizualizácia mobiliáru - koncept

Vzrástla zeleň v mobilných nádobách
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVADEVÍNSKA NOVÁ VES

Milana Marečka / ZŠ Ivana Bukovčana 3.
Devínska Nová Ves

Čremcha červená
(Prunus virginiana)
2. - Dub letný 'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigiate')
3. - Čremcha červená (Prunus virginiana)
M - mobilné kontajnery - nádoby
T - trvalky

* - vyžaduje stavebné úpravy (vytvorenie obruvnikov / koreňové
zábrany / presun IS)
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Zoznam drevín a trvaliek
Milana Marečka / ZŠ Ivana Bukovčana 3.
Devínska Nová Ves
Stromy a trvalky v ploche
Druhy stromov :
 Dub letný 'Fastigiata' (Quercus robur 'Fastigiata')
• Výška v dospelosti: 8 - 15 m
Šírka v dospelosti: 1 - 4 m
• Tvar koruny: stĺpovitá
• Použitie: zaujímavý kultivar, vhodný aj do menších priestorov, môže
sa použiť v parkoch, tiež ideálny do stromoradí aj v užších uliciach.
 Čremcha červená (Prunus virginiana)
• Výška: 5-15 m
• Toxicita: netoxická (zvyčajne)
Druh pôdy: ílová pôda, ílovitá pôda, piesčitá pôda, vápenatá pôda
• Použitie: cesty a široké ulice, parky, stromové kontajnery,
tématické parky, zoologická záhrada, veľké a malé záhrady

Druhy trvaliek :





Echinacea pallida
Stipa tenuissima
Salvia nemorosa
Lavandula angustifolia

ul. Ivana Bukovčana 3.
Devínska Nová Ves
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- Hrab obyčajný ´FASTIGIATA´ (Carpinus betulus ´FASTIGIATA´)
- Dub letný ´FASTIGIATA´ (Quercus robur '´FASTIGIATA´)
- Čremcha červená (Prunus virginiana)
- Dub letný ´Fastigiata Koster´ (Quercus robur 'Fastigiate Koster' )

M - mobilné kontajnery - nádoby
T - trvalky

* - vyžaduje stavebné úpravy (vytvorenie obruvnikov / koreňové
zábrany / presun IS)

● - nevyžaduje veľké stavebné úpravy

②

Hrab obyčajný ´FASTIGIATA´
(Carpinus betulus ´FASTIGIATA´)

ZŠ Ivana Bukovčana 3.
Devínska Nová Ves
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REZ (ul. I.B.) A - A´
1
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- Hrab obyčajný ´FASTIGIATA´ (Carpinus betulus ´FASTIGIATA´)
- Dub letný ´FASTIGIATA´ (Quercus robur ´FASTIGIATA´)
- Čremcha červená (Prunus virginiana)
- Dub letný ´Fastigiata Koster´ (Quercus robur 'Fastigiate Koster' )

M - mobilné kontajnery - nádoby
T - trvalky

* - vyžaduje stavebné úpravy (vytvorenie obruvnikov / koreňové
zábrany / presun IS)

● - nevyžaduje veľké stavebné úpravy

Harmonogram kvitnutia

Zoznam drevín a trvaliek

Muchovník Lamarckuv
(Amelanchier lamarckii)

ZŠ Ivana Bukovčana 3.
Devínska Nová Ves
Stromy a trvalky v ploche
Druhy stromov :
 Hrab obyčajný ´FASTIGIATA´ (Carpinus betulus ´FASTIGIATA´)
• Výška v dospelosti: 8 - 15 (18) m
Šírka v dospelosti: 1 - 4 m
• Tvar koruny: stĺpovitá
• Použitie: kultivar vhodný do menších priestorov, ideálny do
stromoradí aj v užších uliciach.

Druhy drevín do mobilných nádob :
 Muchovník Lamarckuv (Amelanchier lamarckii)
• Výška v dospelosti: 2 - 6 m
Šírka v dospelosti: 2 - 5 m

Druhy krovín :
 Kalina bodnantská ´DAWN´ (Viburnum x bodnantense ´DAWN´)

Druhy trvaliek :







Echinacea pallida
Stipa tenuissima
Salvia nemorosa
Allium sphaerocephalon
Gypsophila paniculata / Gypsophila repens
Perovskia 'Blue Spire'

Harmonogram kvitnutia

Dub letný 'Fastigiate Koster'
(Quercus robur 'Fastigiate Koster')

ul. Ivana Bukovčana 24 - 26
Devínska Nová Ves

letné obdobie

T

④
●
②
●

④
●

2 - Dub letný ´FASTIGIATA´ (Quercus robur ´FASTIGIATA´)
4 - Dub letný ´Fastigiata Koster ´ (Quercus robur 'Fastigiata Koster')

jesenné obdobie
T - trvalky

● - nevyžaduje veľké stavebné úpravy

REZ (ul. I.B.) B - B´
4

2

4

Zoznam drevín a trvaliek
ul. Ivana Bukovčana 24 - 26
Devínska Nová Ves
Stromy a trvalky v ploche
Druhy stromov :
 Dub letný 'Fastigiata Koster' (Quercus robur 'Fastigiata Koster')
Výška v dospelosti: 8 - 15 m
Šírka v dospelosti: 1 - 3 (4) m
Tvar koruny: stĺpovitá (užšia forma)
Použitie: zaujímavý kultivar, vhodný aj do menších priestorov, môže sa
použiť v parkoch, tiež ideálny do stromoradí aj v užších uliciach.

Druhy trvaliek :
 Echinacea pallida
 Stipa tenuissima
 Salvia nemorosa

Dub letný 'Fastigiate Koster'
(Quercus robur 'Fastigiate Koster')

ul. Ivana Bukovčana 3.
Devínska Nová Ves
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18
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*

*
⑤
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B.D.
30

5. - Lipa malolistá 'Greenspire´ (Tilia cordata 'Greenspire´)
K - Kalina bodnantská 'DAWN' (Viburnum x bodnantense 'DAWN')

* - vyžaduje stavebné úpravy (vytvorenie obruvnikov / koreňové
zábrany / presun IS)

● - nevyžaduje veľké stavebné úpravy

K

Zoznam drevín a trvaliek

Lipa malolistá 'Greenspire´
(Tilia cordata 'Greenspire´)

ul. Ivana Bukovčana
Devínska Nová Ves
Stromy a trvalky v ploche
Druhy stromov :
 Lipa malolistá 'Greenspire´ (Tilia cordata 'Greenspire´)
• Výška v dospelosti: 12 - 15 m
Šírka v dospelosti: 6 - 10 m
• Použitie: kultivar vhodný do urbanizovaného prostredia,
vhodný do stromoradí v užších uliciach.

Druhy krovín :
 Kalina bodnantská ´DAWN´ (Viburnum x bodnantense ´DAWN´)
• Výška: 2 - 3 m
Šírka: 1 - 2 m

Druhy trvaliek :
 Echinacea pallida
 Stipa tenuissima
 Salvia nemorosa

Kalina bodnantská ´DAWN´
(Viburnum x bodnantense ´DAWN´)

Čerešňa pílkatá 'Fugenzo'
(Prunus serrulata 'Fugenzo')

ul. ZŠ Ivana Bukovčana 1
Devínska Nová Ves

letné obdobie

5
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*
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REZ (ul. I.B.) A - A´

Harmonogram kvitnutia

6
5

- Jaseň úzkolistý – (Fraxinus angustifolia)
- Čerešňa pílkatá 'Fugenzo' – (Prunus serrulata 'Fugenzo')

* - vyžaduje stavebné úpravy (vytvorenie obruvnikov / koreňové
zábrany / presun IS)

● - nevyžaduje veľké stavebné úpravy

Zoznam drevín a trvaliek
Jaseň úzkolistý
(Fraxinus angustifolia)

ZŠ Ivana Bukovčana 1.
Devínska Nová Ves

https://www.havlis.cz/karta.php?kytkaid=841

Stromy a trvalky v ploche
Druhy stromov :
Jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia)
• Rozmery stromu / Výška : 10 - 15 m
• Stanovište: Jesenná farba je červeno, tmavo fialová. Používa
sa ako parkový, alejový alebo pouličný strom.
• Preferuje vlhkú, mierne kyslú pôdu.
( Mrazuodolný do -29 ° C ).
Čerešňa pílkatá 'Fugenzo' (Prunus serrulata 'Fugenzo')
• Výška: 8-10 m
• Toxicita: netoxická (zvyčajne)
Druh pôdy: ílová pôda, ílovitá pôda, piesčitá pôda, vápenatá
pôda
• Použitie: cesty a široké ulice, parky, stromové kontajnery,
tematické parky, cintoríny, veľké záhrady, malé záhrady

Druhy trvaliek :





Echinacea pallida
Stipa tenuissima
Salvia nemorosa
Nepeta grandiflora

Harmonogram kvitnutia

ul. Jána Poničana
Devínska Nová Ves
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- Hrab obyčajný ´FASTIGIATA´ (Carpinus betulus ´FASTIGIATA´)
- Dub letný ´FASTIGIATA´ (Quercus robur ´FASTIGIATA´)

M - mobilné kontajnery - nádoby
T - trvalky

* - vyžaduje stavebné úpravy (vytvorenie obruvnikov / koreňové
zábrany / presun IS)

● - nevyžaduje veľké stavebné úpravy

Zoznam drevín a trvaliek
Drieň obyčajný 'AUREA'
(Cornus mas 'AUREA')

ul. Jána Poničana
Devínska Nová Ves
Stromy a trvalky v ploche
Druhy stromov :
 Hrab obyčajný ´FASTIGIATA´ (Carpinus betulus ´FASTIGIATA´)

Druhy drevín do mobilných nádob :






Muchovník Lamarckuv (Amelanchier lamarckii)
Čremcha červená (Prunus virginiana)
Javor poľný 'Elsrijk' (Acer campestre 'Elsrijk')
Drieň obyčajný 'AUREA' (Cornus mas 'AUREA')
Kalina vonná 'DECEMBER DWARF' (Viburnum farreri 'DECEMBER DWARF')

Druhy trvaliek :





Stipa tenuissima
Allium sphaerocephalon
Perovskia 'Blue Spire‚
Lavandula angustifolia

Zoznam trvaliek
Echinacea pallida

Echinacea - je hitom posledných rokov. Okraj lupienkov sa od zelenej smerom k terču tónuje do
ružovej farby. V záhonoch tak možno dosiahnuť skutočne zaujímavý kontrast farby a textúry. Je
veľkým lákadlom pre opeľovače, prináša život do záhrad, je vhodná aj na rez do kytíc a váz.
Echinacea je trvalka pochádzajúca z prérii Severnej Ameriky, kde rastie 8 botanických druhov.
Súčasný sortiment je výsledkom intenzívnej hybridizácie posledného desaťročia. Je to typická
záhonová trvalka, vhodná do klasickej i modernej záhrady. Echinacea je tiež významná bylinka,
cenná pre podporu imunity. Je nenáročná, najlepšie sa jej darí na slnečnom stanovišti. Nevyžaduje
špeciálnu pôdu. Pre docielenie bohatého kvitnutia je vhodné jej v máji a júni dopriať dostatok
živín a vody. Dobu kvitnutia tiež predĺžime odstraňovaním suchých kvetov.

Zdroj a CP : www.slovensketrvalky.sk

Stipa tenuissima 'Pony Tails'

Okrasná tráva, pôvodom z Mexika a juhozápadu USA. Vytvára mimoriadne dekoratívne trsy tenkých,
svetlo zelených listov. Začiatkom leta sa objavujú jemné laty kvetov, ktoré sú bielej farby.
Celá rastlina tak nápadne pripomína trs jemných vlasov. Neskôr sa prefarbuje zo zlatista a atraktívna je až
do zimy. Hodí sa pre výsadby do rôznych záhonov, ako aj moderne štylizovaných záhrad. Stanovište
vyžaduje slnečné so suchšími a dobre priepustnými pôdami.

Okrasná tráva pôvodom z Japonska a Kórei , kde rastie vo vlhších lesoch a lesných lemoch. Rastlina
vytvára husté trsy stredne širokých zelených listov.

Nepeta grandiflora pochádza z oblastí Kaukazu, Blízkeho Východu a Ázie. V prírode rastú na suchých
a slnečných stanovištiach.

Koncom leta sa začínajú objavovať ružové klasy kvetov, ktorých farba sa postupne mení na šedú až
striebornú. Kvety ponechávame v suchom stave aj cez zimné obdobie. Rez sa robí ako u väčšiny
tráv, koncom zimného obdobia začiatkom jari.
Na pestovanie ide o nenáročnú trávu , darí sa jej na slnečnom stanovišti, no obstojne rastie i v
polotieni. Pôdy vyžaduje klasické záhradné , ideálne mierne vlhké. Uplatnenie nájde solitérne no i
vo väčších skupinách.

Nepeta grandiflora 'Summer Magic' je kultivar vyznačujúci sa vyšším, ale vzpriameným rastom. Listy
sú šedo zelené. Od neskorej jari, takmer až do mrazov sa na rastlinách objavujú svetlo modré kvety.
Nepeta všeobecne je právom považovaná za jednu z najdlhšie kvitnúcich trvaliek vôbec. Opakované
a bohaté kvitnutie docielime pravidelným rezom počas vegetácie. Ako trvalka sa výborne hodí na
výsadby do moderných zmiešaných záhonov, ako aj do formálnych výsadieb ako lemový druh. Svoje
miesto nájde tiež vo väčšej skalke.
Stanovište by malo byť slnečné a rastliny výborne tolerujú aj sucho. Občasná zálievka a prihnojenie
po reze pre podporu kvitnutia rastlinám určite neuškodí.
Kocúrnik je všeobecne známa bylina, ktorú vyhľadávajú pre svoju vôňu najmä mačky. Niektoré
zdroje uvádzajú, že pôsobí na ne ako afrodiziakum, iné zase tvrdia že má podobné účinky ako LSD
na ľudí. V každom prípade väčšina potrieb vyrobených pre mačky obsahuje výťažky z kocúrnika.
Nepeta tak neodmysliteľne patrí k životu mačiek a je tiež nenahraditeľnou a nenáročnou dlho
kvitnúcou trvalkou.

Perovskia 'Blue Spire'

Perovskia atriplicifolia v prírode rastie od Afganistanu až po západné Himaláje a Tibet. Tvorí
poloker, ktorého bielo plstnaté stonky vyniknú najmä v zimnom období.
Perovskia 'Blue Spire' je nádherný kultivar so vzpriameným rastom a pekným striebristým
listom.
Počas leta sa na koncoch stoniek objavujú fialovo-modré kvetenstvá. Je to rastlina vhodná do
rôznych záhonov a väčších skaliek. Obľubuje slnečné stanovište, so suchšími, kamenistými
pôdami.

Gypsophila paniculata

Ľudovo známy 'nevestin závoj' v nežnom a ešte romantickejšom sfarbení.
Základný druh sa pôvodne vyskytuje v strednej a juhovýchodnej Európe, v Rusku, na Kaukaze, západnej
Sibíri, strednej Ázii. Darí sa mu na suchých a piesočnatých, trávnatých plochách v nížinách. Má dlhý a
drevnatý koreň, výšku môže dosiahnuť až 100 cm a má krásne guľovitý a vzdušný habitus.
Používa sa ako dekoračná rastlina v aranžmánoch, kyticiach a je vhodnou rastlinou aj na sušenie. V
záhradách vynikne ako solitér, ale je rovnako skvelým výberom do zmiešaných, skupinových výsadieb.
Romanticky ružová gypsomilka 'Festival Pink Lady' je vysoká až 100 cm a má očarujúce, svetloružové
drobné kvietky. Na slnečnom stanovišti a priepustnej, ľahšej pôde bohato kvitne. Ílovité, ťažké zeminy jej
neprospievajú.

Lavandula angustifolia

Salvia nemorosa

Levanduľa je pôvodom z Grécka a západného Stredomoria, kde rastie na slnečných,
vápencových svahoch. Vytvára drevnatejúci poloker, často väčších rozmerov. V kultúre
narastie obvykle iba do pol metra, pričom sa preferujú kompaktné kultivary.

Vytrvalá záhonová rastlina, ktorá svojím okrasným kvetom neúnavne kvitne od júna do
augusta a pri správnej výsadbe vytvorí hustý porast. Po odkvitnutí kvetov ak sa zrežú
opätovne zakvitnú, no rez robíme najneskôr v auguste.

Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' je jedným s najobľúbenejších kultivarov, cenený je pre
spoľahlivý rast a tmavo fialový kvet. Levanduľa má ako trvalka široké uplatnenie. Využíva sa
pre výsadby záhonov, do skaliek, rôznych nádob ale aj pre vytvorenie nízkych živých plotov.
Ako aromatická rastlina sa používa proti moliam v šatníkoch, pri aromaterapii a pri výrobe
parfumov.

Salvia 'Blaukönigin' je kvalitným generatívne rozmnožovaným kultivarom s fialovo
modrými kvetmi.
Kvety sú lákadlom pre včely a motýle. Včelármi je považovaná za cennú medonosnú
rastlinu.
Šalvia hájna je skutočným milovníkom horúceho leta, preto jej vyhovuje slnečné a suché
stanovište. Pôda by mala byť priepustná s vyšším obsahom vápnika.

Potrebuje slnečné stanovište, s dobre priepustnými pôdami.
Levanduľa vyžaduje pravidelný rez, pre udržanie pekných trsov. Prvý krát ju zrežeme po
odkvete približne na polovicu. Za dobrých podmienok sa môžeme dočkať opätovného
kvitnutia. Druhý krát ju režeme skoro na jar hlboko, čím ju zmladíme.
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