
Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

 

Názov petície: Petícia obyvateľov lokality Horského parku.  

 

Predmet petície: Petícia občanov ulice Prokopa Veľkého, v ktorej žiadajú primátora 

hlavného mesta o nerealizovanie výrubu stromov v aleji na ulici Prokopa Veľkého v časti od 

križovatky s ulicou Havlíčkovou po križovatku s Lesnou; zavedenie rovnakého dopravného 

režimu križovatky s ulicou Laučekova po križovatku s ulicou Lesná ako je na ulici Nekrasova 

a ulici Lesná; vybudovanie kanalizácie na ulici Prokopa Veľkého 1 až 25 s minimálne 5 

vpusťami pre odvod atmosferických zrážok pritekajúcich z ulice Laučekova. 

 

Počet osôb: 21 občanov 

 

Oznámenie výsledku vybavenia petície:  

 

V roku 2020 Sekcia životného prostredia Magistrátu vypracovala inventarizáciu drevín 

na danej ulici aj na základe viacerých podnetov obyvateľov ohľadom zlého zdravotného stavu 

drevín. Na úseku od Havlíčkovej po Lesnú bolo zinventarizovaných 59 ks stromov. Z dôvodu 

bezpečnosti na pešej i cestnej komunikácii a zlepšenia zdravotného stavu drevín sa 

na jednotlivé dreviny navrhli opatrenia, ktoré boli následne realizované pričom realizácia 

prebiehala z technických dôvodov etapovito. Odstránené boli len dreviny v havarijnom 

zdravotnom stave.  

 

Pri inventarizácii drevín bolo identifikovaných aj 19 ks inváznych druhov drevín 

Negundo aceroides. 3 ks z týchto drevín boli havarijnom stave alebo v stave torza a aj 

po posúdení externým hodnotiteľom  - certifikovaným arboristom boli tieto dreviny navrhnuté 

na výrub. Dôvodom boli masívne infekcie bázy kmeňa, niektoré dreviny boli takmer alebo 

úplne odumreté resp. mali vážne poškodený kmeň s rizikom akútneho zlomu a pod. 

  

Súčasné dreviny rastú v nedostatočnom koreňovom priestore, čo zapríčiňuje, že na 

viacerých miestach je povrch chodníka narušený koreňovým systémom drevín. Na 

zamedzenie ďalšieho poškodzovania a taktiež z dôvodu nutnosti rekonštrukcie povrchu 

súčasného chodníka je plánovaná komplexná rekonštrukcia spevnených plôch tejto pešej 

komunikácie, ktorej súčasťou bude výmena asfaltového povrchu za dlažbu a výrazné 

zlepšenie prekoreniteľného priestoru drevín uličného stromoradia. Vybraných 19 ks drevín, 

rastúcich v súčasných menších výsadbových miestach štvorcového tvaru bolo hodnotených 

nie len s cieľom posúdenia ich súčasného zdravotného stavu, ale aj perspektívy dreviny 

vzhľadom na plánovanú stavebnú činnosť.  Posudok hovorí, že celkový stav 

inventarizovaných stromov je priemerný, v niektorých prípadoch sa jedná o hodnotné a 

dominantné stromy, ktoré majú po zabezpečení adekvátnej starostlivosti dlhodobú 

perspektívu na mieste. Vzhľadom na to, že sa jedná o veľké jedince, ktoré dotvárajú charakter 

ulice, volí hlavné mesto technologické postupy rekonštrukcie chodníka, ktoré ich 

v čo najväčšej možnej miere ochránia.  

 

Na základe arboristického posudku je nutné vymeniť 5 ks drevín, ktoré arborista 

vyhodnotil ako neperspektívne, čo znamená, že budú ohrozovať zdravie alebo majetok 

občanov havarijným stavom do dvoch rokov. Ide o nasledovné stromy: 



- Strom č.6 - javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) - vážne poškodený kmeň v 

hlavnom rozkonárení, z väčšej časti odumreté rameno nad chodníkom. Invázna 

drevina samičieho pohlavia. 

 

- Strom č.9 - javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) - vážne poškodený kmeň, 

odumierajúci strom. Viacnásobné poškodenie kmeňa.  

  

- Strom č.12 - javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) - hniloba bázy kmeňa, znížená 

vitalita, odumierajúca koruna, vážne poškodené rameno nad cestou.  

  

- Strom č.13 - javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) - dutina s hnilobou v mieste 

nasadenia kostrového konára - riziko možného statického zlyhania, odumierajúca 

vysokovyvetvená koruna s vyššie nasadeným ťažiskom, invázna drevina samičieho 

pohlavia. 

  

- Strom č.19 - javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) - dutý kmeň s minimálnou 

zostatkovou hrúbkou dreva, dutina v hlavnom rozkonárení a v spodnej časti kmeňa. 

Poškodené najhrubšie rameno.  

  

Pri plánovanej rekonštrukcii chodníkov a celkového priestoru pod drevinami pri 

hodnotných stromoch s dlhodobou perspektívou, ktoré majú výrazne zhrubnutý a vystúpený 

koreňový systém a deformujú okolité spevnené plochy bude hlavné mesto postupovať 

nanajvýš citlivo a obozretne, tak, aby sa potrebný zásah do koreňového systému 

minimalizoval a nevyhnutné stavebné práce bolo možné uskutočniť bez zásadného 

negatívneho vplyvu na tieto stromy. Zväčšením plochy a zlepšením ich podmienok v 

ich prekoreniteľnom priestore budú stromom zabezpečené kvalitnejšie podmienky. 

 

Stromy javorovcov s kvalitne založenou korunou, dobrým zdravotným stavom, 

vysokou estetickou a ekologickou hodnotou a dlhodobou perspektívou budú na stanovišti 

ponechané, no je potrebné zabezpečiť ich pravidelné odborné ošetrenie. Vymenené budú len 

stromy s vážnymi poškodeniami bez možnosti zlepšenia zdravotného stavu, ktorých 

zdravotný stav po posúdení interných zamestnancov magistrátu aj externým hodnotiteľom 

je zhoršený a ich zotrvanie na stanovišti vyhodnotené s menšou ako krátkodobou 

perspektívou. Tieto dreviny budú bezprostredne po ukončení stavebných prác nahradené 

novými perspektívnymi a druhovo vhodnými stromami s dlhodobou perspektívou.   

 

Na tejto lokalite zachová hlavné mesto maximálnu možnú mieru súčasných drevín, 

ktorým výrazne zlepší prekoreniteľné podmienky a rekonštrukciu chodníka vykoná s ohľadom 

na zabezpečenie ochrany perspektívnych drevín aj za cenu zvýšenia nákladov na realizačné 

stavebné práce. Udržateľnosť a bezpečnosť uličných stromoradí je pre hlavné mesto dôležitá.  

 

 Vo veci týkajúcej sa zmeny dopravného režimu a zníženia rýchlosti na ul. Prokopa 

Veľkého hlavné mesto  navrhuje posun zóny 30 km/h tak, aby začínala od ulice Lesná. 

Taktiež zváži návrh prvkov upokojovania dopravy, ktoré budú podporovať dodržiavanie 

rýchlosti. Po odsúhlasení projektu zo strany Krajského dopravného inšpektorátu ako aj 

Dopravného podniku Bratislava, a.s. bude projekt určený a zrealizovaný. K vyhradeným 

miestam na státie pre rezidentov ulice v súčasnej dobe prebiehajú rokovania medzi hlavným 

mesto a Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto. Rozsah parkovacej zóny je v kompetencii 

Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, preto by sme si Vám dovolili odporučiť obrátiť sa 



v čo najkratšom čase  na zástupcov mestskej časti so žiadosťou o zaradenie predmetnej ulice 

do uvedenej zóny.  

 

Požiadavku na výstavbu dažďovej kanalizácie v lokalite na ulici Prokopa Veľkého, 

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto hlavné mesto berie na vedomie a predmetná stavba 

bude zaradená do plánu investičných akcií mesta.   

 


