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1 ÚVOD 
 
Historické parky a záhrady predstavujú súčasť nášho 

kultúrneho dedičstva a okrem kultúrno-historického rozmeru 
majú tieto objekty aj významnú prírodovednú hodnotu. 
Z týchto dôvodov sú (resp. boli) mnohé parky chránené 
nielen podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu, ale aj podľa zákona č. 543/2002 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

Oproti iným nehnuteľným pamiatkam majú parky 
a záhrady isté špecifiká, ktoré ich robia mimoriadne 
zraniteľnými. Ako pripomína Florentská charta (ICOMOS-
IFLA 1982), historická záhrada je architektonická 
kompozícia, ktorej podstatné zložky sú predovšetkým 
rastlinné, takže živé a ako také pominuteľné a obnoviteľné. 
Jej vzhľad preto odráža stále vyrovnávanie sa medzi cyklami 
ročných období, rastom a odumieraním prírody a túžbou 
umelcov a remeselníkov udržať ju stále nedotknutú. 

Ako konštatuje TOMAŠKO (1968), vďaka geografickej 
polohe a politickému významu Bratislavy v minulosti patrí 
historickej zeleni Bratislavy popredné miesto na Slovensku. 
V r. 1536 sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska, 
o sedem rokov neskôr aj sídlom arcibiskupa a rozmach 
záhradného umenia v Bratislave nedal na seba dlho čakať. 
Za najvýznamnejšie záhrady tej doby boli považované: 
Pálffyovská záhrada, Forgácsova a Lippayova záhrada. Tieto 
renesančné záhrady sa však nezachovali, ako mnohé iné 
objekty buď zanikli, alebo boli prebudované v inom 
záhradnom slohu.  

V súčasnosti sa v Bratislave nachádza niekoľko 
historických záhradných úprav, z ktorých medzi  
najcennejšie patria: barokové záhrady − Grassalkovichova 
záhrada a Medická záhrada a prírodno-krajinárske parky − 
Sad Janka Kráľa, Horský park a Park pri kaštieli v 
Rusovciach. Medzi prírodno-krajinárske úpravy zaraďujeme 
aj Záhradu pri budove Úradu vlády SR na základe jej 
poslednej úpravy zo začiatku 19. stor., aj keď sa nikdy 
nezrealizovala v plánovanom rozsahu. 

Monografia sa zameriava na poznanie druhového 
bohatstva drevín, ktoré tvoria najvýznamnejšiu súčasť 
historických parkových a záhradných objektov Bratislavy. 
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Vlastný výskum cudzokrajných druhov vo vybraných 
objektoch je konfrontovaný s dostupnými údajmi o výskyte 
introdukovaných druhov v prácach rôznych autorov.  
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2 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 
2.1 Pojem introdukcia a introdukovaný druh 

 
Na označenie druhov, ktoré sa prirodzene nevyskytujú 

v miestnej flóre, sa požívajú rôzne pojmy, napr. cudzí, 
zavlečený, nepôvodný, cudzokrajný, exotický, alochtónny, 
ale azda najčastejšie sa používa spojenie introdukovaný 
druh. Proces, ktorým sa tieto nepôvodné druhy dostávajú na 
nové územia, označujeme ako introdukcia.  

Podľa BENČAŤA (1982) prvýkrát použil pojem 
introdukcia v súvislosti so zavádzaním pestovania 
cudzokrajných rastlín Američan Hansen v r. 1898. Prvú 
vedeckú osnovu teórie introdukcie nájdeme v práci VAVILOVA 
(1926), v ktorej autor introdukciu chápe ako nerozlučne 
spätú s problematikou pôvodu kultúrnych rastlín. Podľa 
MACHOVCA (1982) je introdukcia zavedenie určitého druhu do 
nového areálu s cieľom obohatiť pestovaný sortiment 
pôvodných druhov. VĚTVIČKA, MATOUŠOVÁ (1992) introdukciu 
vysvetľujú ako nové zavedenie rastliny mimo areálu jej 
prirodzeného rozšírenia do prostredia, kde dovtedy nerástla. 
SUPUKA (1997) pod introdukciou rozumie cieľavedomé 
aktivity človeka súvisiace so získavaním, prenášaním 
a zavádzaním druhov a odrôd rastlín mimo areál ich 
prirodzeného rozšírenia. 

Podľa všeobecného a široko používaného významu je 
introdukovaný druh synonymom nepôvodného druhu a z 
tohto dôvodu je toto označenie možné dobre využiť aj na 
väčšinu záhradných a poľnohospodárskych druhov. Niektoré 
zdroje k tejto základnej definícií pridávajú, že tieto 
nepôvodné druhy sa teraz voľne reprodukujú vo voľnej 
prírode, čo však z označenia „introdukované“ vylučuje 
rastliny pestované, ktoré nie sú schopné prežiť bez 
starostlivosti človeka (CARLTON 2000). 

ELIÁŠ (2001) definuje introdukovaný druh ako druh 
zámerne prenesený človekom do nového územia, za hranice 
pôvodného areálu a introdukciu ako (zámerné) zavedenie 
rastlín do nových oblastí, pohyb (pomocou človeka) druhu, 
poddruhu alebo nižšieho taxónu (vrátane častí, gamét, 
semien, vajec alebo propagul, ktoré by mohli prežiť a potom 
sa rozmnožiť) mimo prirodzeného rozšírenia (minulého alebo 
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súčasného). Tento pohyb môže byť buď vo vnútri krajiny 
alebo medzi krajinami − štátmi. Niekedy sa pod termín 
introdukcia zahŕňa zámerné i neúmyselné zavlečenie. 
 Definícia United States Environmental Protection 
Agency (2003) ako introdukované druhy označuje tie druhy, 
ktoré sa stali schopné prežívať a reprodukovať sa mimo 
svojho prirodzeného prostredia, kde sa vyvinuli a rozširovali 
prirodzene.  
 
 
2.2 História a dôvody introdukcie 

 
Introdukcia rastlinných druhov je vo svojich 

prvopočiatkoch neoddeliteľne spätá s dejinami a rozvojom 
poľnohospodárstva.  

BENČAŤ (1982) na území Európy zadefinoval päť fáz 
introdukcie: 

1. fáza poľnohospodársko-ovocinárskej introdukcie (do 
15.  st.) 

2. fáza všeobecnej botanickej introdukcie (16. st. až 
17. st.) 

3. fáza parkovníckej introdukcie (18. až 19. st.) 
4. fáza lesníckej introdukcie 
5. fáza komplexnej vedecky riadenej introdukcie. 
Z dendrologického hľadiska je určite najvýznamnejšia 

a na počet introdukovaných druhov najpočetnejšia tretia, 
tzv. parkovnícka introdukcia. Ale ako uvádza  BENČAŤ 
(1982), už v prvej fáze, v 5. st., priviezli Rimania na naše 
územie nielen Vitis vinifera (vinič hroznorodý), ale aj 
Castanea sativa (gaštan jedlý).  

 Druhá fáza je charakteristická zakladaním 
botanických záhrad, najznámejšia a dodnes udržiavaná 
botanická záhrada z tohto obdobia je Linnéova záhrada vo 
švédskej Uppsale, založená v r. 1657. Najstaršou botanickou 
záhradou Európy je záhrada v talianskej Padove, založená 
v r. 1545. V tejto fáze sa do strednej Európy dostávajú 
mediteránne elementy ako Platanus orientalis (platan 
východný) – r. 1548, zo vždyzelených druhov Laurocerasus 
officinalis (vavrínovec lekársky) – r. 1558. Do tohto obdobia 
spadá aj prvotná introdukcia ihličnatých drevín zo Severnej 
Ameriky. Ako prvá bola do Európy v r. 1536 (44 rokov po 
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objavení Ameriky) privezená Thuja occidentalis (tuja 
západná). V 17. st. dominujú listnaté opadavé 
severoamerické druhy, v r. 1601 bola privezená Robinia 
pseudoacacia (agát biely).  

V priebehu 18. a 19. st. a na našom území aj 
začiatkom 20. st. prebiehala tretia fáza introdukcie, ktorá 
najvýznamnejšou mierou obohatila sortiment drevín 
používaných v záhradnej a krajinárskej tvorbe. Pre Európu 
priniesla približne 80 % súčasného stavu sortimentu. V 19. 
st. sa prakticky završuje introdukcia amerických a aj 
ázijských druhov vhodných pre podmienky Európy. 

GOETZE (1916) spracoval súpis exotov, ktoré boli 
v priebehu storočí introdukované na územie Európy. 
Najpočetnejšie sú zastúpené východoázijské druhy − 1047, 
potom severoamerické − 857. Spolu 439 druhov bolo 
introdukovaných z prednoázijskej a strednoázijskej oblasti. 
Najmenej druhov − 309 je európskych.   

Podľa BENČAŤA (1982) k najstarším introdukovaným 
drevinám na Slovensku patria: Juniperus virginiana 
(borievka virgínska), Ginkgo biloba (ginkgo dvojlaločné) − r. 
1794, Pinus nigra (borovica čierna), Platycladus orientalis 
(tujovec východný), Pinus strobus (borovica hladká)  − r. 
1800. Ešte v 17. st. bola privezená Thuja occidentalis (tuja 
západná). V prvej polovici 18. st. sa začínajú pestovať 
Robinia pseudoacacia (agát biely) − r. 1720,  Platanus 
hispanica (platan javorolistý) − r. 1750, v druhej polovici 
storočia pribudli napr. Catalpa bignonioides (katalpa 
bignoniovitá) − r. 1763, Juglans nigra (orech čierny) − r. 
1770,  Celtis australis (brestovec východný) − r. 1794 atď. 

Fáza lesníckej introdukcie vznikla v dôsledku 
rastúceho nedostatku dreva v Európe. Preto už koncom 18. 
st, ale hlavne v 19. st. a na začiatku 20. st. začali lesníci 
venovať pozornosť predovšetkým rýchlejšie rastúcim 
severoamerickým drevinám. Z ihličnatých drevín sa v lesoch 
popri európskej Pinus nigra (borovica čierna) najviac 
uplatňovala Pinus strobus (borovica hladká). Na území 
Slovenska má lesnícka introdukcia bohatú tradíciu, čo súvisí 
s existenciou Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej 
Štiavnici založenej v r. 1735. 

K najstarším historicky doloženým lesníckym 
výsadbám patrí porast Castanea sativa (gaštan jedlý) pod 
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hradom Jelenec alebo Gýmeš (okres Nitra) z r. 1240-1241 
(ZACHAR 1980). Nasleduje Robinia pseudoacacia (agát biely), 
prvé výsevy sa spomínajú z r. 1801 (BENČAŤ 1982). Ďalšou 
významnou lesníckou drevinou je Populus x canadensis 
(topoľ kanadský), ZACHAR (1980) uvádza, že najstaršie 
známe výsadby boli založené ešte v 18. st. v okolí Holíča 
a na začiatku 19. stor. v okolí Palárikova. V r. 1809 bola 
prvýkrát na našom území vysadená Pinus strobus (borovica 
hladká). 

Posledná fáza introdukcie na našom území podľa 
BENČAŤA (1982) má svoje začiatky na prelome 19. a 20. st. 
a za jej priekopníka označuje najmä  dr. Štefana Ambrózy-
Migazziho, zakladateľa Arboréta Mlyňany.  

Za posledný veľký dendrologický objav považovali 
VĚTVIČKA, MATOUŠKOVÁ (1984) nájdenie živých jedincov 
Metasequoia glyptostroboides (metasekvoja čínska) v Číne 
v r. 1944. Indrodukcia nasledovala naraz v r. 1948 do 
mnohých svetových botanických záhrad. 

 V r. 1994 bola v Novom Južnom Walese, 150 km 
severozápadne od Sydney, objavená „žijúca fosília“ Wollemia 
nobilis. Dovtedy bol tento druh (minimálne jeho 
predchodcovia) známy len z fosílií z obdobia kriedy, asi 
spred 110 miliónov rokov. V súčasnosti na lokalite žije 
menej ako 100 dospelých jedincov 
(http://www.wollemipine.com/fast_facts.php). 

Za najvýznamnejší objekt z hľadiska introdukcie 
cudzokrajných drevín považujeme na Slovensku arborétum 
Mlyňany − Ústav dendrobiológie SAV. Založené bolo v r. 
1892 Dr. Štefanom Ambrózym-Migazzim. V súčasnosti (rok 
2007) je v Arboréte Mlyňany sústredených približne 2080 
taxónov drevín. Celkovo je zastúpených 88 čeľadí, 250 
rodov, 1371 druhov, 6 poddruhov, 77 variet, 4 formy a 622 
kultivarov (HOŤKA, TOMAŠKO, KUBA, HRUBÍK 2007). V Bratislave 
sú s existenciou Arboréta Mlyňany späté dve plochy − 
Kochova záhrada na Partizánskej ul. a Parčík pri Avione na 
Americkom nám. Obe založil najbližší Ambrózyho 
spolupracovník Jozef Mišák. Ich sortiment bol teda 
orientovaný najmä na vždyzelené a ihličnaté druhy. 
HOŠŤÁLKOVÁ (1973) udáva z Kochovej záhrady 114 taxónov 
a z Parčíka pri Avione 25 taxónov. Význam týchto plôch 
potvrdzuje aj fakt, že pre svoju dendrologickú hodnotu boli 
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Severná Amerika Ázia

na začiatku 80-tych rokov 20. storočia vyhlásené za 
chránené areály.  

Prehľad o počte introdukovaných drevín na územie 
Európy zo Severnej Ameriky a z Ázie znázorňuje obr. 1. 

 
Obr. 1: Počet introdukovaných drevín zo Severnej Ameriky a z Ázie na 
územie Európy (spracované podľa Větvička, Matoušová 1992) 
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Dôvody, prečo ľudia zámerne introdukovali dreviny na 
nové územia môžeme odvodiť aj od jednotlivých 
introdukčných fáz, tak ako ich vymedzil BENČAŤ (1982). 
V prvopočiatkoch introdukcie sa rozširovali ovocné druhy ako 
vinič, moruša, gaštan. Ďalšie fázy boli poznamenané 
objavnými cestami, vďaka ktorým začali do Európy 
prichádzať stále nové druhy, ktoré nachádzali uplatnenie 
najskôr v zbierkach botanických záhrad, postupne sa začali 
objavovať v dobových záhradných aj krajinárskych 
úpravách. Dôvody introdukcie boli okrem poznávacích aj 
estetické.  

MACHOVEC (1982) uvádza dôvody, ktoré v minulosti 
viedli a doteraz vedú k introdukcii drevín cudzieho pôvodu, 
napr. tvar, textúra, farba alebo iné vzhľadové hodnoty. 
Rovnako PEJCHAL (1998) uvádza argumenty pre uplatnenie 
cudzích, resp. geograficky nepôvodných drevín a tiež 
argumenty proti ich použitiu, napr. prenikanie do 
prirodzených fytocenóz alebo narušenie krajinného obrazu. 

Podľa HRUBÍKA (1988) výber a výsadbu cudzokrajných 
drevín v prvom rade ovplyvňujú prírodné podmienky 
a ekologické nároky drevín. V našich zemepisných šírkach sa 
v značnej miere uplatňuje vplyv vonkajších podmienok, 
najmä prostredníctvom klímy a jej extrémnych situácií. V 
súčasnosti je okrem toho potrebné prihliadnuť aj na ich 
odolnosť voči znečistenému prostrediu a tomu podriadiť 
výber vhodného materiálu. 

BRADSHAW, HUNT, WALMSLEY (1995) nastoľujú otázku 
používania domácich a cudzích druhov z pohľadu veľkého 
ochudobnenia flóry na území Európy (a špeciálne na 
Britských ostrovoch) počas doby ľadovej. PETERKEN (2001) 
uvádza, že nepôvodné druhy boli na Britské ostrovy 
introdukované už pred viac ako dvetisíc rokmi, pričom 
najviac druhov bolo introdukovaných za posledných 400 
rokov.  

Za všeobecne uznávané príčiny a ciele introdukcie 
SUPUKA (1997) považuje: kultúrno-poznávací význam, 
zvýšenie produkcie poľnohospodárskej a záhradníckej 
výroby, získanie druhov s liečivými a tonizujúcimi účinkami, 
získanie technických plodín, získanie drevín pre produkciu 
dreva a biomasy, získanie drevín pre výsadby 
degradovaných plôch a v environmentálne sťažených 
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podmienkach, získanie drevín s vysokými biologicko-
estetickými vlastnosťami a získanie nových zdrojov pre 
šľachtenie. 

NAYLOR, WILLIAMS, STRONG (2001) ako najbežnejšiu 
motiváciu pre introdukciu druhov na nové územia uvádzajú 
ekonomické zisky, príklady využitia introdukovaných druhov 
v poľnohospodárstve alebo v iných ekonomických aktivitách 
sú naozaj široko rozšírené. 

Podľa FOSTER, SANDBERG (2004) boli mnohé rastliny 
introdukované s úmyslom esteticky vylepšiť verejné 
rekreačné priestory. Ako príklad uvádzajú Acer platanoides 
(javor mliečny), druh pôvodný v Európe a v juhozápadnej 
Ázii, ktorý zaberá význačné postavenie v mnohých 
kanadských parkoch. 

Problematike rozšírenia cudzokrajných drevín na 
Slovensku a rajonizácii ich pestovania sa podrobne venoval 
BENČAŤ (1982), podľa ktorého má výskyt cudzokrajných 
drevín na Slovensku malé plošné zastúpenie, najčastejšie sa 
cudzokrajné dreviny vyskytujú v urbanizovanej krajine.  

Výstižne zdôvodnil používanie cudzokrajných druhov 
pre potreby záhradnej a krajinárskej tvorby MACHOVEC 
(1997). V krajinárskej tvorbe boli vždy základným 
stavebným materiálom dreviny a ich existencia zároveň 
odráža vývoj ekologických podmienok daného stanovišťa. 
Fakt, že naši predkovia pri tvorbe záhradných 
architektonických diel isté väzby nepoznali, alebo 
nerešpektovali, ešte neznamená, že tieto preto nemajú 
svoju kvalitu a historickú opodstatnenosť. V každom prípade 
sa používali sortimenty, ktoré boli schopné vzájomnou 
kombináciou vytvoriť maximálne efekty v daných 
ekologicko-historických podmienkach. Naša generácia má 
dnes možnosť posúdiť, do akej miery sa introdukované 
dreviny prispôsobili zmeneným prírodným podmienkam a v 
ktorých lokalitách sa im darí dokonca lepšie ako domácim. 
Vzhľadom na rôznu mieru premeny až devastácie pôvodných 
podmienok antropogénnymi vplyvmi sa v sadovníckej praxi 
pripúšťa a dokonca vyžaduje určitý podiel cudzích druhov 
drevín. Nekompromisné požadovanie výlučného používania 
autochtónnych druhov svedčí o neinformovanosti v oblasti 
histórie, ale aj o existenčných a pestovateľských 
požiadavkách.  
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2.3 Prehľad problematiky historických parkov 
a cudzokrajných drevín v Bratislave 
 

Histórii záhradníctva v Bratislave sa venoval CSÁKOS 
(1929). Spomína 550 ročné trvanie záhradníckej činnosti na 
území mesta, ktorá bola zameraná nielen na produkciu 
ovocia a zeleniny, ale významnou mierou sa podieľala na 
tvorbe okrasných záhrad. Autor v kontexte historických 
súvislostí opisuje vznik okrasných záhrad, ktoré boli 
v Bratislave zakladané na základe inšpirácie viedenskými 
šľachtickými záhradami. V diele nájdeme informácie o 
najvýznamnejších bratislavských záhradách: Forgáchovej, 
Lippayovej, Pálffyho, Slubekovej či Grassalkovichovej 
záhrade.  

Informácie o historických záhradách nájdeme aj v 
publikáciách FAUSTA (1930, 1933).  

TOMAŠKO, KOVALOVSKÝ (1967) konštatovali, že 
Bratislava patrí medzi dendrologicky najbohatšie mestá na 
Slovensku a v Čechách. Odôvodňujú to priaznivými 
klimatickými podmienkami a odbornou úrovňou 
bratislavských záhradníkov, ktorí už od dávnej minulosti 
skrášľovali parky a ulice mesta cennými drevinami. Spolu 
zistili vo všetkých objektoch verejnej, vyhradenej 
a súkromnej zelene 591 druhov, variet a foriem drevín, 
ktoré predstavujú 158 rodov. 

Ucelené informácie o histórii a druhovom zložení 
drevín v bratislavských parkoch podáva BOROVSKÝ (1968). 

Históriu bratislavských záhrad popisuje TOMAŠKO 
(1967, 1968), pričom venuje pozornosť aj zaniknutým 
objektom. Z nich k najznámejším patrila Pálffyovská 
záhrada, ktorá sa rozkladala na severných svahoch 
Hradného vrchu približne v priestore medzi dnešnou 
Zámockou a Zochovou ulicou. Ako spomína TOMAŠKO (1968), 
zvlášť preslávená bola terasovitá „talianska“ záhrada 
s povestnou starou lipou, okolo ktorej dal majiteľ postaviť 
lešenie so schodmi a dlážkami, aby sa hostia záhradných 
slávností mohli zblízka nadýchať vône kvitnúceho stromu. 
Pállfyho rezidencia so záhradou je verne zachytená na 
Marquartovom pláne Bratislavy z r. 1765 (KOL., 1988).  

TOMAŠKO (1968, 1967) prezentoval aj návrh na 
rekonštrukciu niektorých historických záhrad a parkov 
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(Záhrada Úradu vlády SR, Grassalkovichova záhrada, 
Hradné záhrady, Medická záhrada, Sad Janka Kráľa,  
a Horský park) spolu so zoznamami drevín rastúcich 
v príslušných objektoch.   

Veľmi podrobné informácie o druhovom zložení drevín 
vo vybraných historických objektoch Bratislavy nájdeme 
v práci BENČAŤA (1968). Zachytáva sortiment drevín 
v parkoch celého Západoslovenského kraja, ktorý autor 
považuje za ťažisko výskytu objektov aj sortimentu kultúrnej 
dendroflóry Slovenska. V rokoch 1962-1963 bolo spolu 
zaevidovaných 901 taxónov drevín, a to 207 ihličnatých 
a 694 listnatých (z toho 95 vždyzelených taxónov). 

HOŠŤÁLKOVÁ (1973) sa zamerala na historické parkové 
objekty v Bratislave, pri ktorých vystupuje do popredia 
prírodno-krajinárske a dendrologické hľadisko. Do tejto 
skupiny zaradila 4 objekty: Sad Janka Kráľa, Horský park 
a dva mladšie a menšie objekty − Kochovu záhradu a Parčík 
pred Avionom. Autorka popri výsledkoch podrobného 
dendrologického prieskumu prezentuje aj fakty z histórie 
objektov a ich vývoja. 

Cudzokrajné dreviny v Bratislave si všíma BOTTLÍKOVÁ 
(1976). Za typický a najrozšírenejší cudzokrajný strom 
považuje Celtis occidentalis (brestovec západný), druhý 
najrozšírenejší druh je Sophora japonica (sofora japonská). 

Autormi najčastejšie citovaného diela o bratislavských 
parkoch a záhradách sú JANOTA, BAGIN (1977). Autori 
podávajú komlexný prehľad vývoja parkovej zelene na 
území Bratislavy od obdobia stredoveku až do 20-teho 
storočia. Charakteristiku jednotlivých objektov dopĺňajú aj 
informácie o počte druhov drevín, konkrétne sú spomenuté 
len niektoré zaujímavejšie alebo hodnotnejšie dreviny. 

Doteraz najucelenejší a najpodrobnejší prehľad 
druhového bohatstva v parkových objektoch Slovenska 
publikoval BENČAŤ (1982). Keďže zachytáva všetky v 
publikácii hodnotené historické objekty, poskytuje veľmi 
dobrý materiál pre porovnanie a sledovanie vývoja 
dendrologického zloženia vybraných parkov a záhrad 
v Bratislave. 

Pre potreby ZARES-u a Správy mestskej zelene 
v Bratislave bola autorkami REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988) 
spracovaná podrobná analýza historickej zelene na území 
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Bratislavy. Okrem parkov a záhrad boli do hodnotenia 
zahrnuté aj cintoríny a sadovnícky upravené plochy okolo 
kostolov. Ide o komplexnú prácu, v ktorej sú zhromaždené 
cenné informácie nielen o historickom vývoji jednotlivých 
plôch a ich súčasnom stave, ale aj podrobný dendrologický 
prieskum. Prieskum je spravidla členený na sekcie, ktoré sú  
vyznačené na priloženom mapovom podklade. Okrem 
druhov stromov je jeho súčasťou aj charakteristika porastu, 
jeho priemerný vek, stav údržby, ďalej druhové zloženie 
podrastu, pričom sú rozlíšené druhy prirodzeného náletu či 
semenáčiky. Osobitne sú uvádzané dosadby drevín.  

Publikácia o Slovenských parkoch a záhradách 
predstavuje, ako hovorí jej autor STEINHÜBEL (1990), skôr 
popularizujúce dielo. Vzhľadom na veľký záber sú informácie 
o jednotlivých objektoch len stručné a údaje o druhovom 
zložení drevín neúplné, zamerané na prezentovanie 
dendrologicky najvýznamnejších druhov jednotlivých parkov. 

Vybrané parky a záhrady Bratislavy opísal TOMAŠKO 
(2004) v rámci doteraz najnovšej publikácie o historických 
parkoch na Slovensku. Prezentuje charakteristiku 
jednotlivých plôch, ich vývoj a súčasný stav, druhové 
zloženie drevín je však prezentované len veľmi stručne, skôr 
v súvislosti s architektonickým riešením objektu či vo forme 
pripomienky niektorých exotických druhov. 

Čiastkové informácie o drevinách v bratislavských 
parkoch a záhradách nájdeme vo viacerých dielach.  

BOTTLÍKOVÁ, PALIGA (1978 a,b) sa zamerali na kvitnúce 
druhy drevín v bratislavských parkoch a záhradách. Okrem 
domácich opisujú a lokalizujú aj cudzokrajné druhy, napr.: 
Platanus hispanica (platan javorolistý), Liriodendron 
tulipifera (ľaliovník tulipánokvetý), Laurocerasus officinalis 
(vavrínovec lekársky), Aesculus pavia (pagaštan paviový) 
alebo Kolkwitzia amabilis (kolkvícia ľúbezná) zo Sadu Janka 
Kráľa. Z Grassalkovichovej záhrady uvádzajú napr. 
rododendrony, Catalpa bignonioides (katalpa bignóniovitá) z 
Medickej záhrady. 

LÍVOVÁ, LUX (1980) prezentujú výskyt 53 listantých a 8 
ihličnatých druhov drevín v rámci plôch zelene v Bratislave, 
napr. na Slavíne, v Medickej záhrade, na Ondrejskom 
cintoríne a pod.  
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Niektorí autori sa zamerali len na hodnotenie jedného 
z historických objektov. Najviac informácii je o Sade Janka 
Kráľa. PALIGA (1969) spracoval podrobnú inventarizáciu 
drevín v parku. Zistil 4100 stromov, celkové druhové 
bohatstvo dokumentuje výskyt 210 druhov. Mnohé z nich 
predstavovali dendrologické zaujímavosti, ako napr. 
Sequoiadendron giganteum (sekvojovec mamutí) alebo 
Cunninghamia lanceolata (ostrolistec čínsky), dnes sa už 
v parku nevyskytujú. BERGEROVÁ (1986, 1989) predstavuje 
veľmi podrobnú históriu Sadu Janka Kráľa v širšom kontexte 
kultúrno-historických súvislostí. 

Dendrologického sprievodcu po Sade Janka Kráľa 
spracoval PALIGA (1989). Dreviny sú v ňom očíslované a 
vyznačené na priloženej mape v mierke 1:1000. 

Celkovú inventarizáciu drevín v Sade Janka Kráľa  aj 
s mapovým podkladom v mierke 1:500 spravoval ZÁVODSKÝ 
(1992). Jednotlivé stromy (3134 ks) a kríky boli geodeticky 
zamerané, zisťované boli aj veľkostné parametre ako: výška, 
priemer kmeňa a priemer koruny. Zaznamenaná bola aj 
sadovnícka hodnota, príp. poškodenia drevín a pod. 
Posledná invetarizácia drevín, ktorá bola súčasťou 
revitalizácie Sadu Janka Kráľa bola spracovaná v roku 2005. 
Jej výsledky publikovali SERBINOVÁ, JUHÁSOVÁ, JECKOVÁ 
(2006). Zaznamenali celkom 2457 drevín, ktoré zaradili k 93 
druhom. 

Ako súčasť projektovej dokumentácie pre potreby 
rekonštrukcie Grassalkovichovej záhrady bola spracovaná 
inventarizácia drevín. Dendrologický prieskum (ŠIMKOVIC, 
TORMA, MARCINKOVÁ, 1997) poskytuje presné informácie o 
počte a zdravotnom stave drevín rastúcich v záhrade. 

Výsledky invetarizačných dendrologických 
prieskumov, ktoré boli zrealizované pred rekonštrukciou 
Sadu Janka Kráľa a Medickej záhrady v 70-tych rokoch 20. 
st. (spracoval A. Torma) sa nezachovali. 
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3 METODIKA 
 
Práca prezentuje zhodnotenie výskytu 

indrodukovaných druhov dendroflóry vo vybraných 
historických parkoch a záhradách Bratislavy.  

Pojem historický park a záhrada definoval JANOTA 
(1983), podľa ktorého možno za historické objekty 
považovať také, ktoré boli vytvorené v dávnej, ale aj bližšej 
minulosti a ktoré už majú určité hodnoty a všeobecne sa 
považujú za súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Tieto 
objekty môžu byť pravidelné alebo nepravidelné, barokové, 
klasicistické, romantické, krajinárske alebo iné, musia však 
reprezentovať originálne diela.  

Záhradu definuje JANOTA (1983) ako menšiu ohradenú 
plochu, v okrasnej záhrade prevláda ozdobná funkcia 
a prírodné prvky sú podriadené umeleckému zámeru. 

Prírodno-krajinársky park podľa JANOTU (1983) 
predstavuje časť upravenej prírody, súbor scenérií vzájomne 
zoskupených a pospájaných do jedného harmonického celku, 
a to podľa určitých kritérií. 

Výskum bol realizovaný v šiestich parkových a 
záhradných objektoch, ktoré predstavujú najhodnotnejšie 
plochy historickej zelene na území Bratislavy: 

1. Medická záhrada (k. ú. Staré Mesto) 
2. Grassalkovichova záhrada (k. ú. Staré Mesto) 
3. Záhrada pri budove Úradu vlády SR (k. ú. Staré 

Mesto) 
4. Horský park (k. ú. Staré Mesto) 
5. Sad Janka Kráľa (k. ú. Petržalka) 
6. Park pri kaštieli v Rusovciach (k. ú. Rusovce). 
Metodika práce bola založená na mapovaní výskytu 

introdukovaných druhov dendroflóry vo vybraných objektoch 
(priebežne v rokoch 2007 až 2009). Do hodnotenia boli 
zahrnuté aj tvarové alebo farebné kultivary domácich 
druhov, ktoré sa voľne v prírode nevyskytujú a druhy 
s kultúrnym pôvodom.  

Získané poznatky sa porovnávali s údajmi 
z relevantných zdrojov, napr. práce BENČAŤ (1968), BENČAŤ 
(1982), HOŠŤÁLKOVÁ (1973), REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988) 
a iné. 
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 Použitá nomenklatúra vychádza z Medzinárodného 
kódu botanickej nomenklatúry (GREUTER ET AL. 2000) a 
Medzinárodného kódu nomenklatúry pre kultúrne rastliny 
(BRICKELL ET AL. 2004). Podľa Medzinárodného kódu 
botanickej nomenklatúry rastliny prenesené na pestovanie z 
voľnej prírody si ponechávajú mená, ktoré sa používajú pre 
tie isté taxóny rastúce v prírode. Pre potreby 
poľnohospodárstva, lesníctva a záhradníctva sú 
v medzinárodnom kóde nomenklatúry pre kultúrne rastliny 
stanovené základné princípy na pomenovávanie kultivarov 
a skupín. V práci je na označovanie kultivarov použitý 
symbol jednoduchej úvodzovky na začiatku a na konci slova 
označujúceho kultivar (').  

Pri tvorbe zoznamov zistených druhov boli v prvom 
rade použité vedecké a slovenské mená podľa Zoznamu 
nižších a vyšších rastlín Slovenska (MARHOLD, HINDÁK eds. 
1998), prípadne podľa Slovenského botanického názvoslovia 
(ČERVENKA et al. 1986).  

Ostané slovenské názvy boli použité podľa 
Encyklopédie záhradných rastlín A-Z (KOLEKTÍV 2008).  

Mená autorov sú uvádzané podľa BRUMMITT, POWELL 
EDS. (1992). 
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4 CHARAKTERISTIKA A DRUHOVÉ ZLOŽENIE 
DREVÍN V HODNOTENÝCH OBJEKTOCH 
 
4.1 Medická záhrada  
 

Medická záhrada (Aspremontova záhrada, Záhrada pri 
Aspremontovom paláci) je lokalizovaná v k. ú. Staré Mesto, 
na jeho východnom okraji, v priestore medzi ulicami: 
Špitálska, 29. augusta, Poľná a zástavbou na Sasinkovej ul. 
a Americkom nám. (obr. 2). Súčasná výmera celého areálu 
je 3,07 ha. 

 
Obr. 2: Lokalizácia Medickej záhrady  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
História a vývoj záhrady 

V polovici 18. storočia sa začala Bratislava rozrastať aj 
za mestskými hradbami, kde na rozsiahlych pozemkoch 
začala vtedajšia šľachta budovať paláce a letohrádky 
s priestrannými záhradami. Jednou z takýchto typických, 
dodnes zachovaných a známych bratislavských záhrad bola 
záhrada grófa Johanna Goberta z Aspremontu (CSÁKOS 
1929). Gróf kúpil v r. 1769 polia a záhrady vo východnej 
časti mesta a v r. 1770 tu postavil podľa projektu architekta 
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J. J. Thallherra jednoposchodový palác so stredným 
pavilónom a lomenými krídlami, ktorého hlavná fasáda bola 
orientovaná do veľkej záhrady. Záhrada bola založená 
v duchu francúzskeho barokového klasicizmu s osovou 
dispozíciou a je je architektonickým pokračovaním sídla 
(TOMAŠKO 1967). Celý komplex bol v r. 1782 odpredaný 
grófovi Esterházymu, neskôr mal ešte niekoľko ďalších 
majiteľov.  

JANOTA, BAGIN (1977) poskytujú opis záhrady podľa 
plánu z r. 1787 (TOMAŠKO 1967, STEINHÜBEL 1990 uvádzajú r. 
1785), ktorý zachytáva záhradu iba niekoľko rokov po jej 
založení. Jadro celého priestoru tvorila baroková záhrada, 
rozdelená v troch radoch na osem širších a užších 
obdĺžnikov. Z týchto dvadsiatich štyroch obdĺžnikov malo 
šesť prostredných mimoriadne prepychovú úpravu, zdobili 
ich plastiky, ktoré boli situované tak, že v prvých dvoch 
obdĺžnikoch sa nachádzalo vždy šesť plastík, v posledných 
boli plastiky iba na ich čelnej strane. Záhrada bola známa 
bohatstvom vzácnych druhov rastlín a kvetov. Okrasné 
plochy oddeľoval od ďalších častí živý strihaný plot. Záhrada 
bola za ovocným sadom uzavretá monumentálnou kovovou 
barokovou bránou. O niečo menšia baroková brána bola vo 
východnej časti záhrady medzi druhým a tretím radom 
kvetinových obdĺžnikov. Hlavnou atrakciou záhrady boli 
koncerty vlastného Esterházyho orchestra, ktoré do roku 
1790 dirigoval aj slávny hudobník Jozef Haydn.  

Barokovej úprave záhrady dominoval centrálny 
znížený parter, v rohoch vybavený veľkorozmernými vázami. 
Hlavná os viedla terasou paláca a bola zameraná na vstup 
umiestnený centrálne do hlavného pavilónu. Okrajové 
chodníky, ktoré uzatvárali pravidelný parter, tvorili hranicu 
od zvyšnej časti parku, ktorá bola riešená v prírodno-
krajinárskom slohu. Záhrada bola od ulice ohradená 
výtvarne pekne riešenou mrežou. Prírodno-krajinárska 
úprava pokračovala v južnej časti ovocného sadu. Alejové 
stromy, podľa TOMAŠKA (1967, 1968) pagaštanové, 
sprevádzali hlavné prechádzkové trasy a tiež akcentovali 
vedľajšie osi pravidelne riešeného parteru v barokovom štýle 
(REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ 1988). Pôdorys záhrady je zachytený 
aj na Neyderovom pláne z r. 1820 (obr. 3).  
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Obr. 3: Medická záhrada na mape z r. 1820 (zdroj: Kolektív 1989) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Koncom 18. storočia dochádza k úpadku záhrady. 

Stav záhrady sa neustále zhoršoval, staral sa o ňu iba jeden 
záhradník. Keď záhradu získala Lekárska fakulta UK, začali 
jej venovať väčšiu pozornosť.  

Počas prvej ČSR bola záhrada ako súčasť Lekárskej 
fakulty sprístupnená verejnosti (JANOTA, BAGIN 1977). Neskôr 
boli v zadnej časti vybudované ihriská pre deti a mládež. Až 
do doby rekonštrukcie v 80-tych rokoch 20. stor. záhrada 
postupne upadala, trpela nedostatkom základnej údržby. 
REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988) uvádzajú, že pagaštanová aleja, 
ktorá v tej dobe tvorila základný pravidelný ornament a 
ktorá záhradu členila na jednotlivé plochy, už prirodzene 
dožívala a prejavovali sa aj iné negatívne vplyvy, napr. 
asfaltovanie chodníkov. 
 
Súčasný stav 

V r. 1985 až 1988 bola záhrada zrekonštruovaná 
(podľa projektu A. Tormu), pričom bolo zachované historické 
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dispozičné riešenie. Centrálny parter tvorí trávniková plocha 
lemovaná nízkym živým plotom, v smere osi záhrady sú po 
jeho stranách vedené dve lipové aleje. Časť záhrady, ktorá 
bezprostredne nadväzuje na budovu paláca, je od zvyšnej 
plochy oddelená oporným múrom s kovovou mrežou. 
Objavila sa tu nová umelecká výzdoba – fontána, kvetinové 
vázy, záhradný nábytok, osvetlenie a detské ihrisko. 
Z pôvodnej výzdoby francúzskej barokovej záhrady sa 
nezachovali nijaké plastiky. Po rekonštrukcii sa stav záhrady 
zlepšil natoľko, že TOMAŠKO v práci z r. 2004 konštatuje, že 
záhrada patrí k najlepšie udržiavaným historickým záhradám 
na Slovensku.  

 
Legislatívna ochrana 

Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu je Medická záhrada evidovaná ako 
súčasť národnej kultúrnej pamiatky Aspremontov palác, číslo 
ústredného zoznamu 263 (záhrada reprezentuje samostatný 
pamiatkový objekt). 

 
Druhové zloženie 

BOROVSKÝ (1968) Medickú záhradu charakterizuje ako 
pozostatok barokového parku, prebudovaný v prírodno-
krajinárskom slohu, uvádza aj výskyt niektorých 
introdukovaných druhov drevín, napr.: Aesculus 
hippocastanum (pagaštan konský), ktorý tvorí centrálnu 
polkruhovú aleju, Abies balsamea (jedľa balzamová), Abies 
concolor (jedľa srienistá), Abies homolepis (jedľa nikkoská), 
Abies nordmanniana (jedľa Nordmannova), Skimmia 
japonica, Sophora japonica (sofora japonská), Spiraea x 
vanhouteii (tavoľník van Houtteho), Symphoricarpos albus 
(imelovník biely), Syringa vulgaris (orgován obyčajný), 
Taxus cuspidata (tis japonský) a pod. 

Podľa JANOTU, BAGINA (1977) bola Medická záhrada 
dendrologicky neobyčajne bohatá. Vyskytovalo sa v nej 
takmer sto druhov, variet a foriem drevín, z ktorých 
najväčšiu skupinu tvorili novovysadené okrasné kríky 
a stromy. Pre záhradu boli v minulosti charakteristické aleje 
z Aesculus hippocastanum (pagaštan konský), ktoré sa 
spomínajú ako pozostatky z pôvodnej barokovej úpravy 
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(JANOTA, BAGIN 1977; STEINHÜBEL 1990; TOMAŠKO 1967, 1968, 
2004).  

Informácie o druhovom zložení drevín v záhrade nám 
poskytujú údaje týchto autorov: BENČAŤ (1968), TOMAŠKO 
(1968), BENČAŤ (1982), REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988). 
Najvyšší počet introdukovaných druhov (75) zaznamenal 
TOMAŠKO (1968).  

Vývoj počtu introdukovaných drevín v záhrade 
v priebehu 20-teho st. výrazne kolísal. JANOTA, BAGIN (1977) 
uvádzajú takmer 100 druhov, stav celkového úpadku 
záhrady na začiatku 80-tych rokov 20. st. dokumentujú 
údaje REŠOVSKEJ, KLUČÁROVEJ (1988), v čase ich prieskumu 
sa v záhrade nachádzalo len 33 taxónov cudzokrajných 
drevín vrátane kultivarov.  

Počas nášho výskumu bolo zaznamenaných 50 
taxónov introdukovaných drevín, resp. drevín s kultúrnym 
pôvodom (tab. 1).  

 
Tab. 1: Zoznam cudzokrajných druhov drevín v  Medickej záhrade 

  vedecký názov autor kultivar 

1 Acer platanoides L. 'Crimson King'   

2 Acer saccharinum L.   

3 Aesculus hippocastanum L.   

4 Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE   

5 Berberis julianae C. K. SCHNEID.    

6 Buxus sempervirens L.   

7 Catalpa bignonioides WALTER   

8 Celtis occidentalis L.   

9 
Chamaecyparis 
lawsoniana  

(MURRAY) PARL. 'Lane'  

10 
Chamaecyparis 
lawsoniana  

(MURRAY) PARL. 
'Triompf van 
Boskoop' 

11 Corylus colurna L.  

12 Cotoneaster dammeri C.K.SCHNEID. 'Skogholm' 

13 Cotoneaster divaricatus   
REHDER & 

E.H.WILSON 
  

14 
Cupressocyparis × 
leylandii 

(A.B.JACKS. & 
DALLIM.) DALLIM.   

15 Fagus sylvatica  L. 'Atropurpurea'  
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  vedecký názov autor kultivar 

16 Fagus sylvatica  L. 'Pendula' 

17 Forsythia suspensa (THUNB.) VAHL   

18 Forsythia × intermedia ZAB.   

19 Gleditsia triacanthos L.   

20 Gymnocladus dioica (L.) K. KOCH   

21 Ilex aquifolium L.   

22 Juniperus × media MELLE  
'Pfitzeriana 
Aurea' 

23 Juniperus × media MELLE  'Pfitzeriana  

24 Juniperus × media MELLE  
'Pfitzeriana 
Glauca' 

25 Juniperus sabina L. 'Blue Danube' 

26 Laurocerasus officinalis M. ROEM.    

27 Lonicera fragrantissima LINDL. ET PAXT.   

28 Lonicera pileata OLIV.   

29 Magnolia × soulangeana  SOUL.-BOD.   

30 Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT.   

31 Negundo aceroides MOENCH  'Variegatum' 

32 
Parthenocissus 
tricuspidata 

(SIEB. ET ZUCC.)   

33 Philadelphus coronarius L.   

34 Pinus strobus L.   

35 Platanus hispanica   MÜNCHH.   

36 Platycladus orientalis (L.) FRANCO   

37 Prunus cerasifera EHRH.   

38 Rhodotypos scandens (THUNB.) MAK.   

39 Rhus typhina L.   

40 Ribes sanguineum  PURSH.   

41 Robinia pseudoacacia L.   

42 Salix elaeagnos 
(CARIOT) RECH. 
FIL. 

subs. 
angustifolia 

43 Sophora japonica L.   

44 Spiraea × vanhouttei (BRIOT) CARRIERE   

45 Swida alba (L.) OPIZ   

46 Symphoricarpos albus (L.) S. F. BLAKE   
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  vedecký názov autor kultivar 

47 Thuja occidentalis L. 'Globosa Nana' 

48 Thuja plicata DONN EX D. DON   

49 Tilia tomentosa MOENCH.   

50 Viburnum rhytidohyllum HEMSL.   
 
Druhové zloženie drevín sa počas rôznych období 

menilo, 13 druhov však zaznamenali v záhrade všetci 
citovaní autori. Na prvom mieste je to Aesculus 
hippocastanum (pagaštan konský), druh, ktorý záhradu 
sprevádza od jej založenia. Aleje z pagaštanov v novej 
úprave nahradil druh Tilia cordata (lipa malolistá) resp. Tilia 
× vulgaris (lipa obyčajná). Zo stromov sú to ešte nasledovné 
druhy: Ailanthus altissima (pajeseň žliazkatý), Catalpa 
bignonioides (katalpa bignóniová), Celtis occidentalis 
(brestovec západný), Chamaecyparis lawsoniana (cypruštek 
Lawsonov), Robinia pseudoacacia (agát biely) a Sophora 
japonica (sofora japonská). Ostané druhy sú kríky, z toho 4 
vždyzelené. Ornamentálna výzdoba centrálneho parteru, na 
ktorú bol podľa TOMAŠKA (2004) v minulosti použitý Buxus 
sempervirens (krušpán vždyzelený), je v súčasnosti 
obnovená z Thuja occidentalis 'Globosa  Nana' (tuja 
západná, globózna forma) a tiež z Buxus sempervirens 
(krušpán vždyzelený).   

BENČAŤ (1982) uvádza z Medickej záhrady taxóny, 
ktoré zaraďuje medzi zriedkavejšie v celoslovenskom 
meradle, napr. Abies homolepis (jedľa nikkoská), Larix 
kaempferi (smrekovec japonský) či Berberis × stenophylla 
(dráč). Dnes sa v záhrade už nevyskytujú. Zaujímavé je 
sledovať výskyt druhu Gymnocladus dioica (beztŕňovec 
dvojdomý), ktorý uvádzajú zo záhrady  TOMAŠKO (1968) a 
BENČAŤ (1982). REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988) jeho výskyt 
nepotvrdili, pri našom výskume však bolo zistených niekoľko 
exemplárov vo forme výmladkov v severozápadnom rohu 
záhrady, ktoré sú pravdepodobne pozostatkom 
odstráneného stromu/ov. V záhrade sa v súčasnosti 
nevyskytujú žiadne dendrologicky významné druhy. 
Hodnotné solitéry reprezentujú platany (Platanus hispanica) 
vo východnej časti objektu.  
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4.2 Grassalkovichova záhrada 
 
 Grassalkovichova záhrada (Záhrada pri Dome 
pionierov K. Gottwalda) sa nachádza v k. ú. Staré Mesto, 
v jeho centrálnej časti (obr. 4). Územie je vymedzené 
ulicami Banskobystrická, Štefánikova a Spojná. Výmera 
celého areálu je v súčasnosti 3,34 ha. 
 
Obr. 4: Lokalizácia Grassalkovichovej záhrady  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
História a vývoj záhrady 

Grassalkovichova záhrada, rovnako ako Medická 
záhrada, vznikla v polovici 18. storočia, keď sa Bratislava 
začala rozrastať aj za mestskými hradbami. Na Suchom 
Mýte kúpil v rokoch 1755-1756 rozsiahle pozemky gróf A. 
Grassalkovich. Na jeho dominantnom mieste si dal v roku 
1760 postaviť reprezentačný palác. Súčasťou areálu bola 
záhrada harmonizujúca s nádherou rokokovej architektúry 
letného sídla. CSÁKOS (1929) ju považuje za najkrajšiu 
záhradu 18. storočia, s veľkým trávnikom ohraničeným na 
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dvoch pozdĺžnych stranách stromoradím z pagaštanov. Celú 
sadovnícku úpravu, v ktorej sa strieda svetlo a tieň stromov, 
hodnotí ako prekvapujúcu a jemne vymyslenú 
a uskutočnenú.    

Záhrada prešla počas svojej existencie viacerými 
etapami. Založená bola (rovnako ako palác) v barokovo-
rokokovom slohu a bola komponovaná na stredovú os 
s miernou asymetriou bočných častí a mala pôdorys 
nepravidelného obdĺžnika. Z troch strán ju obklopoval 
vysoký múr. Za palácom sa nahádzal elipsovitý trávnikový 
parter, na ktorý nadväzovali pravidelné časti ohraničené 
nízkym živým plotom. Dve bočné časti s jednoduchším 
pôdorysom oddeľovali aleje z Aesculus hippocastanum 
(pagaštan konský), v pravej časti pri hospodárskych 
budovách boli aj ovocné stromy (JANOTA, BAGIN 1977). 

BOROVSKÝ (1968) spomína Grassalkovichovu záhradu 
ako záhradu, ktorá bola v minulosti preslávená svojou 
nádherou. Záhradná dispozícia bola osovo riešená a mala 
vysokú architektonickú hodnotu. Založená bola v barokovom 
slohu, neskôr slohovo porušená.  

V neskoršom období, v rokoch 1820-1900, bola 
záhrada upravená v klasicistickej podobe (TOMAŠKO, 2004). 
Centrálna, pôvodne reprezentačná časť sa premieňa na 
rozľahlú trávnatú plochu. Pozdĺž západného oplotenia sa 
objavuje vysoká vegetácia a dva boskety v juhovýchodnej 
časti  sú vymedzené pravdepodobne ako štepnica (obr. 5).  

Stromoradie pred hospodárskym dvorom na 
východnej strane bolo kombinované so živým plotom. 
Stredná cast záhrady si zachovala vela z pôvodného 
riešenia, nadobudla štvorcový pôdorys, v ktorom sa 
nachádzala väcšia spevnená plocha. V jej strede bola 
štylizovaný okrasný záhon s nízkou obrubou z Buxus 
sempervirens (krušpán vždyzelený). 

Iniciátormi založenia neoslohovej záhradnej úpravy 
boli arciknieža Fridrich Habsburský a jeho manželka Izabella 
de Croy, ktorí sa v období r. 1897-1918 stali novými 
vlastníkmi paláca a záhrady. O tejto úprave, aj keď je 
spomedzi troch, ktorými záhtada prešla, historicky 
najmladšia, je k dispozícii najmenej údajov (TOMAŠKO 2004). 
Ako stromový porast bol jednotne použitý Aesculus 
hippocastanum (pagaštan konský). V strednej časti sa 
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uplatnilo dispozične i farebne zaujímavé zoskupenie drevín 
riešené ako krajinárska kompozícia, ktorá mala na 
vonkajšom obvode symetrickú štruktúru. Prevažná časť 
plochy staršieho trávnatého parteru si naďalej udržala 
charakter rozľahlej voľnej plochy, v časti pri paláci bol 
situovaný kvetinový záhon. 

 
Obr. 5: Grassalkovichova záhrada na mape z r. 1820 (zdroj: Kolektív 
1989) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Počas druhej svetovej vojny boli palác i záhrada 

využívané ako rezidencia prezidenta. V tomto období sa 
uskutočnili pravdepodobne niektoré podstatnejšie zmeny. 
Pristúpilo sa k likvidácii objektov hospodárskeho dvora, 
o zásahoch do vegetačných zložiek nie sú údaje. Pre 
verejnosť nebola záhrada prístupná. 

K najvýznamnejším zásahom a zmenám prišlo počas 
prestavby, resp. úpravy stavebného a záhradného komplexu 
na Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gotwalda po 
r. 1948. Bolo vybudovaných viacero objektov, napr. 
amfiteáter, garáže, bazén, protiletecký kryt, ktoré vôbec 
nerešpektovali historicko-kultúrne hodnoty lokality. Prišlo aj 
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k likvidácii starých chodníkov a výstavbe nových, 
k násilnému odstráneniu viacerých stromov, krovín, a tým 
k narušeniu kompozície. V roku 1974 sa vedenie mesta 
rozhodlo upraviť priestor záhrady, boli odstránené nevhodné 
prístavby a objekty, bol odstránený múr, ktorý opticky 
izoloval záhradu od okolia a bol nahradený kovovou mrežou 
(JANOTA, BAGIN 1977; REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ 1988; TOMAŠKO 
2004).  

Stav záhrady na konci 80-tych rokov minulého 
storočia REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988) hodnotia ako 
nevyhovujúci, pôvodný kompozičný zámer sa postupnými 
úpravami stratil a ako celok pôsobí záhrada neusporiadane, 
roztrieštene a chaoticky. 

 
Súčasný stav 

Súčasné architektonické riešenie záhrady vychádza 
z barokovej úpravy, zo stavu z r. 1780. Počas rekonštrukcie 
v r. 1998 sa obnovil oválny parterový trávnik, lemovaný 
chodníkom a kvetinovými záhonmi, pri ktorých sú osadené 
kameninové vázy. V celej záhrade sa zachovalo len niekoľko 
jedincov Aesculus hipoccastanum (pagaštan konský) 
z pôvodnej úpravy.  

Záhrada bola koncipovaná ako súčasť areálu 
prezidentského paláca, ktorým sa stal Grassalkovichov palác 
po vzniku SR. Ostala však verejnosti prístupná, pre účely 
prezidentského paláca je  vyhradený 50 metrov široký 
priestor, ktorý je od ostatnej plochy oddelený priehľadnou 
stenou.  

Významná je skutočnosť, ktorú pripomína REŠOVSKÁ, 
KLUČÁROVÁ (1988), že Grassalkovichova záhrada je jediná 
bratislavská palácová záhrada, ktorá si zachovala svoju 
pôvodnú plochu, jej rozloha ostala nezmenená od doby jej 
založenia. 

 
Legislatívna ochrana 

Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu je Grassalkovichova záhrada evidovaná 
ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky Prezidentský palác, 
číslo ústredného zoznamu 32 (záhrada reprezentuje 
samostatný pamiatkový objekt).   
 



Cudzokrajné druhy drevín v historických parkoch Bratislavy 

 

  

 28 

Druhové zloženie 
Druhové zloženie drevín v Grassalkovichovej záhrade 

v súčasnosti nie je bohaté. TOMAŠKO, KOVALOVSKÝ (1967) 
však uvádzajú, že objekt je dendrologicky pomerne bohatý, 
rastie v ňom 134 druhov, variet a foriem drevín. Zároveň 
konštatujú, že nové výsadby sa veľmi odchýlili od 
pôvodného návrhu a historického sortimentu. Aj JANOTA, 
BAGIN (1977) uvádzajú, že v minulosti bola záhrada 
dendrologicky veľmi bohatá, spomínajú pagaštanové aleje, 
ovocné stromy, oleandre, cyprušteky.  

Druhové zloženie drevín v záhrade sledovali: BENČAŤ 
(1968), TOMAŠKO (1968), BENČAŤ (1982), REŠOVSKÁ, 
KLUČÁROVÁ (1988) a ŠIMKOVIC, TORMA, MARCINKOVÁ (1997).  

V 60-tych a 70-tych rokoch 20. st. sa v záhrade 
nachádzali aj druhy z celoslovenského hľadiska zriedavejšie, 
napr. Fontanesia phillyreoides (fontanézia), Escallonia 
punctata 'Langleyensis', Cotoneaster microphyllus f. 
thymifolius (skalník), Cotoneaster salicifolius var. floccosus 
(skalník). REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988) uvádzajú už len 35 
cudzokrajných druhov. V rokoch 1993 až 1994 bol v parku 
vykonaný dendrologický prieskum (ŠIMKOVIC, TORMA, 
MARCINKOVÁ 1997), ktorý predchádzal samotnú rekonštrukciu 
objektu. Aktualizovaný bol v r. 1997. V záhrade sa vtedy 
nachádzalo 245 stromov, z toho bolo 112 Aesculus 
hipoccastanum (pagaštanov konských). Zaznamenaných 
bolo len 15 introdukovaných taxónov, zoznam však 
neobsahoval kríky.  

Počas nášho výskumu bolo zaznamenaných 39 
cudzokrajných druhov drevín, resp.  druhov s kultúrnym 
pôvodom (tab. 2).  

 
Tab. 2: Zoznam cudzokrajných druhov drevín v Grassalkovichovej 
záhrade 

p.č. vedecký názov autor kultivar 

1 Abies concolor LINDL. ET GORD.   

2 Abies grandis 
(DOUGLAS EX D. 
DON) LINDL.   

3 Acer pseudoplatanus  L. 'Atropurpureum'  

4 Aesculus × carnea HAYNE   
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p.č. vedecký názov autor kultivar 

5 Aesculus hippocastanum L.   

6 Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE   

7 Berberis thunbergii DC. f. atropurpurea 

8 Berberis thunbergii DC. 
f. atropurpurea 
'Golden Ring'   

9 Buxus sempervirens L.   

10 
Caryopteris × 
clandonensis  

A. SIMMONDS EX 

REHDER 
'Worcester Gold' 

11 
Caryopteris × 
clandonensis  

A. SIMMONDS EX 
REHDER   

12 Celtis occidentalis L.   

13 Cotoneaster dammeri C.K.SCHNEID. 'Skogholm' 

14 Euonymus fortunei 
(TURCZ.) HAND.-
MAZZ. var. radicans 

15 Euonymus fortunei 
(TURCZ.) HAND.-
MAZZ. 'Silver Queen'  

16 Euonymus japonicus THUNB.   

17 Fagus sylvatica L. 
skupina 
Atropurpurea  

18 
Hypericum 
androsaemum  

L.   

19 Magnolia × soulangeana  SOUL.-BOD.   

20 Magnolia tripetala L.   

21 Malus × purpurea (BARBIER) REHD. 'Aldenhamensis' 

22 Malus sargentii  REHDER   

23 Malus × arnoldiana (REHDER) SARG.   

24 Malus × purpurea (BARBIER) REHD. 'Wierdak 

25 Malus× moerlandsii  DOOR.  'Profusion' 

26 Picea pungens ENGELM. Glauca Group  

27 Pinus nigra J.F. ARNOLD   

28 Platanus hispanica MÜNCHH.   

29 Populus nigra  L. 'Italica'  

30 Populus × canadensis MOENCH    

31 Potentilla fruticosa L. 'Abbottswood' 

32 Prunus cerasifera EHRH. 'Nigra'   
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p.č. vedecký názov autor kultivar 

33 Pyracantha coccinea ROEM.   

34 Quercus robur  L. 'Fastigiata' 

35 Spiraea japonica L. f. 'Bumalda' 

36 Spiraea × vanhouttei 
(BRIOT) 
CARRIERE 

  

37 Thuja occidentalis L. 'Malonyana'  

38 Tilia americana L. / VENT   

39 Weigelia florida (BUNGE) A. DC. 'Variegata' 
 
Ako ukázali uvedené prieskumy, druhové zloženie 

drevín v záhrade je veľmi premenlivé. Všetkými citovanými 
autormi boli zaznamenané len 4 druhy: Abies concolor (jedľa 
srienistá), Aesculus hippocastanum (pagaštan konský), 
Pinus nigra (borovica čierna) a Populus nigra 'Italica' (topoľ 
čierny, stĺpovitý tvar).  

Z pôvodných úprav je dnes v záhrade zachovaných 
len niekoľko jedincov Aesculus hippocastanum (pagaštan 
konský), mohutný solitér Platanus hispanica (platan 
javorolistý), dva exempláre Magnolia tripetala (magnólia 
trojlupienková) a niekoľko solitérnych ihličnanov, napr. Pinus 
nigra (borovica čierna). Počas rekonštrukcie boli vo 
východnej časti záhrady vysadené okrasné jablone, ktoré 
majú náznakovo pripomínať bývalú štepnicu. Pozdĺž 
východného okraja oplotenia (popri Banskobystrickej ul.) sa 
začala vysádzať tzv. „prezidentská aleja“ z Quercus robur 
'Fastigiata' (dub letný, úzka, stĺpovitá forma).  
 
 
4.3 Záhrada pri budove Úradu vlády SR 
 

Záhrada pri budove Úradu vlády SR (Záhrada pri 
budove SNR, Záhrada letného arcibiskupského paláca, 
Lippayovská záhrada) je lokalizovaná v k. ú. Staré Mesto 
(obr. 6), v jeho centrálnej časti, medzi ulicami 
Banskobystrická, Spojná a zástavbou na Štefánikovej ul., 
parčíkom na Štefanovičovej a areálom jaslí na Čajkovského 
ul. Výmera areálu je 3,18 ha.  
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Obr. 6: Lokalizácia záhrady pri budove Úradu vlády SR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
História a vývoj záhrady 

História tejto záhrady je veľmi dlhá, CSÁKOS (1929) 
udáva, že ju založil primas1 František Forgách už v r. 1614. 
V 17. storočí bola považovaná za jednu z najvýstavnejších 
záhrad vtedajšej Bratislavy. V tom období bola súčasťou 
letného sídla arcibiskupa Juraja Lippaya, ktoré si dal 
vybudovať na východnom okraji bývalej Forgáchovej 
záhrady v neskoro renesančnom slohu. Celá úprava záhrady, 
s jednoduchým členením na štvorce a obdĺžniky, bola 
koncipovaná na pohľad z galérie paláca. J. Lippay do nej 
zadovážil nové, finančne veľmi nákladné druhy rastlín, 
z ktorých mnohé neboli v strednej Európe vôbec známe 
(JANOTA, BAGIN 1977). 

Viacerí vtedajší autori opisovali krásu a druhové 
bohatstvo arcibiskupskej záhrady, napr. sa zachoval opis J. 
Müllera z r. 1658 (uverejnený J. J. Müllerom v r. 1714), 
podľa ktorého v záhrade rástlo 167 granátovníkov, 

                                                 
1 hlavný, prvý arcibiskup v krajine 
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citrónovníkov, pomarančovníkov, vavrínov a pod., ďalej tu 
bolo 780 iných rastlín zasadených v nádobách  (JANOTA, 
BAGIN 1977). Opis záhrady uverejnený J. J. Müllerom 
dokresľuje dobová rytina, na ktorej má záhrada obdĺžnikový 
tvar a je rozdelená na pravidelné časti. V prednej časti je 
plocha rozdelená v troch radoch na osem štvorcov 
s ornamentálnou kvetinovou výzdobou. Zadná časť záhrady 
bola tiež rozdelená na štvorce a obdĺžniky, ale tu prevládali 
výsadby stromov, ovocných aj okrasných. V severozápadnej 
časti bol rybník pravidelného tvaru. V duchu dobového vkusu 
boli súčasťou záhrady aj rôzne stavebné objekty ako tzv. 
Parnassus s plastikami múz, pustovňa so sochami eremitov 
stvárnená ako grotta, fontána so sochou sv. Juraja 
bojujúceho s drakom (dnes je umiestnená na nádvorí 
Primaciálneho paláca v Bratislave) a umelá ruina so sochami 
vtákov.  

V rokoch 1761-1765 budovu letného arcibiskupského 
paláca rozšírili a upravili v barokovom slohu. Úpravou prešla 
aj záhrada, ktorá bola rozdelená na tri časti, okrajové 
segmenty boli rozdelené na tri štvorce, prostredná časť mala 
bohatú ornamentálnu výzdobu a v jej strede bola 
umiestnená fontána (obr. 7).  

 
Obr. 7: Pohľad na pravidelnú úpravu záhrady  na kresbe z 18. st. (zdroj: 
Horváth et al. 1982) 
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Na začiatku 19. storočia prekonala záhrada ďalšiu 
úpravu a to na prírodno-krajinársky park. Organizátorom 
a čiastočným realizátorom bol arcibiskup Karol Abrozius 
d'Este. Úpravy postihli najmä centrálnu časť záhrady, čo je 
vidieť aj na Neyderovom pláne z r. 1820 (Kolektív 1989). 
Ústredným kompozičným prvkom sa stal rybník 
nepravidelného tvaru, okolo ktorého boli vysadené smútočné 
vŕby. Cesty v parku boli vedené v duchu požiadaviek 
anglických prírodno-krajinárskych parkov.  

Po smrti Karola Abroziusa d' Este ostal post 
ostrihomského arcibiskupa neobsadený a v tomto období 
nastali zmeny v pôvodnej výmere záhrady, ktorej časť zo 
západnej strany (dnešná Štefánikova ul.) bola zabraná pre 
novú výstavbu. Záhrada sa postupne zmenšovala, pôvodne 
rozsiahla plocha obdĺžnikového tvaru siahala od terajšieho 
Námestia Slobody až po vtedajšie vinohrady na Leškovej 
a Štefanovičovej ul. až za horný okraj Štefánikovej ulice. 
CSÁKOS (1929) konštatuje, že z niekdajšej krásnej záhrady 
zostalo len niekoľko stromoradí, pretože veľké pozemky boli 
odňaté na vytvorenie ulíc a na výstavbu domov. K ďalšiemu 
zmenšeniu rozlohy záhrady prišlo na začiatku 20. st. 
z dôvodu vybudovania Spojnej ulice, ktorá bola vznikla na 
jej južnom okraji (REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ 1988).  

Posledná väčšia úprava záhrady pochádza z rokov 
1940-1942 (TOMAŠKO 1967, 1968). Vtedy bola sadovnícky 
upravená aj  plocha pred nádvorím, prevažne s použitím 
vždyzelených drevín.  

 
Súčasný stav 

Dnes záhrada nemá žiadnu jednoznačnú slohovú 
úpravu. Uskutočňuje sa v nej len nevyhnutná údržba. 
Centrálnu časť tvorí voľná, zatrávnené plocha, výsadby 
stromov sú po jej oboch stranách. Asfaltové chodníky lemujú 
aleje z Aesculus hippocastanum (pagaštan konský). Vo 
východnej časti záhrady bola v r. 1979 vybudovaná 
prístavba k budove paláca, čo opäť zmenšilo jej výmeru. 
 
Legislatívna ochrana 

Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu je záhrada pri budove Úradu vlády SR 
evidovaná ako súčasť národnej kultúrnej pamiatky Letný 
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arcibiskupský palác, číslo ústredného zoznamu 291 (záhrada 
reprezentuje samostatný pamiatkový objekt).   
 
Druhové zloženie 

V minulosti bola záhrada známa svojim 
bohatým druhovým zložením s množstvom exotických 
druhov. CSÁKOS (1929) cituje správu z 13. augusta 1841: Vo 
veľkokniežacej primaciálnej dvornej záhrade rozkvitla agáva, 
ktorá mala práve 100 rokov. Stopka kvetu bola vysoká 3 
siahy, 3 stopy (6,6 m), v priemere mala 6 palcov (16 cm), 
mala 28 vetiev a 2 051 kvetov. Na prelome  19. a 20. st. 
boli v záhrade vysadené aleje z Aesculus hippocastanum 
(pagaštan konský), ktoré sa zachovali podnes. 

BOROVSKÝ (1968) a TOMAŠKO (1967, 1968) konštatujú, 
že porasty drevín sú v podstate zdravé, esteticky hodnotné 
a ich vek nepresahuje zatiaľ hranicu dospelosti. 
Z významnejších drevín uvádzajú staré exempláre 
historického sortimentu: Aesculus hippocastanum (pagaštan 
konský), Eleagnus angustifolia (hlošina úzkolistá), 
z ihličnatých drevín sú to napr. Pinus wallichiana (borovica 
himalájska). 

Úplné údaje o druhovom zložení poskytujú len tri 
práce autorov: TOMAŠKO (1968), BENČAŤ (1982) a REŠOVSKÁ, 
KLUČÁROVÁ (1988). Najvyšší počet druhov zaznamenali  
REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988) − až 50 introdukovaných druhov 
drevín. Oproti údajom TOMAŠKA (1968) a BENČAŤA (1982) je 
to výrazný nárast, ktorý súvisel so sadovníckou úpravou 
v okolí novej prístavby z r. 1979.  

Počas nášho výskumu bolo v záhrade zaznamenaných 
44 druhov introdukovaných drevín (tab. 3).  

 
Tab. 3: Zoznam cudzokrajných druhov drevín v záhrade pri budove 
Úradu vlády SR 

p.č. vedecký názov autor kultivar 

1 Acer pseudoplatanus  L. 'Atropurpureum'  
2 Aesculus hippocastanum L.   

3 
Ailanthus altissima (MILL.) 

SWINGLE   
4 Calocedrus decurrens (TORR.) FLORIN   
5 Catalpa bignonioides WALTER   
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p.č. vedecký názov autor kultivar 

6 Celtis occidentalis L.   
7 Cerasus  serrulata LINDL. 'Kanzan' 
8 Cerasus subhirtella   MIQ. 'Pendula' 
9 Chaenomeles speciosa (SWEET) NAKAI  

10 
Cupressocyparis  
× leylandii 

(A.B.JACKS. & 
DALLIM.) 
DALLIM.   

11 Deutzia scabra THUNB.   
12 Forsythia × intermedia ZAB.   
13 Fraxinus excelsior  L.  'Nana'  
14 Fraxinus pennsylvanica MARSH.   
15 Juglans regia L.   
16 Juniperus sabina L. 'Tamariscifolia' 
17 Juniperus × media MELLE  'Hetzii' 
18 Laburnum anagyroides MED.   
19 Laurocerasus officinalis M.ROEM   
20 Laurocerasus officinalis M.ROEM 'Schipkaensis'  
21 Magnolia kobus  DC.   
22 Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT.   

23 
Metasequoia 
glyptostroboides 

HU & W.C. 
CHENG   

24 Negundo aceroides MOENCH    

25 
Parthenocissus 
quinquefolia (L.) PLANCH.   

26 
Parthenocissus 
tricuspidata 

(SIEB. ET 
ZUCC.)   

27 Philadelphus coronarius L.   
28 Physocarpus opulifolius (L.) MAXIM.   
29 Picea omorika (PANCIC) PURK.   
30 Picea pungens ENGELM. 'Argentea' 
31 Pinus nigra J.F. ARNOLD   
32 Pinus strobus L.   
33 Populus nigra  L. 'Italica'  

34 Prunus cerasifera EHRH.   

35 
Pseudotsuga menziesii  (MIRB.) 

FRANCO   
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p.č. vedecký názov autor kultivar 

36 
Pseudotsuga menziesii  (MIRB.) 

FRANCO var. glauca 
37 Pyracantha coccinea ROEM.   
38 Sorbus aucuparia L.  'Pendula'  

39 
Spiraea × vanhouttei (BRIOT) 

CARRIERE   
40 Swida alba (L.) OPIZ   
41 Syringa vulgaris L.   
42 Taxus baccata L. 'Fastigiata'  
43 Viburnum    'Pragense' 
44 Viburnum rhytidohyllum HEMSL.   

 
Celkové druhové bohatstvo zaznamenané citovanými 

autormi neodráža minulosť záhrady, ktorá bola známa 
cudzokrajnými až exotickými druhmi rastlín. Celkom osem 
cudokrajných druhov zachytili v záhrade všetky výskumy, 
napr. Aesculus hippocastanum (pagaštan konský) alebo 
Picea pungens skupina Glauca (smrek pichľavý).  

V súčasnosti teda nie je bývalá Arcibiskupská záhrada 
dendrologicky veľmi bohatá, nachádzajú sa v nej však dva 
druhy, ktoré vzhľadom na ich rozšírenie zaraďujeme 
v Bratislave medzi zriedkavé. Ide skupinu cca 10 
exemplárov Calocedrus decurrens (cédrovec zbiehavý) 
vysadenú v blízkosti novej prístavby a Metasequoia 
glyptostroboides (metasekvoja čínska), ktorá rastie na 
nádvorí paláca. 

 
 
4.4 Horský park 
 

Horský park (Študentský les, Štefánikove sady) sa 
nachádza v k. ú. Staré Mesto, na jeho severozápadnom 
okraji. Priestor parku je vymedzený ulicami Bohúňova, 
Majakovského, Búdkova a Hroboňova (obr. 8). Jeho výmera 
je 21,29 ha.  
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Obr. 8: Lokalizácia Horského parku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
História a vývoj parku 

Obdobie vzniku Horského parku spadá do druhej 
polovice 19. storočia, kedy do záhradného umenia začal 
prenikať realizmus. Ten sa v prírodno-krajinárskom slohu 
prejavil tým, že upustil od romantických a sentimentálnych 
prejavov a vrátil mu prirodzenú podobu. Tento smer, spolu 
s vedeckým záujmom, s ohľadom na dendrologické 
a botanické hľadiská,  ovplyvnil aj vznik nového typu parku 
– lesného parku, resp. lesoparku (HOŠŤÁLKOVÁ 1973).  

Horský park vznikol v období pôsobenia mešťanostu2 
Henricha von Justiho, ktorý bol v tom čase podpredsedom 

                                                 
2 najvyšší predstaviteľ administratívy mesta  
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Bratislavského okrášľovacieho spolku (spolok bol založený 
v r. 1868). Práve jeho pričinením sa začala realizovať 
myšlienka pretvorenia lesného priestoru, nazývaného 
Študentský les, na Horský park.  

Časť lesa patrila rodine Bubenovcov, ktorá ju mestu 
predala, časť bola majetkom rodiny Petzlových, ktorá svoju 
časť nechcela predať, a tak ju mesto vyvlastnilo. Tieto 
prírodné priestory v západnej časti sprístupnila v r. 1872 
rozšírená Hlboká cesta (ORTVAY 1905), ktorá umožnila ich 
využívanie na rekreačné účely. V r. 1892 bola k Horskému 
parku pripojená severná časť územia, ktorú venovala 
Bratislavská sporiteľňa pri príležitosti svojho 50-ročného 
výročia  (STEINHÜBEL  1990).  

V minulosti boli v Horskom parku vykonané mnohé 
úpravy, napr. bolo osadených 50 ks lavičiek, bol vybudovaný 
domček pre strážcu, detské ihrisko, na zavlažovanie boli 
zriadené dve studne s rozvodomi vody dlhými 650 m a 600 
m (REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ 1988).  

Členitý terén, ktorý tvorí jeden z chrbtov 
Bratislavského predhoria, podmienil aj voľnú kompozíciu 
lesoparku. Jej základom je pomerne hustá sieť chodníkov, 
ktorá člení a zároveň sprístupňuje celý priestor a zachovala 
sa až do súčasnosti, čo je dobre vidieť aj na obr. 8 a 9. 

Prirodzeným centrom parku je plošina, na ktorej 
juhovýchodnom okraji bola zriadená skalka. Podľa TOMAŠKA 
(1968) vznikla skalka − alpínum v neskoršom období ako 
park. Pod plošinou je vybudované odpočívadlo, kde dalo 
mesto Henrichovi von Justimu3 po smrti v r. 1909 postaviť 
pomník, ktorý je dielom bratislavského sochára A. 
Riegeleho. 

Po 2. svetovej vojne nebola parkovo upravenému 
priestoru venovaná náležitá odborná starostlivosť a pôvodné 
kompozičné zámery postupne zarástli náletmi drevín 
a plocha postupne pustla. Navyše prišlo k zmenšeniu 
celkovej výmery parku, najmä v jeho západnej 
a juhozápadnej časti. 
 

                                                 
3 
mešťanosta v r. 1868-1875  
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Obr. 9: Horský park a jeho cestná sieť na mape z roku 1932 (zdroj: 
Sigmund Steiner Buchhandlung Bratislava) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Súčasný stav 

Horský park vznikol úpravou už existujúceho lesného 
prostredia, jeho stvárnením a doplnením novými výsadbami, 
vytvorením priehľadov, skvalitnením okrajových častí 
a vybudovaním prístupových ciest, ako aj chodníkov na 
vlastnom území parku.  

V súčasnosti sa Horský park považuje skôr za 
prirodzený lesný porast, nové výsadby stromov sa 
vykonávajú sporadicky a dá sa predpokladať, že 
dendrologický význam lokality bude postupne upadať.  
 
Legislatívna ochrana 

Horský park bol vyhlásený Úpravou MK SSR č. 
480/1986 – 32 zo dňa 31.1.1986 za chránený v zmysle 



Cudzokrajné druhy drevín v historických parkoch Bratislavy 

 

  

 40 

zákona SNR č. 1/55 Zb. o štátnej ochrane prírody v kategórii 
chránený park. Neskôr v zmysle zákona č. 287/1994 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny bol prekategorizovaný na chránený 
areál. Aj podľa súčasnej platnej legislatívy, podľa zákona č. 
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je zaradený v 
kategórii chránený areál a platí v ňom štvrtý stupeň 
ochrany. 

Predmetom ochrany (www.sopsr.sk) je starší typ 
lesného parku, ktorého základom je dubovo-hrabový porast. 
Z historického hľadiska patrí medzi najhodnotnejšie úpravy 
Bratislavského okrášľovacieho spolku. Cenné sú zachované 
architektonické doplnky i kompozícia, ktorá je živým 
dokladom parkovej tvorby u nás v minulosti.  
 
Druhové zloženie 

Druhové zloženie Horského parku vychádza 
predovšetkým z  drevín pôvodného lesného porastu, ktoré 
v parku dominujú. Od jeho založenia sa však neodeliteľnou 
súčasťou porastov stali aj mnohé introdukované druhy 
drevín.  

Dendrologické bohatstvo parku bolo predmetom 
skúmania viacerých autorov, ktorí zaznamenali celé 
spektrum vyskytujúcich sa druhov: BENČAŤ (1968), 
HOŠŤÁLKOVÁ (1973), BENČAŤ (1982), REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ 
(1988) a HOLANSKÁ (1998).   

Podľa údajov BOROVSKÉHO (1968) a TOMAŠKA (1967, 
1968) rástlo v parku až 165 druhov, variet a foriem drevín. 
Z uvedeného počtu bolo 42 ihličnatých, 8 vždyzelených 
a 115 opadavých listnatých drevín. Nachádzali sa tam aj 
cenné dreviny ako napr.: Abies lasiocarpa var. arizonica 
(jedľa plstnatoplodá), Abies balsamea (jedľa balzamová), 
Abies procera (jedľa vznešená), Berberis buxifolia (dráč), 
Cryptomeria japonica 'Elegans' (kryptoméria japonská), 
Diospyros lotus (ebenovník datľový), Diospyros virginiana 
(ebenovník virgínsky), Fontanesia phillyroides (fontanézia), 
Phelodendron japonicum (korkovník japonský), Picea 
montigena (smrek). TOMAŠKO (1968) konštatuje, že 
dendrologicky je objekt mimoriadne bohatý a pôsobí 
dojmom neupraveného arboréta. Spomína aj niektoré 
mohutné exempláre stromov, napr. storočný červenolistý 
exemplár buka lesného. 
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Dendrologickej hodnote Horského parku sa venovala 
HOŠŤÁLKOVÁ (1973), ktorá publikovala zoznam drevín 
rastúcich na jeho území. Celkom zaznamenala 96 taxónov 
introdukovaných druhov.  

JANOTA, BAGIN (1977) udávajú z Horského parku 160 
druhov rozličných variet a foriem drevín, z toho vyše 40 
ihličnatých, 10 vždyzelených  a vyše 110 opadavých 
listnatých drevín. BENČAŤ (1982) zaznamenal až 113 druhov 
a kultivarov. 

Podľa REŠOVSKEJ, KLUČÁROVEJ (1988) nechal v parku 
v r. 1894 inšpektor Rudolf von Soltz vysadiť množstvo 
cudzokrajných drevín, zvlášť konifer: Pseudotsuga menziesii 
(duglaska tisolistá), Abies nordmandiana (jedľa 
Nordmannova), Larix kaempferi (smrekovec japonský), 
Ginkgo biloba (ginko dvojlaločné), Fagus sylvatica 'Tricolor' 
(buk lesný, kultivar s červenými listami a ružovým okrajom). 
Autorky hodnotia stav porastov ako nepriaznivý, 
s množstvom náletov, čo má vplyv aj na zdravotný stav 
drevín a ich estetické pôsobenie. V parku, ktorý rozdelili na 
16 sekcií, vykonali podrobný dendrologický prieskum. 
Hodnotili nielen druhy stromov zastúpené v jednotlivých 
sekciách, ale spracovali aj charakteristiku stromového 
porastu. Pozornosť venovali aj podrastu, tzv. spontánnemu, 
zaznamenávali aj výskyt semenáčikov drevín. Celkom 
zachytili 44 introdukovaných druhov resp. druhov 
s kultúrnym pôvodom. 

STEINHÜBEL (1990) uvádza, že pôvodný porast 
v Horskom parku bol spestrený cudzokrajnými drevinami 
bez narušenia prírodného rázu, napr. jedľou obrovskou, 
jedľou srienistou, jedľou plstnatoplodou, jedľou Veitchovou 
a jedľou gréckou, douglaskou tisolistou, jedľovcom 
kanadským, rozličnými borovicami (b. ťažkou, b. hladkou, b. 
limbovou), smrekom omorikovým, pasmrekovcom čínskym, 
tisovcom dvojradým, ginkom dvojlaločným, ľaliovníkom 
tulipánokvetým a červenolistými bukmi. Celkovo uvádza 15 
introdukovaných druhov resp. druhov s kultúrnym pôvodom.  

Celkové mapovanie flóry v Horskom parku vykonala 
HOLANSKÁ (1998), v rámci neho zaznamenala výskyt 50 
cudzokrajných druhov drevín. Počas nášho výskumu bolo 
zaznamenaných 45 introdukovaných druhov drevín resp. 
druhov s kultúrnym pôvodom (tab. 4).  
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Tab. 4: Zoznam cudzokrajných druhov drevín v Horskom parku 

p. č. vedecký názov autor kultivar 

1 Abies concolor LINDL. ET GORD.   

2 Abies nordmanniana (STEVEN) SPACH   

3 Abies veitchii LINDL.   

4 Acer pseudoplatanus  L. 'Atropurpureum'  

5 
Aesculus 
hippocastanum 

L.   

6 Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE   
7 Berberis julianae C. K. SCHNEID.    

8 Buxus sempervirens L.   

9 Caragana arborescens LAM.  

10 Castanea sativa MILL.   

11 Celtis occidentalis L.   

12 Chaenomeles japonica 
(THUNB.) LINDL. 
EX SPACH 

 

13 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

(MURRAY) PARL.  

14 
Cotoneaster 
salicifolius 

FRANCH. 
 

15 Cryptomeria japonica (L. F.) D. DON    

16 Deutzia scabra THUNB.   

17 Fagus sylvatica L. 
Atropurpurea 
Group  

18 Ginkgo biloba  L.   

19 Ilex aquifolium L.   

20 Juglans nigra L.   

21 Juniperus sabina L. 'Tamariscifolia' 

22 
Laburnum 
anagyroides 

MED.   

23 
Laurocerasus 
officinalis 

M. ROEM.    

24 Lonicera tatarica L.   

25 Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT.   

26 
Metasequoia 
glyptostroboides 

HU & W.C. 
CHENG   

27 
Philadelphus 
coronarius 

L.   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

28 Picea orientalis (L.) LINK   
29 Picea pungens ENGELM. Glauca'  
30 Pinus nigra J.F. ARNOLD   

31 Pinus ponderosa 
DOUGLAS EX C. 
LAWSON 

  

32 Pinus strobus L.   

33 Platanus hispanica MÜNCHH.   

34 Platycladus orientalis  (L.) FRANCO   

35 Populus nigra  L. 'Italica' 

36 Pseudolarix amabilis 
(J. NELSON) 
REHDER 

  

37 
Pseudotsuga 
menziesii 

 (MIRB.) FRANCO   

38 Pyracantha coccinea ROEM.   

39 Robinia  pseudoacacia  L.   

40 Salix alba  L. 'Tristis' 

41 Syringa vulgaris L.   

42 Thuja occidentalis L.  

43 Thuja plicata  
DONN EX D. 
DON   

44 Tilia tomentosa MOENCH.   

45 Tsuga canadensis (L.) CARRIERE   

 
Z vysokého počtu uvádzaných druhov je len 14 

takých, ktoré zaznamenali všetci autori. V súčasnosti sú 
hojne zastúpené nasledovné druhy: Aesculus hippocastanum 
(pagaštan konský), Abies nordmanniana (jedľa 
Nordmannova), Castanea sativa (gaštan jedlý), Pinus nigra 
(borovica čierna) a Pseudotsuga menziesii (duglaska 
tisolistá). Jedným exemplárom je zastúpené Ginkgo biloba 
(ginko dvojlaločné) a Pseudolarix amabilis (pasmrekovec 
čínsky). Všetci autori zaznamenali aj výskyt Metasequoia 
glyptostroboides (metasekvoja čínska), jej početnejšie 
skupiny rastú v severozápadnej časti parku. 
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4.5 Sad Janka Kráľa 
 

Sad Janka Kráľa (Bruckenau, Aupark, Park Petržalky, 
Petržalské sady, Tyršove sady) sa nachádza v k. ú. 
Petržalka, na jeho severnom okraji. Priestor je vymedzený 
ulicami Viedenská cesta, Krasovského a budovami 
nákupného centra a telesom mosta SNP (obr. 10). Dnešná 
výmera areálu je 22,29 ha. 

 
Obr. 10: Lokalizácia Sadu Janka Kráľa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
História a vývoj parku 

Územie, na ktorom sa nachádza Sad Janka Kráľa, 
tvorilo súčasť lesných porastov, ktoré sa v minulosti 
rozkladali pozdĺž toku Dunaja. BERGEROVÁ (1989) uvádza, že 
už pred založením okrasného parku boli lesy na pravej 
strane Dunaja využívané ako lesopark, ktorý slúžil na 
prechádzky, kúpanie, rybárčenie, poľovačky atď. Tento 
priestor sa spomína v mestských záznamoch už od 15. st. 
pod rôznymi menami: Burgerau, Grünschachen, Wogram, 
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Pfaffenau, Tuerung a Engerau. Celé územie patrilo do 
vlastníctva mesta od 13. st., keď ho kráľ (Ondrej III.) 
daroval mestu. 

Na založenie a rozvoj dnešného Sadu Janka Kráľa mali 
vplyv dve udalosti: regulácia Dunaja v r. 1775 
a vybudovanie pontónového mosta v r. 1825 (HOŠŤÁLKOVÁ 
1973; BERGEROVÁ 1989; TOMAŠKO 1967, 2004). Podľa návrhu 
mestskej rady a mestského výboru, ktorý mal na starosti 
skrášľovanie mesta, sa určilo na výstavbu parku 30 
katastrálnych honov4 (24,62 ha). Rozhodlo sa o tom v r. 
1776, podľa návrhu boli vysadené aleje, ktoré sa v strede 
zbiehali, tak vznikla Sternallee – hviezdicová aleja. Boli tu 
dve jelšové a topoľové aleje a po jednej javorovej, vŕbovej, 
brestovej a jaseňovej (BERGEROVÁ 1989). V tomto období 
však nemôžeme hovoriť o väčších parkových úpravách, do 
pôvodného porastu lužného lesa boli vyrúbané cesty v tvare 
hviezdy, ktoré sa stretávali v centrálnom kruhovom priestore 
(obr. 11).  

 
Obr. 11: Pôvodná dispozícia Sadu Janka Kráľa s hviezdicovou alejou 
na kresbe z 18. storočia (zdroj: Horváth et al. 1982) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pôdorysná hviezdicová dispozícia, vsadená do 

pôvodného lesa zodpovedala princípom barokového 
klasicizmu, inak sa pri zakladaní petržalského parku uplatnil 
nový vzťah k prírode, ktorá nebola tvarovaná podľa vzoru 
francúzskych barokových záhrad, ale upravili ju v duchu 
nového prírodného chápania bez umelých zásahov 
(HOŠŤÁLKOVÁ, 1973). Podľa BOROVSKÉHO (1968) 
predstavovala hviezdicová dispozícia (Sternallee) 

                                                 
4 hon, stará dĺžková miera = 125 krokov; krok = 0,725 m; adjektívum „katastrálny“ vyjadruje, že 
ide o plošnú mieru 
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pravdepodobne obyčajné prieseky lesom, ktoré boli 
dodatočne vysadené stromoradím. Hlavným cieľom bolo 
vytvorenie priehľadov na mesto, do krajiny, na Dunaj. V r. 
1809 boli v parku postavené zemné valy na obranu mesta 
a zachovali sa dodnes. Táto pravidelná dispozícia parku sa 
zachovala až do r. 1826 (BERGEROVÁ 1989 uvádza r. 1825), 
kedy bola nahradená voľným, prirodzeným členením plôch a 
staré dunajské rameno tvorilo os parku (JANOTA, BAGIN, 
1977). TOMAŠKO (1967) túto úpravu datuje do r. 1839, 
STEINHÜBEL (1990) do r. 1832. BERGEROVÁ (1989) spomína 
úpravu parku z 30-tych rokov 19. st., kedy bol upravený 
v krajinárskom štýle, boli vytvorené priehľady a stred 
hviezdice bol upravený vo francúzkom štýle. Podľa CSÁKOSA 
(1929) bol park založený v 18. storočí, zo záhradníckeho 
pohľadu si cenil úpravu z r. 1832.  

Po r. 1825, po vybudovaní pontónového mosta, sa 
zvýšila návštevnosť parku. V r. 1827 až 1830 sa začalo 
s prebudovaním parku v prírodno-krajinárskom (tzv. 
anglickom) slohu. V prvých rokoch sa začalo s prebudovaním 
ciest, priamočiare aleje zrušili a nahradili chodníkmi 
s početnými zákrutami. Stredová kruhová plocha pôvodnej 
hviezdice však ostala zachovaná. Počas týchto úprav prišlo 
aj k výrubu stromov, vyrúbali nielen stromoradia, ale aj 
lesný porast, ktorý bol nahradený priestrannými lúkami 
(BOROVSKÝ 1968).  

Najväčší rozmach dosiahli tieto úpravy okolo r. 1840, 
kedy v ňom F.F. Rómer podľa slov CSÁKOSA (1929) vysadil 
„jednu botanickú záhradu“. O snahe pretvoriť park na 
botanickú záhradu sa zmieňuje aj TOMAŠKO (1967) a 
BOROVSKÝ (1968).   

Ďalšie úpravy parku spadajú do obdobia po založení 
Bratislavského okrášľovacieho spolku (založený v r. 1868). 
V strednej časti parku bol postavený vodomet a začali sa 
vysádzať kvetinové výsadby s doplnkami, ktoré tvorili 
rozličné stojany a vázy. V lete tu rozmiestňovali palmy a iné 
skleníkové rastliny. Kvetinová výsadba bola koncom 19-teho 
a na začiatku 20-teho storočia novinkou a preslávila park aj 
za hranicami Rakúsko-Uhorskej monarchie (TOMAŠKO 1967; 
JANOTA, BAGIN 1977). V r. 1896 v parku umiestnili gotickú 
vežu z františkánskeho kostola, ktorá dodnes dominuje jeho 
východnej časti. 
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Počas tohto obdobia bolo v parku vysadených veľa 
cudzokrajných stromov, okrášľovací spolok dal na vzácne 
stromy vyhotoviť trojjazyčné menovky − maďarské, nemecké 
a latinské (BERGEROVÁ 1989). 

Park ovplyvnila aj veľká poľnohospodárska výstava, 
usporiadaná v r. 1902 na jeho území. Pre umiestnenie 
jednotlivých exponátov bola veľká plocha parku cestičkami 
rozdelená na menšie časti. Toto členenie sa v menších 
obmenách zachovalo, na obr. 12 je stav v r. 1932. 

 
Obr. 12: Sad Janka Kráľa na mape z roku 1932 (zdroj: Sigmund Steiner 
Buchhandlung Bratislava) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V r. 1933-1937 bolo v parku založené rozárium, ktoré 

malo plochu tisícpäťsto štvorcových metrov a nachádzalo sa 
v ňom tritisíc ruží (BERGEROVÁ 1989), počtom druhov a sort 
patrilo medzi najbohatšie vo vtedajšej ČSR.  

Úpadok parku nastal počas 2. svetovej vojny, počas 
ktorej boli zo strategických dôvodov vyrúbané mnohé 
hodnotné stromy, umelecké predmety boli poškodené 
a zničené (BERGEROVÁ 1989). Po vojne park postupne pustol 
a chradol. V tejto súvislosti sú zaujímavé údaje o 
návštevnosti parku koncom 60-tych rokov, PALIGA (1969) 
uvádza z obdobia december-január 20 návštevníkov, 
z obdobia júl-august 200 návštevníkov.   
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Súčasný stav 
Súčasný názov parku Sad Janka Kráľa pochádza zo 

60-tych rokov minulého storočia. Park bol pomenovaný 
podľa slovenského básnika Janka Kráľa, ktorého socha je 
umiestnená v centrálnej časti parku.  

Koncepcia parku z 30-tych rokov 19. st., ktorá bola 
založená na prírodno-krajinárskom slohu, bola neskoršími 
úpravami postupne narušená. Súčasnú podobu získal park 
po rekonštrukcii, ktorá prebehla v r. 1977-1983. Jej cieľom 
nebol návrat do pôvodnej podoby parku, ale vyzdvihnutie 
prírodno-krajinárskej koncepcie, ktorá je na ňom najcenejšia 
(TORMA 2006). Park bol vybavený novými, veľkorozmernými 
odpočinkovými plochami, fontánou a drobnou architektúrou. 
Podľa BERGEROVEJ (1989) však utrpel na svojej historickej 
hodnote, vybudovaním širokých asfaltových chodníkov a 
veľkých asfaltových plôch sa narušil jeho pôvodný charakter. 
Prispela k tomu aj výstavba budovy bufetu s nevhodne 
riešeným oddychovým priestorom. 
 V r. 2006 boli v parku vykonané rekonštrukčné práce 
zamerané na ozdravenie porastov, ktoré utrpeli niekoľko 
desaťročí absentujúcou systematickou údržbou.  Súčasťou 
bola aj výsadba stromov a kríkových skupín.   
 
Legislatívna ochrana 

Ministerstvo orby a  Ministerstvo školstva a národnej 
osvety uhorskej vlády vyhlásilo v r. 1907 tento prírodný 
priestor za štátom chránený park, pričom boli prísne 
chránené niektoré staré alebo pamätné stromy a ich 
skupiny. Od r. 1919 bol na základe rozhodnutia Vládneho 
komisariátu pre pamiatky pod ochranou štátu ako významný 
kultúrny a prírodný priestor. Toto rozhodnutie sa vzťahovalo 
aj na najvzácnejšie exempláre starých pamätných stromov, 
napr. na tzv. Napoleonov platan. 

Sad Janka Kráľa je v súčasnosti chránený podľa 
zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu ako 
národná kultúrna pamiatka, číslo ústredného zoznamu 321. 
 
Druhové zloženie 

Sad Janka Kráľa patrí k dendrologicky najviac 
preskúmaným objektom Bratislavy. TOMAŠKO (1967), 
BOROVSKÝ (1968) uvádzajú, že v parku bolo vysadených 322 
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druhov, variet a foriem drevín, čo je úctyhodný počet, zvlášť 
keď doňho nie sú zahrnuté rôzne odrody rodov Rosa, 
Rhododendron a pod. V parku je zastúpených 116 rodov 
drevín. Takmer jednu tretinu tvoria vždyzelené listnaté 
a ihličnaté dreviny. Len vďaka správnemu rozmiestneniu 
a pomerne veľkej rozlohe parku nepôsobí priestor dojmom 
zbierkového objektu. Z významnejších drevín autor uvádza: 
Abies pinsapo (jedľa španielska),  Abies pinsapo 'Glauca' 
(jedľa španielska), Berberis gagnepainii (dráč), Berberis 
julianae (dráč Júliin), Cryptomeria japonica (kryptyoméria 
japonská), Cryptomeria japonica 'Elegans' (kryptyoméria 
japonská), Chamaecyparis lawsoniana 'Argentea' (cypruštek 
Lawsonov), Chamaecyparis nootkatensis (cypruštek 
nutkanský), Cercis siliquatrum (judášovec strukový), 
Cercidiphyllum japonicum (cercidovník japonský), 
Cephalotaxus harringtonia var. drupacea (patis 
Harringtonov), Calycanthus floridus (kalykant floridský), 
Fuchsia magelanica 'Ricartonii' (fuksia čílska), Hamamelis 
mollis (hammamel mäkký), Ilex pernyii (cezmína Pernyho), 
Koelreuteria paniculata (jaseňovec metlinatý), Maclura 
pomifera 'Inermis' (maklura oranžová), Magnolia stellata 
(magnólia hviezdokvetá), Metasequoia glyptostroboides 
(metasekvoja čínska), Paulownia tomentosa (paulovnia 
plstnatá), Quercus x turneri 'Pseudoturneri' (dub Turnerov), 
Skimmia japonica, Xanthoceras sorbifolia (žltoroh 
jarabinolistý). Osobitne spomína zvlášť pekné solitérne 
dreviny s veľkými rozmermi: Abies nordmanniana (jedľa 
Nordmannova), Ailanthus altissima (pajaseň žliazkatý), 
Brousonettia papyrifera (papierovník čínsky), Celtis australis 
(brestovec južný), pozornosť si zaslúži niekoľko Platanus 
hispanica (platan javorolistý), z nich najväčší má obvod 595 
cm. 

Podľa zistení PALIGU (1969) rástlo v parku 4 100 ks 
stromov. Druhové zloženie bolo bohaté, zaznamenal až 210 
druhov a nižších taxónov drevín. Z tohto počtu bolo 
introdukovaných drevín, resp. drevín s kultúrnym pôvodom 
spolu 90 (65 listnatých a 25 ihličnatých). 

Analýze dendrologickej hodnoty Sadu Janka Kráľa sa 
venuje HOŠŤÁLKOVÁ (1973). Okrem hodnotenia stavu 
porastov a ich estetického pôsobenia sa podrobne venuje 
druhovému zloženiu drevín. Uvádza výskyt 217 
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introdukovaných druhov resp. druhov s kultúrnym pôvodom. 
Mnohé druhy sú zastúpené niekoľkými kultivarmi, čo dáva 
tejto kolekcii drevín zbierkový charakter. V parku 
zaznamenala napr. 5 tvarových resp. farebných kultivarov 
Fagus sylvatica (buk lesný), 6 kultivarov Taxus baccata (tis 
obyčajný), 7 zástupcov rodu Berberis (dráč) a pod.  

BENČAŤ (1982) udáva 210 druhov, ešte stále zbierkový 
charakter výsadieb potvrzuje napr. výskyt 8 druhov 
a kutivarov rodu Berberis (dráč), 8 druhov a kutivarov rodu 
Viburnum (kalina), 6 kultivarov Fagus sylvatica (buk lesný) 
a pod. Autor ako posledný zaznamenal výskyt niektorých 
druhov, napr.: Broussonetia papyrifera (papierovník čínsky), 
Cercidiphyllum japonicum (cercidovník japonský), Crataegus 
crus-galli (hloh dlhotŕňový) či Quercus x turneri 
'Pseudoturneri' (dub Turnerov). 

REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988) zaznamenali v parku už 
len 112 cudzokrajných druhov, PALIGA (1989) vo svojom 
dendrologickom sprievodcovi po Sade Janka Kráľa uvádza 31 
introdukovaných druhov.  

Pri celkovej inventarizácii drevín ZÁVODSKÝ (1992) 
zaznamenal 90 nepôvodných druhov, počas poslednej 
invetarizácie, výsledky ktorej publikovali SERBINOVÁ, 
JUHÁSOVÁ, JECKOVÁ (2006), bolo zistených 93 druhov drevín, 
z toho 61 druhov introdukovaných. 

Počas nášho výskumu bolo zaznamenaných 95 
introdukovaných druhov drevín resp. druhov s kultúrnym 
pôvodom (tab. 5).  
 
Tab. 5: Zoznam cudzokrajných druhov drevín v Sade Janka Kráľa 

p. č. vedecký názov autor kultivar 

1 Abies cephalonica LOUDON   

2 Abies concolor LINDL. ET GORD.   

3 Acer platanoides L. 'Crimson King'   
4 Acer pseudoplatanus  L. 'Atropurpureum'  
5 Acer saccharinum L.   
6 Aesculus 

hippocastanum L.   
7 Aesculus x carnea  HAYNE   
8 Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

9 Berberis julianae C. K. SCHNEID.    
10 Berberis thunbergii DC.   
11 Buxus sempervirens L.   
12 Carpinus betulus  L. 'Pendula'  
13 Carpinus betulus  L. 'Fastigiata'  
14 Catalpa bignonioides WALTER   
15 Celtis occidentalis L.   
16 Cerasus serrula FRANCH.  
17 Chaenomeles 

speciosa (SWEET) NAKAI   
18 Chamaecyparis 

lawsoniana  (MURRAY) PARL. 
'Triomf van 
Boskoop' 

19 Chamaecyparis 
lawsoniana  (MURRAY) PARL.   

20 Chamaecyparis 
nootkatensis 

(MURRAY) PARL. 

 
  
'Aurea'  

21 Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & 
ZUCC.) ENDL. 'Sqarrosa' 

22 Cornus florida     
23 Corylus colurna L.   
24 Cotoneaster bullatus  BOIS   
25 Cotoneaster 

dammerii C.K.SCHNEID. 'Skogholm' 
26 Cotoneaster 

divaricatus 
REHDER & 
E.H.WILSON   

27 Cotoneaster 
melanocarpa 

FISCH. EX 
LOUDON           
SCHTDL.   

28 Cotoneaster 
salicifolius FRANCH.   

29 Cryptomeria 
japonica (L. F.) D. DON    

30 Fagus sylvatica  L. Atropurpurea Group 
31 Fagus sylvatica  L. 'Dawyck Purple' 
32 Fagus sylvatica  L. 'Dawyck'  
33 Fagus sylvatica  L. 'Pendula'  
34 Fagus sylvatica  L. 'Rohanii'  
35 Ficus carica L.   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

36 Forsythia       
× intermedia ZAB.   

37 Fraxinus americana L.   
38 Ginkgo biloba L.   
39 Gleditsia triacanthos L.   
40 Gymnocladus dioica (L.) K. KOCH   
41 Ilex aquifolium L.   
42 Juglans nigra L.   
43 Juglans regia L.   
44 Juniperus × media MELLE  Pfitzeriana  

45 Laurocerasus 
officinalis M.ROEM   

46 Ligustrum 
ovalifolium HASSK.   

47 Liquidambar 
styraciflua L.   

48 Liriodendron 
tulipifera L.   

49 Lonicera 
fragratissima LINDL. ET PAXT.   

50 Lonicera pileata  OLIV.   
51 Lonicera tatarica L.   
52 Maclura pomifera (RAF.) C.K. 

SCHNEID.   
53 Magnolia acuminata (L.) L.   
54 Magnolia kobus DC.   
55 

Magnolia salicifolia 
(SIEBOLD & 
ZUCC.) MAXIM.   

56 Magnolia tripetala L.   
57 Magnolia × 

soulangeana SOUL.-BOD.   
58 Metasequoia 

glyptostroboides 
HU & W.C. 
CHENG   

59 Morus alba L.   
60 Negundo aceroides MOENCH    
61 Paulownia 

tomentosa SIEB. ET ZUCC.   
62 Philadelphus L.   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

coronarius 

63 Physocarpus 
opulifolius (L.) MAXIM.   

64 Picea pungens ENGELM. 'Argentea' 
65 Pinus nigra J.F. ARNOLD   
66 Pinus nigra J.F. ARNOLD subsp. Austriaca 
67 Pinus strobus L.   
68 Platanus hispanica   MÜNCHH.   
69 Platycladus orientalis (L.) FRANCO   
70 

Populus balsamifera 
subsp. trichocarpa 

 (TORR. & GRAY 
EX HOOK.) 
BRAYSHAW 

  

71 Populus × 
canadensis MOENCH  

  

72 Prunus cerasifera EHRH.   
73 Prunus cerasifera EHRH. 'Nigra'   
74 Pseudotsuga 

menziesii (MIRB.) FRANCO   
75 Pseudotsuga 

menziesii (MIRB.) FRANCO var. glauca 
76 Pyracantha coccinea ROEM.   
77 Quercus palustris MÜNCHH.   
78 Quercus robur   'Fastigiata' 
79 Quercus rubra L. 'Aurea' 
80 Quercus rubra L.   
81 Ribes sanquineum PURSH.   
82 Robinia 

pseudoacacia L.   
83 Rosa multiflora THUNB.    
84 Rosa sp.     
85 Salix alba SIMK. var. chrysocoma  
86 Salix elaeagnos   SCOP. 'Angustifolia' 
87 Skimmia japonica THUNB.   
88 Sophora japonica L.   
89 Spiraea douglasii HOOK.   
90 Swida alba (L.) OPIZ   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

91 Swida sericea  (L. EMEND. 
MURRAY) HOLUB 'Flaviramea' 

92 Thuja plicata  DONN EX D. DON   
93 Tilia tomentosa MOENCH.   
94 Viburnum    'Pragense'   
95 Viburnum 

rhytidohyllum HEMSL.   
 
Druhové zloženie v Sade Janka Kráľa je stále pestré, 

bol tu zaznamenaný najvyšší počet introdukovaných druhov 
zo všetkých sledovaných objektov. V druhovom zložení 
drevín prevládajú najmä domáce druhy: Acer platanoides 
(javor mliečny), Acer pseudoplatanus (javor horský), Acer 
campestre (javor poľný), na základe údajov SERBINOVEJ, 
JUHÁSOVEJ, JECKOVEJ (2006) tvoria len tieto tri druhy až 40,70 
% drevinového zloženia parku. Z introdukovaných druhov 
prevláda Robinia pseudoacacia (agát biely), ktorý sa v parku 
druhotne rozšíril najmä v okrajových, menej udržiavaných 
častiach. Hojne je zastúpený aj Aesculus hippocastanum 
(pagaštan konský). Ostané druhy sú zastúpené len niekoľko 
málo exemplármi.  

Vzhľadom na vysoký počet druhov zachytených 
rôznymi autormi – až 438, je premenlivosť druhového 
zloženia veľmi vysoká. Len 14 druhov predstavuje stálu 
súčasť druhového zloženia: Aesculus hippocastanum 
(pagaštan konský), Ailanthus altissima (pajeseň žliazkatý), 
Carpinus betulus 'Pendula'  (hrab obyčajný), Catalpa 
bignonioides (katalpa bignóniová), Celtis occidentalis 
(brestovec západný), Fagus sylvatica 'Pendula' (buk lesný), 
Ginkgo biloba (ginko dvojlaločné), Chamaecyparis 
lawsoniana (cypruštek Lawsonov), Ilex aquifolium (cezmína 
ostrolistá), Liriodendron tulipifera (ľaliovník tulipánokvetý), 
Metasequoia glyptostroboides (metasekvoja čínska), 
Paulownia tomentosa (paulovnia plstnatá), Pinus nigra 
(borovica čierna) a Platanus hispanica (platan javorolistý). 

Počas rekonštrukčných prác, ktoré prebehli v r. 2006, 
boli z parku odstránené viaceré suché, poškodené a choré 
stromy, v rámci realizácie nových výsadieb však pribudli 
niektoré atraktívne druhy, napr. Quercus rubra 'Aurea' (dub 
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červený, kultivar so zlato-žlto sfarbenými listami) alebo Cerasus 
serrula (čerešňa s nápadnou lesklou červeno-hnedou 
borkou). 
 
4.6 Park pri kaštieli v Rusovciach  
 

Park pri kaštieli v Rusovciach (Rusovský park) sa 
nachádza v k.ú. Rusovce. Jeho hranicu tvorí Rusovská cesta, 
Rusovský kanál a zástavba ulíc Pri vodnej veži a Balkánska 
(obr. 13). Výmera parku je 15,44 ha. 

 
Obr. 13: Lokalizácia parku pri kaštieli v Rusovciach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
História a vývoj parku 

Park v Rusovciach patrí k najvýznamnejším prírodno-
krajinárskym objektom na území Slovenska. História tohto 
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priestoru je veľmi dlhá, už v r. 1266 sa spomína 
v Rusovciach hrad s okolitým prírodným priestorom, ktorý sa 
neskôr stal základom neskoršieho parku (REŠOVSKÁ, 
KLUČÁROVÁ 1988). Vlastníkmi týchto priestorov a objektov 
boli viaceré významné šľachtické rody, ktoré postupne 
zanechávali pečať na celkovej veľkorysej koncepcii parku. 
V r. 1646 gróf Štefan Zichy, predseda Uhorskej komory, 
získal panstvo Rusovce na takmer 200 rokov.  

V druhej polovici 18. storočia tu vzniklo vidiecke sídlo 
Zichyovského panstva a barokový kaštieľ v Rusovciach 
považovala vtedajšia verejná mienka za najkrajší v 
Mošonskej župe (VÁGENKTECHTOVÁ 1988). Na mape prvého 
vojenského mapovania z roku 1763-1787 je na mieste parku 
zachytená pravidelne členená plocha, ktorá sa rozprestierala 
juhovýchodne od budovy kaštieľa. 

Gróf Emanuel Zichy-Ferraris v r. 1845 zámok 
prestaval v tudorovskom štýle podľa vzoru anglických 
panských sídiel. Aj všetky hospodárske budovy patriace ku 
kaštieľu boli postavené, alebo stavebne upravené 
v rovnakom štýle. Na katastrálnej mape z r. 1856 je vidieť, 
že baroková záhrada je prebudovaná v modernom duchu 
anglických prírodno-krajinárskych parkov. Oproti pôvodnej 
záhrade bola plocha parku zväčšená a južne od kaštieľa bola 
priamo napojená na novovybudované záhradníctvo. Vznikol 
veľký krajinársky park, do ktorého zakomponovali aj 
dunajský kanál − Rusovské rameno. Tento kanál dnes 
oddeľuje časť parkovo upraveného priestoru od voľnejších 
krajinárskych úprav, ktoré v minulosti siahali až po tok 
Dunaja. Vstupná časť parku i blízkeho okolia kaštieľa mala 
pravidelnú úpravu so zníženým parterom a fontánou. 
Hodnotné boli aj architektonické doplnky, jedným z 
najvýznamnejších bol stĺp s levom, ktorý pochádzal z blízkej 
archeologickej lokality Gerulata. Dnes je nahradený kópiou. 
V parku bol aj jednoloďový kostol s predstavanou 
renesančnou vežou (JANOTA, BAGIN 1977; REŠOVSKÁ, 
KLUČÁROVÁ 1988; VAGENKNECHTOVÁ 1992). 

K ďalšiemu rozvoju rusovského kaštieľa a parku prišlo 
po r. 1872, kedy kaštieľ a priľahlé panstvo kúpil gróf Hugo 
Henckel a vybudoval tu žrebčinec. V r. 1890 sa novým 
majiteľom žrebčinca stal barón Rotschild. Na prelome 19-
teho a 20-teho storočia bola smerom na severovýchod 
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plocha parku rozšírená až za upravené Rusovské rameno 
Dunaja. Návrat k prírode, ktorý bol pre toto obdobie 
charakteristický, sa demonštroval aj pasením dobytka v 
okrajových častiach parku a pasúci sa dobytok bol v 
priehľadoch pozorovateľný z parkových chodníkov. Úprava 
prírodného prostredia sa takto rozšírila aj na plochy 
pasienkov a poľnohospodárskej pôdy, kde bolo cielene 
upravené druhové zloženie skupín stromov, ktoré sa 
uplatňovali v pohľadoch (VAGENKNECHTOVÁ 1992).  

Medzi posledných významných vlastníkov komplexu 
patrila korunná princezná Štefánia, dcéra belgického kráľa 
Leopolda II., vdova po korunnom princovi Rudolfovi. 
S druhým manželom, grófom Elemérom Lónayom žili 
v kaštieli v Rusovciach, ktorý kúpili v r. 1906. Lónyaovci 
obnovu parku zverili do rúk záhradníkom z Anglicka. 
Záhradu kaštieľa považovala vtedajšia verejnosť za jednu 
z najkrajších a najpestovanejších (REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ 
1988; VAGENKNECHTOVÁ 1992). 

Po odchode grófa Lónyaiho a princeznej Štefánie 
zostal kaštieľ a park opustený. Jeho majiteľom sa po 
zoštátnení stal Slovenský ľudový umelecký kolektív. 
Neudržiavaný kaštieľ však postupom času chátral a preto 
bola plánovaná celková rekonštrukcia areálu.  

 
Súčasný stav 

Napriek tomu, že park od druhej svetovej vojny nebol 
primerane udržiavaný, možno i dnes vidieť vynikajúcu 
koncepciu prírodno-krajinárskej úpravy. Pôvodný terén, na 
ktorom sa park rozkladá, bol rovinatý, ale umelým 
rozmiestnením vykopaných materiálov sa podarilo docieliť 
pôsobivú členitosť terénu. Vďaka tomu sa kaštieľ s členitou 
architektúrou stal dominantou diaľkových priehľadov v parku 
(VAGENKTECHTOVÁ 1992). 

V súčasnosti je ako park udržiavaná len časť 
pôvodného areálu po Rusovské rameno, hlavne okrajové 
časti parku sú zanedbané. Vodná veža, jedna z hlavných 
stavebných dominánt parku, je zarastená krovinami 
a stromami. Neudržiavené sú aj tisy a krušpány v okolí 
kaštieľa, v minulosti upravované do pravidelných tvarov.  
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Obr. 14: Hlavné priehľady v parku pri kaštieli v Rusovciach (vyznačené 
šípkami) na mapovom podklade z roku 1906 (spracovala 
Vagenknechtová 1992) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Legislatívna ochrana 

Podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane 
pamiatkového fondu je Rusovský park súčasťou národnej 
kultúrnej pamiatky Kaštieľ a park Rusovce, číslo ústredného 
zoznamu 346 (park reprezentuje samostatný pamiatkový 
objekt).  

 
Druhové zloženie 

Druhové zloženie drevín Rusovského parku 
vychádzalo v prvom rade z pôvodných, stanovištne 
prirodzených drevín. V duchu prírodno-krajinárskeho slohu 
bolo toto pomerne chudobné druhové zloženie pre potreby 
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architektonického riešenia a estetické pôsobenie obohatené 
aj o niektoré introdukované druhy. JANOTA, BAGIN (1977) 
uvádzajú výskyt 31 exotických druhov, menovite: Platanus 
hispanica (platan javorolistý), Juglans nigra (orech čierny), 
Liriodendron tulipifera (ľaliovník tulipánokvetý), Sophora 
japonica (sofora japonská) a Tilia tomentosa (lipa plstnatá).  

Aj keď BENČAŤ (1982) park zaradil medzi 
celoslovensky významné dendrologické objekty, uvádza tu 
výskyt len 28 introdukovaných druhov, z toho 10 konifer.  

Naopak REŠOVSKÁ, KLUČÁROVÁ (1988) zistili v rámci 
prieskumu až 80 introdukovaných druhov, resp. druhov 
s kultúrnym pôvodom. Mapovali však park v jeho rozšírenom 
pôdoryse, teda aj plochu za Rusovským kanálom. Ak 
zoberieme do úvahy len časť dnešnej výmery parku, tak tu 
bolo zistených 62 druhov, ďalších 18 sa nachádzalo len 
v časti za kanálom, ako napr. Ptelea trifoliata (krídlatec 
trojlistý), Populus nigra 'Italica' (topoľ čierny), Populus 
angustifolia (topoľ úzkolistý), Parotia persica, Cercidiphyllum 
japonicum (cercidovník japonský).  

STEINHÜBEL (1990) sa o druhovom zložení drevín v 
parku vyjadruje len veľmi stručne, uvádza výskyt dubov, 
platanov, beztŕňovcovce a alpínum s rododendrónmi. 

Podrobný dendrologický prieskum bol vykonaný ako 
súčasť inventarizácie drevín v rokoch 2003-2004 
(REHÁČKOVÁ, HUDEKOVÁ 2004). Inventarizácia drevín v areáli 
parku bola vykonaná v dvoch úrovniach, v prvej boli 
mapované jednotlivé stromy a kríky. Táto úroveň pokrývala 
najmä centrálnu časť parku, a časti, ktoré sa nachádzali v 
blízkosti zámku. Vyhodnotených bolo 682 ks drevín, celkový 
počet druhov aj s kultivarmi bol 54, taxonomicky boli 
zaradené do 34 rodov. Podľa zistení sú jednotlivé druhy 
drevín v parku zastúpené veľmi nerovnomerne, až 87 % 
hodnotených drevín tvorí len 12 druhov. Zvyšných 13 % 
tvorí 43 druhov, ktoré sú väčšinou zastúpené len jedným 
exemplárom. Ihličnany sú v porastoch zastúpené veľmi 
chudobne, aj z hľadiska druhového zloženia (24 %), aj 
z hľadiska celkovej početnosti (tvoria len 12,7 % podiel). 
Introdukované dreviny boli zastúpené 36 taxónmi. V druhej 
úrovni boli mapované porasty v okrajových častiach areálu, 
teda na jeho východnom a severnom okraji. Medzi základné 
(kostrové) dreviny Rusovského parku patria dreviny z  
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pôvodných dubovo-brestovo-jaseňových lesov ako Fraxinus 
excelsior (jaseň štíhly), Ulmus carpinifolia (brest hrabolistý), 
Ulmus laevis (brest väzový), Quercus robur (dub letný) 
a Acer campestre (javor poľný). Dendrologické zloženie ďalej 
dopĺňajú ďalšie dreviny, ako napr. Tilia cordata (lipa 
malolistá), Tilia platyphyllos (lipa veľkolistá), Acer 
platanoides (javor mliečny), Acer pseudoplatanus (javor 
horský) a buk lesný (Fagus sylvatica). Z ihličnatých drevín 
sa tu nachádzajú krásne exempláre Pinus nigra (borovice 
čiernej).K najkrajším a najatraktívnejším stromom celého 
areálu patrí aleja z Platanus hispanica (platan javorolistý). 
V parku sa zachovali aj zvyšky kompozícií z tvarovaných 
tisov a krušpánov. Len doplnkový charakter majú ďalšie 
druhy, zväčša introdukované ako napr.: Gleditsia triacantos 
(gledíčia trojtŕňová), Picea pungens skupina Glauca (smrek 
pichľavý) a Picea omorika (smrek omorikový), Acer 
saccharinum (javor cukrový), katalpy (Catalpa 
bignonioides), brestovce (Celtis occidentalis) a iné.  

Počas nášho výskumu bolo identifikovaných 40 
introdukovaných druhov, resp. druhov s kultúrnym pôvodom 
(tab. 6).  

 
Tab. 6: Zoznam cudzokrajných druhov drevín v Rusovskom parku 

p. č. vedecký názov autor kultivar 

1 Abies nordmanniana (STEVEN) SPACH   

2 Abies pinsapo BOISS.   

3 Acer platanoides  L. 'Crimson King'  

4 Acer pseudoplatanus  L. 'Atropurpureum'  

5 Acer pseudoplatanus  L. f. variegatum 

6 Acer saccharinum L.   

7 
Aesculus 
hippocastanum 

L.   

8 Ailanthus altissima 
(MILL.) 
SWINGLE   

9 Buxus sempervirens L.   

10 Calocedrus decurrens (TORR.) FLORIN   

11 Caragana arborescens LAM.    

12 Castanea sativa MILL.   

13 Catalpa bignonioides WALTER   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

14 Celtis occidentalis L.   

15 
Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & 

ZUCC.) ENDL. 
'Filifera'  

16 Crataegus mollis 
(TORR. ET A. 
GRAY) SCHEELE    

17 Deutzia scabra THUNB.   

18 Fagus sylvatica L. 
skupina 
Atropurpurea 

19 Fagus sylvatica L. 'Pendula'   

20 Gleditsia triacanthos L.   

21 Gymnocladus dioica (L.) K. KOCH   

22 Juniperus × media MELLE  'Pfizteriana Glauca' 

23 Juniperus squamata 
BUCH.-HAM. EX 
D. DON 

'Meyerii' 

24 Juniperus virginiana L.   

25 Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT.   

26 Morus alba L.   

27 
Philadelphus 
coronarius 

L.   

28 Picea abies var. L. 'Pendula' 

29 Picea omorika (PANCIC) PURK.   

30 Picea pungens  ENGELM. 'Argentea' 

31 Pinus nigra J.F. ARNOLD   

32 Platanus hispanica   MÜNCHH.   

33 Prunus cerasifera EHRH.   

34 Quercus robur L. 'Fatigiata' 

35 Rosa cv.div. L.   

36 Symphoricarpos albus (L.) S. F. BLAKE   

37 Syringa vulgaris L.   

38 Thuja occidentalis L.   

39 Thuja plicata  
DONN EX D. 
DON   

40 Tilia tomentosa MOENCH.   
 
Introdukované druhy sa vyskytujú aj v časti parku za 

kanálom, hlavne Aesculus hippocastanum (pagaštan konský) 
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alebo Pinus nigra (borovica čierna), zvláštnosťou je výskyt 
Cercis siliquastrum (judášovec strukový).  

Druhové zloženie je pomerne stále, až 15 druhov bolo 
zaznamenaných pri všetkých prieskumoch. Z nich medzi 
vzácnejšie druhy patria najmä: Abies pinsapo (jedľa 
španielska) a Calocedrus decurrens (cédrovec zbiehavý). 
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5 ANALÝZA DRUHOVÉHO ZLOŽENIA DREVÍN V 

HODNOTENÝCH OBJEKTOCH 

 
Počas výskumu zameraného na nepôvodné, 

introdukované druhy drevín, bolo vo všetkých hodnotených 
objektoch zistených celkom 137 druhov bez kultivarov, 
s kultivarmi ide o 161 taxónov drevín. Z toho medzi 
Gymnospermae zaraďujeme 63 a medzi Angiospermae 98 
taxónov, z toho 16 vždyzelených. Zoznam všetkých 
zistených taxónov je zaznamenaný v tab. 7. Tabuľka 
s vyznačenými objektami, v ktorých sa uvedené taxóny 
nachádzajú, je uvedená v prílohe č. 1.  

 
Tab. 7: Zoznam všetkých determinovaných druhov drevín 
v hodnotených objektov 

p. č. vedecký názov autor kultivar 

1 Abies cephalonica LOUDON   

2 Abies concolor 
(GORDON & GLEND.) 
LINDL. EX 
F.H.HILDEBR. 

  

3 Abies grandis 
(DOUGLAS EX D. 
DON) LINDL.   

4 Abies homolepis SIEBOLD & ZUCC.  

5 Abies nordmanniana (STEVEN) SPACH   

6 Abies pinsapo BOISS.   

7 Acer platanoides L. 'Crimson King'   

8 Acer pseudoplatanus  L. 'Atropurpureum'  

9 Acer pseudoplatanus  L. 'Variegatum' 

10 Acer saccharinum L.   

11 Aesculus × carnea HAYNE   

12 
Aesculus 
hippocastanum 

L.   

13 Ailanthus altissima (MILL.)SWINGLE   

14 Berberis julianae C.K.SCHNEID.    

15 Berberis thunbergii DC.   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

16 Berberis thunbergii DC. 'Atropopurpurea' 

17 Berberis thunbergii DC. 'Golden Ring'   

18 Buxus sempervirens L.   

19 Calocedrus decurrens (TORR.)FLORIN   

20 Caragana arborescens LAM.    

21 Carpinus betulus  L. 'Pendula'  

22 Carpinus betulus  L. 'Fastigiata'  

23 
Caryopteris  
× clandonensis  

N.W.SIMMONDS EX 
REHDER 'Worcester Gold' 

24 
Caryopteris  
× clandonensis  

N.W.SIMMONDS EX 
REHDER   

25 Castanea sativa MILL.   

26 Catalpa bignonioides WALTER   

27 Celtis occidentalis L.   

28 Chaenomeles japonica 
(THUNB.) LINDL. EX 
SPACH 

  

29 Chaenomeles speciosa (SWEET) NAKAI  

30 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

(A.MURRAY BIS) 
PARL.   

31 
Chamaecyparis 
lawsoniana  

(A.MURRAY BIS) 
PARL. 

'Triomf van 
Boskoop' 

32 
Chamaecyparis 
lawsoniana  

(A.MURRAY BIS) 
PARL. 

'Lane'  

33 
Chamaecyparis 
nootkatensis 

(D.DON) SPACH 'Aurea'  

34 Chamaecyparis pisifera 
(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL. 'Filifera'  

35 Chamaecyparis pisifera 
(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL. 'Sqarrosa' 

36 Cornus florida L.   

37 Cornus sericea  L. 'Flaviramea 

38 Corylus colurna L.   

39 Cotoneaster bullatus BOIS   

40 Cotoneaster dammeri C.K.SCHNEID. 'Skogholm' 
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

41 Cotoneaster divaricatus 
 REHDER & 
E.H.WILSON   

42 
Cotoneaster 
melanocarpa  

FISCH. EX LOUDON   

43 Cotoneaster salicifolius FRANCH.   

44 Crataegus mollis 
(TORR. & GRAY) 
SCHEELE   

45 Cryptomeria japonica 
(THUNB. EX L.F.) 
D.DON   

46 
Cupressocyparis  
× leylandii 

(A.B.JACKS. & 

DALLIM.) DALLIM. 
  

47 Deutzia scabra THUNB.   

48 Euonymus fortunei 
(TURCZ.) HAND.-
MAZZ. 

var. radicans 
(Siebold ex Miq.) 
Rehder 

49 Euonymus fortunei 
(TURCZ.) HAND.-
MAZZ. 'Silver Queen'  

50 Euonymus japonicus THUNB.   

51 Fagus sylvatica L. 
skupina 
Atropurpurea  

52 Fagus sylvatica L. 'Pendula'   

53 Fagus sylvatica  L. 'Dawyck' 

54 Fagus sylvatica  L. 'Dawyck Purple' 

55 Fagus sylvatica  L. 'Rohanii'  

56 Ficus carica L.   

57 Forsythia suspensa (THUNB.)VAHL   

58 Forsythia × intermedia ZABEL   

59 Fraxinus americana L.   

60 Fraxinus excelsior  L.  'Nana'  

61 Fraxinus pennsylvanica MARSH.   

62 Ginkgo biloba L.   

63 Gleditsia triacanthos L.   

64 Gymnocladus dioica (L.) K.KOCH   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

65 
Hypericum 
androsaemum  

L.   

66 Ilex aquifolium L.   

67 Juglans nigra L.   

68 Juglans regia L.   

69 Juniperus × media MELLE  'Hetzii' 

70 Juniperus × media MELLE  
'Pfizteriana 
Glauca' 

71 Juniperus × media MELLE  
'Pfitzeriana 
Aurea' 

72 Juniperus × media MELLE  'Pfitzeriana'  

73 Juniperus sabina L. 'Tamariscifolia' 

74 Juniperus sabina L. 'Blue Danube' 

75 Juniperus squamata 
BUCH.-HAM. & 
D.DON 'Meyerii' 

76 Juniperus virginiana L.   

77 Laburnum anagyroides MEDIK.   

78 Laurocerasus officinalis M.ROEM.   

79 Laurocerasus officinalis M.ROEM. 'Schipkaensis'  

80 Ligustrum ovalifolium HASSK.   

81 Liquidambar styraciflua L.   

82 Liriodendron tulipifera L.   

83 Lonicera fragrantissima  LINDL. & PAXTON   

84 Lonicera pileata OLIV.   

85 Lonicera tatarica L.   

86 Maclura pomifera 
(RAF.) C.K. 
SCHNEID.   

87 
Magnolia  
× soulangeana  

SOUL.-BOD.   

88 Magnolia acuminata (L.) L.   

89 Magnolia kobus DC.   

90 Magnolia salicifolia (SIEBOLD & ZUCC.)   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

MAXIM. 

91 Magnolia tripetala L.   

92 Mahonia aquifolium (PURSH) NUTT.   

93 Malus × purpurea (BARBIER) REHDER 'Aldenhamensis' 

94 Malus sargentii  REHDER   

95 Malus × arnoldiana (REHDER) SARG.   

96 Malus × purpurea (BARBIER) REHD. 'Wierdak' 

97 Malus × moerlandsii  DOOR.  'Profusion' 

98 
Metasequoia 
glyptostroboides 

HU & W.C. CHENG   

99 Morus alba L.   

100 Negundo aceroides MOENCH    

101 Negundo aceroides MOENCH  'Variegatum' 

102 
Parthenocissus 
quinquefolia 

(L.) PLANCH. EMEND. 
REHDER   

103 
Parthenocissus 
tricuspidata 

(SIEBOLD & ZUCC.) 
PLANCH. 

  

104 Paulownia tomentosa (THUNB.) STEUD.   

105 Philadelphus coronarius L.   

106 Physocarpus opulifolius (L.) MAXIM.   

107 Picea abies  (L.) H.KARST. 'Viminalis' 

108 Picea omorika (PANČIĆ) PURK.   

109 Picea orientalis (L.) LINK   

110 Picea pungens ENGELM. Glauca Group  

111 Pinus nigra J.F. ARNOLD   

112 Pinus nigra J.F. ARNOLD subsp. Austriaca 

113 Pinus ponderosa 
DOUGLAS EX C. 
LAWSON 

  

114 Pinus strobus L.   

115 Platanus hispanica MÜNCHH.   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

116 Platycladus orientalis (L.) FRANCO   

117 
Populus balsamifera 
subsp. trichocarpa 

(TORR. & GRAY EX 
HOOK.) BRAYSHAW   

118 Populus nigra  L. 'Italica'  

119 Populus × canadensis MOENCH    

120 Potentilla fruticosa L. 'Abbottswood' 

121 Prunus    'Kanzan'   

122 Prunus cerasifera EHRH.   

123 Prunus cerasifera EHRH. 'Nigra'   

124 Prunus serrula FRANCH.   

125 Prunus subhirtella   MIQ. 'Pendula' 

126 Pseudolarix amabilis (J.NELSON) REHDER   

127 Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO   

128 Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO var. glauca 

129 Pyracantha coccinea M.ROEM.   

130 Quercus palustris MÜNCHH.   

131 Quercus robur L. 'Fatigiata' 

132 Quercus rubra L. 'Aurea' 

133 Quercus rubra L.   

134 Rhodotypos scandens (THUNB.) MAKINO   

135 Rhus typhina L.   

136 Ribes sanguineum  PURSH.   

137 Robinia  pseudoacacia  L.   

138 Rosa  L. cv.div. 

139 Rosa multiflora THUNB.    

140 Salix alba L. 'Tristis' 

141 Salix elaeagnos  SCOP. 'Angustifolia' 

142 Skimmia japonica THUNB.   
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p. č. vedecký názov autor kultivar 

143 Sophora japonica L.   

144 Sorbus aucuparia L.  'Pendula'  

145 Spiraea douglasii HOOK.   

146 Spiraea japonica L.F. 'Bumalda' 

147 Spiraea × vanhouttei (BRIOT) ZAB.   

148 Swida alba (L.) OPITZ   

149 Symphoricarpos albus (L.) S.F.BLAKE   

150 Syringa vulgaris L.   

151 Taxus baccata L. 'Fastigiata'  

152 Thuja occidentalis L.   

153 Thuja occidentalis L. 'Globosa Nana' 

154 Thuja occidentalis L. 'Malonyana'  

155 Thuja plicata DONN EX D.DON   

156 Tilia americana L. / VENT   

157 Tilia tomentosa MOENCH.   

158 Tsuga canadensis (L.) CARRIÈRE   

159 Viburnum    'Pragense' 

160 Viburnum rhytidohyllum HEMSL.   

161 Weigelia florida (BUNGE) A. DC. 'Variegata' 

 
Zistené taxóny patria do 36 čeľadí a 82 rodov. 

Najpočetnejšie sú zastúpené čeľade Rosaceae, Cupressaceae 
a Pinaceae (tab. 8).  
 
Tab. 8: Zastúpenie rodov, druhov a kultivarov drevín v jednotlivých 
čeladiach  
čeľad rod druh kultivar spolu druhov 

a kultivarov 
Aceraceae  2 4 4 6 

Anacardiaceae  1 1 - 1 

Aquifoliaceae  1 1 - 1 
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čeľad rod druh kultivar spolu druhov 
a kultivarov 

Berberidaceae 2 3 2 5 

Betulaceae 2 2 2 3 

Bignoniaceae 1 1 - 1 

Buxaceae 1 1 - 1 

Caesalpiniaceae  2 2 - 2 

Caprifoliaceae  4 7 2 7 

Celastraceae 1 2 2 3 

Cornaceae 2 3 1 3 

Cupressaceae  8 14 14 23 

Fabaceae 4 4 - 4 

Fagaceae 3 5 7 10 

Ginkgoaceae  1 1 - 1 

Grossulariaceae 1 1 - 1 

Hamamelidaceae 1 1 - 1 

Hippocastanaceae 1 2 - 2 

Hydrangeaceae 2 2 - 2 

Hypericaceae  1 1 - 1 

Juglandaceae  1 2 - 2 

Magnoliaceae 2 6 - 6 

Moraceae 3 3 - 3 

Oleaceae  4 7 1 7 

Pinaceae 7 17 5 18 

Platanaceae 1 1 - 1 

Rosaceae 13 28 12 30 

Rutaceae 1 1 - 1 

Salicaceae 2 5 3 5 

Scrophulariaceae 1 1 - 1 

Simaroubaceae  1 1 - 1 

Taxaceae 1 1 1 1 

Tiliaceae 1 2 - 2 
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čeľad rod druh kultivar spolu druhov 
a kultivarov 

Ulmaceae 1 1 - 1 

Verbenaceae  1 1 1 2 

Vitaceae 1 2 - 2 

 
Čeľaď Rosaceae je mimoriadne bohatá na dekoratívne 

druhy, ktoré sa vo veľkej miere využívajú v sadovníckych 
úpravách. V hodnotených plochách je zastúpený hlavne rod 
Cotoneaster MEDIK. a Malus MILL. Rod Rosa L., ktorý sa 
tradične spája s parkovými úpravami, je v súčasnosti 
zastúpený len skromne, čo je spôsobené zvýšenými 
nákladmi na údržbu ružových záhonov. Na porovnanie – 
rozárium v Sade Janka Kráľa založené rokoch 1933-1937 
malo 500 druhov ruží a počet vysadených ružových kríkov 
sa pohyboval okolo 3000 kusov (HOŠŤÁLKOVÁ 1973). 

Vysoké zastúpenie čeľadí Cupressaceae a Pinaceae 
dokumentuje trvalú obľúbenosť ihličnatých drevín 
v parkových výsadbách. Okrem bežných druhov ich 
reprezentujú aj zriedkavejšie taxóny, napr. Calocedrus 
decurrens (cédrovec zbiehavý), Metasequoia 
glyptostroboides (metasekvoja čínska) alebo Pseudolarix 
amabilis (pasmrekovec čínsky), ktorý sa podľa BENČAŤA 
(1982) vyskytoval na Slovensku len na jednej lokalite. 

Zo zistených taxónov sa vo všetkých šiestich 
hodnotených objektoch vyskytujú len tri druhy: Aesculus 
hippocastanum (pagaštan konský), Ailanthus altissima 
(pajaseň žliazkatý) a Celtis occidentalis (brestovec západný). 

Ďalšie obľúbené taxóny sú Acer pseudoplatanus 
'Atropurpureum' (javor horský, červenolistý kultivar), Buxus 
sempervirens (krušpám vždyzelený), Fagus sylvatica 
skupina Atropurpurea (buk lesný, červenolistý kultivar), 
Philadelphus coronarius (pajasmín vencový), Picea pungens 
skupina Glauca (smrek pichľavý, kultivar s modrosivým 
olistením), Pinus nigra (borovica čierna), Platanus hispanica 
(platan javorolistý), ktoré sú zastúpené v piatich objektoch. 

V štyroch objektoch je zastúpených osem druhov. 
Prevažujú však taxóny, ktoré sú zastúpené len v jednom 
objekte – je ich až 81, v podstate polovica všetkých 
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zistených taxónov. Nasledujú dreviny zastúpené v dvoch (39 
taxónov) a v troch (23 taxónov) objektoch. 

 
Druhové bohatstvo  
Z hľadiska druhového bohatstva drevín je medzi 

hodnotenými objektmi najvýznamnejší Sad Janka Kráľa, je 
v ňom zastúpených až 59,01 % všetkých zistených taxónov. 
Pri ostatných plochách sa tento podiel pohybuje od 24,22 do 
31,06 % zisteného sortimentu.  

Veľkosť plochy, ako všeobecný predpoklad vysokej 
diverzity drevín, sa pri nami hodnotených plochách 
nepreukázal (obr. 15). Platí len pre Sad Janka Kráľa, ktorý 
reprezentuje rozlohou najväčšiu plochu s najvyšším počtom 
taxónov. Nepotvrdil sa ani predpoklad, že parky založené 
v prírodno-krajinárskom slohu budú mať a priori vyššiu 
diverzitu introducentov.  

 
Obr. 15: Počet zistených druhov drevín a veľkosť hodnotených 
objektov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V tejto súvislosti je zaujímavé sledovať, ako sa vyvíjal 

počet druhov drevín v jednotlivých objektoch na základe 
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údajov rôznych autorov v období rokov 1968 až 2008 (tab. 
9). 

 
Tab. 9: Počet zistených druhov drevín v hodnotených objektoch podľa 
jednotlivých autorov v období rokov 1968 až 2008 
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Medická 
záhrada 65 75 − − 68 33 − − − − − 50 

Grassalkovi-
chova záhrada 84 89 − − 78 35 − 15 − − − 39 

Záhrada pri 
budove Úradu 
vlády SR 

− 34 − − 23 50 − − − − − 44 

Horský park 123 − − 93 113 43 − − 50 − − 45 

Sad Janka 
Kráľa 223 − 90 217 210 112 90 − − − 61 95 

Park pri 
kaštieli v 
Rusovciach 

25 − − − 28 62 − − − 36 − 40 

 
Takmer vo všetkých objektoch nastal v porovnaní zo 

stavom zo začiatku sledovaného obdobia pokles druhov. 
Veľmi výrazný pokles bol zaznamenaný pri objektoch, ktoré 
boli extrémne druhovo bohaté (Sad Janka Kráľa, Horský 
park a Medická záhrada), relatívne stabilné druhové zloženie 
má Záhrada pri budove Úradu vlády SR.  Jediný objekt, kde 
bol zaznamenaný nárast počtu druhov, je Park pri kaštieli 
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v Rusovciach. Menšie výkyvy v počte zistených druhov môžu 
spôsobovať aj problémy pri determinácii niektorých druhov.  

Na ilustráciu môžeme sledovať vývoj počtu druhov 
zaznamený jednotlivými autormi v Horskom parku (obr. 16). 
Stav zo 70-tych rokov minulého storočia dokumentuje 
vysokú diverzitu introdukovaných drevín, pravdepodobne 
ešte čiastočne zachytáva pôvodné druhové bohatstvo parku.  
 
Obr. 16: Vývoj  zistených druhov drevín podľa jednotlivých autorov 
v Horskom parku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobný vývoj môžeme vidieť aj v Sade Janka Kráľa, 

tu je pokles sortimentu zo 70-tych rokov minulého storočia 
v porovnaní so súčasnosťou viac ako polovičný.  

Iný pohľad na druhové bohatstvo jednotlivých 
objektov získame vtedy, ak  počet zistených druhov drevín 



Cudzokrajné druhy drevín v historických parkoch Bratislavy 

 

 

 75

16

15

12

4

3

2

0 5 10 15 20

Medická záhrada

Záhrada pri budove

ÚV SR

Grassalkowichova

záhrada

Sad J. Kráľa

Park pri kaštieli v

Rusovciach

Horský park

počet druhov na 1 ha

prepočítame na jednotku plochy, v tomto prípade na 1 ha 
(obr. 17). 

 
Obr. 17: Počet zistených druhov prepočítaný na 1 ha v hodnotených 
objektoch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Najvyšší počet druhov na jednotku plochy sa 

nachádza v Medickej záhrade (16), ktorá reprezentuje druhý 
výmerou najmenší objekt. Druhý najvyšší počet druhov (15) 
je v Záhrade pri budove Úradu vlády SR, reprezentujúcej 
najmenší hodnotený objekt. 

Počet uvádzaných taxónov z jednotlivých objektov sa 
môže meniť, keďže determinácia niektorých druhov je 
problematická. Ich celkový počet môže byť mierne vyšší, 
nami uvádzané výsledky sú však založené na jednoznačnej 
identifikácii taxónu na základe biologického materiálu a nie 
na údajoch iných autorov. 

Napr. z Horského parku sa na základe údajov 6 
autorov vyskytovalo resp. vyskytuje až 8 druhov a jedna 
varieta jedlí: Abies balsamea (jedľa balzamová), Abies 
concolor (jedľa srienistá), Abies grandis (jedľa obrovská), 
Abies homolepis (jedľa nikkoská), Abies lasiocarpa (jedľa 
plstnatoplodá), Abies lasiocarpa var. arizonica (jedľa 
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plstnatoplodá), Abies nordmanniana (jedľa Nordmannova), 
Abies procera (jedľa vznešená) a Abies veitchii (jedľa 
Veitchova). V súčasnosti tieto stromy dosahujú značné 
rozmery, niektoré aj vyše 20 m, preto je  zber materiálu 
problematický. Spoľahlivo boli determinované len tri druhy 
a tie sú aj uvedené vo výsledkoch nášho výskumu.  

Determináciu môžu sťažovať aj podmienky, v ktorých 
dreviny rastú, napr. zhoršené svetelné podmienky deformujú 
rast, menia sfarbenie olistenia a pod., čo je významné 
najmä pri rôznych tvarových či farebných kultivaroch. 

Problematická môže byť aj interpretácia záznamov 
z výskumov iných autorov. Napr. BENČAŤ (1968, 1982) 
uvádza zo Sadu Janka Kráľa výskyt Platanus acerifolia5 
(platan javorolistý), Platanus acerifolia 'Suttneri' (platan 
javorolistý, kultivar s krémovo-bielo strakatými listami), 
Platanus occidentalis (platan západný) a Platanus orientalis 
(platan východný). Výskyt Platanus occidentalis (platan 
západný) udáva aj z Rusoviec. TOMAŠKO (1967, 1968) 
uvádza zo Sadu Janka Kráľa medzi zvlášť peknými 
solitérnymi drevinami aj Platanus occidentalis (platan 
západný) s priemerom kmeňa 260 cm. Naopak BOROVSKÝ 
(1968) uvádza, že z cudzokrajných drevín v Sade Janka 
Kráľa si zaslúži pozornosť predovšetkým niekoľko platanov 
javorolistých (Platanus acerifolia), z ktorých najväčší má 
obvod 595 cm. Podľa archívnych podkladov boli tieto platany 
dodané z parku v Hlohovci, v ktorom sa nachádzajú 
mohutné jedince doteraz.     

Z úplných hodnotení dendroflóry od 9 autorov uvádza 
výskyt Platanus occidentalis (platan západný) v Sade Janka 
Kráľa iba BENČAŤ (1968, 1982). Výskyt tohto druhu na tejto 
lokalite v súčasnosti uvádzajú BENČAŤ, BENČAŤ (2006). Podľa 
nich najmohutnejší exemplár Platanus occidentalis (platan 
západný) rastie v Bratislave, v Sade Janka Kráľa, jeho vek 
sa odhaduje na 200 rokov.  

Podľa nášho zistenia sa v Sade Janka Kráľa 
nachádzajú jedince druhu Platanus hispanica (syn. Platanus 
acerifolia). Na obr. 18 je uvedený naskenovaný list Platanus 
hispanica (platan javorolistý). Listy tohto platanu sú široko 
vajcovité, 3-5 laločnaté, s hlbokými zárezmi. Stredový lalok 

                                                 
5 podľa platnej nomenklatúry Platanus hispanica (platan javorolistý) 
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je len o málo dlhší ako sú postranné laloky a je o trochu 
dlhší ako širší. Okraj listu je celokrajný, príp. zubatý. Báza 
listu je vykrojená až široko klinovitá. Plodenstvá sú na 
stopke najčastejšie po dvoch, výrazne ježaté. Na porovanie 
uvádzame aj naskenovaný list Platanus occidentalis (platan 
západný), ktorého listy sú najčastejšie 3-5 laločnaté, 
niekedy so zárezmi (obr. 19). Stredový lalok je kratší ako 
širší, okraj listu je hrubo zubatý. Plodenstvá sú na stopke po 
jednom, hladké. 

 
Obr. 18: List Platanus hispanica zo Sadu Janka Kráľa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 19: List Platanus occidentalis (zaznamenal P. Horáček 2005, 
http://databaze.dendrologie.cz/)  
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Európska populácia platanov javorolistých je ako celok často 
považovaná za hybridný produkt medzi americkým (Platanus 
occidentalis) a európskym druhom (Platanus orientalis), 
ktorý vznikol v Botanickej záhrade  v Oxforde okolo r. 1670 
(SANTAMOUR, MCARDLE, 1986). V skutočnosti však nie je táto 
skupina pestovaných stromov (alebo jej časť), označovaná 
ako Platanus hispanica (platan javorolistý) resp. Platanus 
acerifolia (platan javorolistý), homogénna. Na rozdiel od 
voľne žijúcich druhov Platanus orientalis (platan východný) a 
Platanus occidentalis (platan západný) kultúrne platany 
predstavujú širokú a heterogénnu skupinu s neurčitým 
genetickým statusom, pričom aj ich pomenovanie bolo 
široko  diskutované (BESNARD ET AL., 2002). Bariéry 
prirodzenej hybridizácie medzi týmito dvoma druhmi 
vychádzajú z geografickej izolácie trvajúcej po dobu 
najmenej 30 miliónov rokov (STEBBINS, 1950). Od objavenia 
Ameriky boli Platanus occidentalis (platan západný) 
a Platanus orientalis (platan východný) introdukované do 
záhrad v Európe aj v Severnej Amerike a krížence medzi 
nimi mohli vzniknúť v niekoľkých obdobiach a mohli viesť 
k vzniku niekoľkých hybridných typov, ktoré preukazujú 
širokú genetickú diverzitu v porovnaní s pôvodnými druhmi. 
Tieto hybridy sa zúčastnili aj na konštituovaní okrasných 
a alejových foriem (BESNARD ET AL., 2002). Pri európskych 
hybridoch je viditeľný významnejší príspevok druhu Platanus 
orientalis (platan východný) a to  vďaka oveľa častejšiemu 
spätnému kríženiu s Platanus orientalis (platan východný) 
ako s Platanus occidentalis (platan západný), 
pravdepodobne po vymiznutí Platanus occidentalis (platan 
západný) na začiatku 19-teho storočia (BEAN, 1976). 
BESNARD ET AL. (2002) uvádzajú, že v r. 1908 Dode rozlíšil 
medzi pestovanými platanmi druh, ktorý označil ako 
Platanus densicoma DODE. Ide veľmi pravdepodobne o 
Platanus pyramidalis RIVERS s veľkými, často jednotlivými 
plodenstvami, kónickými nažkami, mierne laločnatými a 
širokými listami a vzpriameným vzrastom. Korešpondenčná 
analýza a dendrogram postavený podľa genetickej 
vzdialenosti potvrdili predpokladaný hybridný pôvod 
Platanus hispanica (platan javorolistý) a Platanus densicoma 
(platan) z druhov Platanus occidentalis (platan západný) a 
Platanus orientalis (platan východný), pričom príspevok 
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Platanus orientalis (platan východný) na ich konštituovaní sa 
zdá byť významnejší ako príspevok Platanus occidentalis 
(platan západný). Polymorfizmus mitochondriálnej DNA 
indikuje, že ku kríženiu prichádza v oboch smeroch. Ak je 
samičím rodičom Platanus occidentalis (platan západný), 
vedie k vzniku Platanus densicoma (platan). V prípade, že je 
samičím rodičom Platanus orientalis (platan východný), 
prichádza k vzniku Platanus hispanica (platan javorolistý). 
V tejto súvislosti treba zdôrazniť nízku prevalenciu 
jednotlivcov čistých druhov a možné riziko zámeny 
hybridných druhov, aj v prípade starých stromov (BESNARD 
ET AL., 2002).   

 
Celkový počet taxónov 

Podľa údajov jednotlivých autorov bol spracovaný 
zoznam všetkých druhov v hodnotených objektoch, ktorý 
zachytáva obdobie od roku 1968 do roku 2008 a 33 
jednotlivých prieskumov. Celkový zaznamenaný počet 
cudzokrajných drevín, resp. kultivarov domácich drevín 
a drevín s kultúrnym pôvodom dosahuje 508. Úplný zoznam 
týchto druhov je uvedený v Prílohe 2, názvoslovie drevín je 
upravené podľa platnej nomenklatúry.  

Výskum preukázal, že druhové zloženie historických 
parkov a záhrad je veľmi premenlivé. Počet druhov 
zaznamenaných pri všetkých prieskumoch tvorí len zlomok 
z počtu všetkých zaznamenaných druhov, tak ako ich 
zachytili jednotliví autori (tab. 10). 

 
Tab. 10: Počet zaznamenaných druhov v jednotlivých objektoch 

objekt 
počet všetkých 
zaznamenaných 

druhov 

počet druhov 
zaznamenaných 

pri všetkých 
prieskumoch 

Sad Janka Kráľa 431 14 

Horský park 204 14 

Grassalkovichova 
záhrada 142 4 

Rusovský park 100 15 

Záhrada pri budove 
Úradu vlády SR 90 8 

Medická záhrada 120 13 



Cudzokrajné druhy drevín v historických parkoch Bratislavy 

 

  

 80 

Vo všetkých objektoch je to spolu 42 druhov drevín 
(tab. 11), ktoré môžeme považovať za stálu súčasť ich 
drevinového zloženia počas celého sledovaného obdobia (r. 
1968-2008).  

Z týchto druhov bol však len jeden zaznamenaný vo 
všetkých 33 vyhodnotených prieskumoch a to Aesculus 
hippocastanum (pagaštan konský). Aj tento fakt potvrdzuje 
mimoriadnu obľúbenosť tohto stromu a robí z neho 
neodmysliteľnú súčasť historických parkov a záhrad. 

 
Tab. 11: Zoznam druhov, ktoré boli zaznamenané v jednotlivých 
objektoch pri všetkých prieskumoch 

p.č. vedecký názov slovenský názov 

1 Abies concolor jedľa srienistá 

2 Abies nordmanniana jedľa Nordmannova 

3 Abies pinsapo jedľa španielska 

4 Acer saccharinum javor cukrový 

5 Aesculus hippocastanum pagaštan konský 

6 Ailanthus altissima pajeseň žliazkatý 

7 Berberis julianae dráč Júliin 

8 Buxus sempervirens krušpán vždyzelený 

9 Calocedrus decurrens cédrovec zbiehavý 

10 Carpinus betulus 'Pendula'   hrab obyčajný 

11 Castanea sativa gaštan jedlý 

12 Catalpa bignonioides katalpa bignóniová 

13 Celtis occidentalis brestovec západný 

14 Chamaecyparis Lawsoniana cypruštek Lawsonov 

15 Cryptomeria japonica kryptoméria japonská 

16 
Fagus sylvatica skupina 
Atropurpurea 

buk lesný 

17 Fagus sylvatica 'Pendula'  buk lesný 

18 Ginkgo biloba  ginko dvojlaločné 

19 Gleditsia triacanthos gledíčia trojtŕňová 

20 Ilex aquifolium  cezmína ostrolistá 

21 Juglans nigra orech čierny 

22 Juniperus virginiana borievka virgínska 

23 Laurocerasus officinalis vavrínovec lekársky 
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p.č. vedecký názov slovenský názov 

24 Liriodendron tulipifera  ľaliovník tulipánokvetý  

25 Mahonia aquifolium mahónia cezmínolistá 

26 Metasequoia glyptostroboides metasekvoja čínska 

27 Paulownia tomentosa  paulovnia plstnatá 

28 Philadelphus coronarius pajazmín vencový 

29 Picea orientalis smrek východný 

30 Picea pungens skupina Glauca smrek pichľavý 

31 Pinus nigra borovica čierna 

32 Pinus strobus borovica hladká 

33 Platanus hispanica  platan javorolistý 

34 Populus nigra 'Italica' topoľ čierny 

35 Pseudotsuga menziesii duglaska tisolistá 

36 Quercus robur 'Fastigiata' dub letný 

37 Robinia pseudoacacia agát biely 

38 Sophora japonica sofora japonská 

39 Spiraea vanhouteii tavoľník van Houtteho 

40 Syringa vulgaris orgován obyčajný 

41 Thuja plicata  tuja riasnatá 

42 Viburnum rhytidohyllum kalina vráskavolistá 

 
Biogeografický pôvod 

Sortiment cudzokrajných drevín v hodnotených 
historických parkoch a záhradách je tvorený taxónmi 
rôzneho pôvodu. Najpočetnejšie sú zastúpené druhy 
pochádzajúce zo severoamerickej proveniencie, tvoria až 
30,43 % celého sortimentu. Bohato sú zastúpené najmä 
ihličnaté druhy, napr. Thuja occidentalis (tuja západná), 
Thuja plicata (tuja riasnatá). Z tejto oblasti pochádza aj 
jeden z najobľúbenejších parkových stromov – Picea 
pungens (smrek pichľavý), ktorý je zastúpený v piatich zo 
šiestich hodnotených objektov.  

Listnaté dreviny Severnej Ameriky reprezentuje 
v hodnotených objektoch viacero masovo rozšírených 
druhov, napr. Celtis occidentalis (brestovec západný), 
Catalpa bignonioides (katalpa bignoniovitá) či Negundo 
aceroides (javorovec jaseňolistý). Nájdeme tu však aj 
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známe, ale celkovo menej časté druhy ako Liriodendron 
tulipifera (ľaliovník tulipánokvetý), Maclura pomifera 
(maklura oranžová), Gymnocladus dioica (nahovetvec 
dvojdomý).  

Druhý najvýznamnejší podiel (28,57 %) majú 
východoázijské druhy pochádzajúce najmä z Japonska, 
Kórey a Číny. Patria medzi ne mnohé zaujímavé taxóny, ako 
napr. Pseudolarix amabilis (pasmrekovec čínsky), Ginkgo 
biloba (ginko dvojlaločné) alebo Metasequoia 
glyptostroboides (metasekvoja čínska). 

Len o niečo málo nižší podiel (27,95 %) majú druhy 
prirodzene sa vyskytujúce v Európe, najmä v južných 
oblastiach, na Balkáne a v priľahlých oblastiach Malej Ázie 
Medzi tieto druhy zaraďujeme jeden z vôbec najčastejšie 
používaných ihličnanov v sadovníckych úpravách − Pinus 
nigra (borovica čierna). Jeden z najvýznamnejších druhov 
z tejto skupiny je Buxus sempervirens (krušpán vždyzelený), 
obľúbený najmä na vytvárenie strihaných tvarov 
ornamentálnej výzdoby formálnych záhrad. 

Hybridy kultúrneho pôvodu sú zastúpené 12,42 %, ide 
hlavne o taxóny s výrazne sfarbenými listami či previslo 
alebo stĺpovito rastúce. Druh s cirkumpolárnym rozšírením je 
zastúpený len jeden − Potentilla fruticosa (nátržník krovitý). 
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6 ZÁVER 

 
V práci bolo vyhodnotených celkom šesť historických 

záhrad a parkov. Každá plocha bola charakterizovaná 
z hľadiska historického vývoja, súčasného stavu a na 
základe druhového zloženia drevín. 

Z hľadiska záhradných slohov môžeme k barokovému 
slohu zaradiť dva objekty − Grassalkovichovu záhradu a 
Medickú záhradu. Medzi objekty s prírodno-krajinárskym 
riešením zaraďujeme Sad Janka Kráľa, Horský park a park v 
Rusovciach. Záhradu pri budove NR SR na základe jej 
poslednej úpravy zo začiatku 19. stor. zaraďujeme medzi 
prírodno-krajinárske objekty, aj keď sa nikdy nezrealizovala 
v plánovanom rozsahu.  

Historické parky a záhrady tvoria s cudzokrajnými 
drevinami jeden celok. Ich používanie nebolo náhodné, 
vychádzalo z požiadaviek na celkové architektonické 
a umelecké stvárnenie objektu. Cudzokrajné dreviny 
prinášali nové tvary, farby a textúry, reprezentovali 
naplnenie túžby za novým a nepoznaným. Ako základné 
kompozičné zložky parkov a záhrad tvoria ich neoddeliteľnú 
súčasť. Rôzne exotické druhy často predstavovali aj vec 
prestíže a potvrdenie spoločenského statusu majiteľa.  

Realizovaný výskum v 6 historických objektoch zelene 
v Bratislave (Medická záhrada, Grassalkovichova záhrada, 
Záhrada pri budove Úradu vlády SR, Horský park, Sad Janka 
Kráľa, Park pri kaštieli v Rusovciach) preukázal, že sortiment 
cudzokrajných drevín je pomerne široký. Celkový počet 
cudzokrajných drevín, resp. kultivarov domácich drevín 
a drevín s kultúrnym pôvodom, ktorý bol zachytený 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.   

Dendrologické bohatstvo skúmaných historických 
objektov zelene je nestále a ako ukázal výskum, podlieha aj 
rôznym módnym vlnám, ktoré aktuálne odrážajú požiadavky 
spoločnosti. Ich hodnota z prírodovedného, historického či 
kultúrneho pohľadu je však napriek tomu stále vysoká.  
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Na začiatku 80-tych rokov 20. stor. bol spracovaný 
návrh na zápis historickej zelene na území Bratislavy do 
Štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktorý 
predložil Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti Bratislava 
(LÍVOVÁ 1983). Zoznam obsahoval celkom 16 objektov, 
okrem iných aj 5 objektov, ktoré boli predmetom nášho 
výskumu: Grassalkovichova záhrada, Medická záhrada, 
Horský park, Rusovský park a Záhrada pri budove Úradu 
vlády SR (Sad Janka Kráľa už bol chránený skôr). Tento 
zámer sa vydaril a významnou mierou prispel zachovaniu 
historických parkov a záhrad v Bratislave. V súčasnosti je 
podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu 
chránených päť skúmaných objektov, legislatívnu ochranu 
má aj Horský park, ale ten je chránený na základe zákona č. 
543/2020 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov. 

Jednoznačné zhodnotenie súčasného stavu 
historických parkov a záhrad v Bratislave je pomerne zložité. 
Na všetkých objektoch sa prejavili dlhé roky nezáujmu zo 
strany kompetentých organizácii a všeobecne možno 
konštatovať, že prišlo k ich celkovému úpadku. Určitým 
dôkazom je aj pokles počtu cudzokrajných taxónov 
v jednotlivých objektoch. 

Už v roku 1967, 1968 TOMAŠKO spracoval návrh na 
rekonštrukciu niektorých historických záhrad a parkov 
Bratislavy, konkrétne pre: Záhradu pri budove ÚV SR, 
Grassalkovichovu záhradu, Hradné záhrady, Medickú 
záhradu, Sad Janka Kráľa a Horský park. Všetky jeho návrhy 
boli zamerané na obnovu historickej podoby týchto objektov, 
ktoré však chápal aj ako priestory pre rekreáciu obyvateľov 
mesta. Z objektov, ktoré boli predmetom nášho výskumu, 
boli zrekonštruované postupne tri: Sad Janka Kráľa v rokoch 
1977-1983, Medická záhrada v rokoch 1985-1988 
a Grassalkovichova záhrada v r. 1998.  

Sad Janka Kráľa sa v súčasnosti opäť rekonštruuje, od 
r. 2006 boli postupne vykonávané zásahy do porastov, 
realizované nové výsadby, v r. 2010 sa pristúpiť k 
rekonštrukcii spevnených plôch a mobiliáru. 

Grassalkovichovu záhradu považujeme za veľmi dobre 
udržiavanú, s bohatou kvetinovou výzdobou. Obnovu by si 
vyžadovala výsadba okrasných jabloní vo východnej časti 
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záhrady, ktorá pôsobí neusporiadane a chaoticky (napr. 
šikmé kmene v dôsledku nedostatočného ukotvenia). 

Medická záhrada by 20 rokov po rekonštrukcii 
potrebovala aspoň čiastočnú revitalizáciu. Zanedbaným 
dojmom pôsobia hlavne obvodové výsadby kríkov, obnovu 
by si zalúžili aj mlatové povrchy chodníkov či mobiliár.     

Záhrada pri budove ÚV SR úradu vlády s nejasnou 
slohovou koncepciou na rekonštrukciu len čaká. TOMAŠKO 
(1967, 1968) konštatoval, že previeť rekonštrukciu do 
pôvodného stavu je žiaduce a záhrada by slúžila ako vzor 
empírovej záhrady, jedinej svojho druhu na Slovensku. Na  
jej obnovu existuje dostatok historického materiálu – 
podrobné popisy záhrady, aj plán. TOMAŠKO (1967, 1968) 
navrhuje aj jej sprístupnenie verejnosti, čo však môže byť 
z hľadiska súčasného využívania budovy problematické.  

Park pri kaštieli v Rusovciach nebol od druhej svetovej 
vojny primerane udržiavaný a nevyjasnené majetkové 
vzťahy komplikujú jeho obnovu v súčasnosti. Malým krokom 
k zlepšeniu stavu parku bolo spracovanie štúdie jeho 
rekonštrukcie (REHÁČKOVÁ, HUDEKOVÁ 2002), ktorá 
vychádzala z dostupných historických mapových podkladov, 
materiálov a z vykonaného prieskumu a inventarizácie 
porastov. Štúdia zároveň zohľadnila aj plánované využitie 
parku ako súčasti verejnej zelene pre obyvateľov Rusoviec 
a celej Bratislavy. Navrhované kompozičné riešenie 
vychádza zo stavu z r. 1906, pričom zachováva pôvodnú 
štruktúru a proporcie parkového objektu.  

Horský park je objekt, ktorý má pre Bratislavu 
mimoriadnu hodnotu, hlavne v súvislosti s jeho rekreačným 
využívaním. Po desaťročiach absentujúcej starostlivosti 
prišlo k narušeniu pôvodnej koncepcie parku, ktorá veľmi 
citlivo stvárnila pôvodný lesný porast vytvorením priehľadov 
do okolia, vybudovaním prístupových ciest, ako aj chodníkov 
na vlastnom území parku. V súčasnosti v starostlivosti 
o park prevládla tendencia vnímať tento piestor výhradne 
z prírodovedného a ochranárskeho hľadiska, pričom sa 
potláčajú kultúrno-historické hodnoty, ktoré tento priestor 
mal. Súvisí to samozrejme aj s tým, že objekt nie je 
chránený ako kultúrna pamiatka, ale ako chránený areál 
v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny. V súčasnosti už len niektoré prvky obnoveného 
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mobiliáru pripomínajú minulosť, napr. kruhová lavička, 
altánok či mostíky cez potoky.  

 
Historické parky a záhrady sú významným 

svedectvom doby, v ktorej vznikli. Pri ich údržbe či 
rekonštrukcii by sa podľa TOMAŠKA, HRUBÍKA (2001) nemala 
zneužívať skutočnosť, že mnohé rokmi stratili slohovú 
čistotu, prestali sa udržiavať a usmerňovať vo vývoji. Mali by 
sme ich vnímať v kontexte historických súvislostí a v súlade 
s Florentskou chartou (ICOMOS-IFLA 1982) rešpektovať ich 
architektonickú kompozíciu, ktorej súčasťou je nielen 
pôdorys a topografia objektu, stavebné a dekoratívne prvky, 
tečúce a stojaté vody, ale aj vegetácia, ktorá v sebe zahŕňa 
rastlinné druhy, proporcie, farebnosť, rozmiestnenie a 
vzájomné pomery jednotlivých druhov drevín. 
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príloha č. 1: Zoznam determinovaných taxónov drevín s vyznačenými objektmi, v ktorých sa nachádzajú 
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Vedecký názov autor kultivar 
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1 Abies cephalonica Loudon           x   

2 
Abies concolor (Gordon & 

Glend.) Lindl. ex 
F.H.Hildebr. 

  

  x   x x   

3 
Abies grandis (Douglas ex D. 

Don) Lindl.     x         
4 Abies homolepis Siebold & Zucc.        x     
5 Abies nordmanniana (Steven) Spach         x   x 
6 Abies pinsapo Boiss.             x 
7 Acer platanoides L. Crimson King'   x       x x 
8 Acer pseudoplatanus  L. Atropurpureum'    x x x x x 
9 Acer pseudoplatanus  L. Variegatum'           x 
10 Acer saccharinum L.   x       x x 
11 Aesculus × carnea Hayne     x     x   
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p.č. 

Vedecký názov autor kultivar 
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12 
Aesculus 
hippocastanum L.   x x x x x x 

13 Ailanthus altissima (Mill.)Swingle   x x x x x x 
14 Berberis julianae C.K.Schneid.    x     x x   
15 Berberis thunbergii DC.           x   
16 Berberis thunbergii DC. 'Atropopurpurea'   x         
17 Berberis thunbergii DC. 'Golden Ring'     x         
18 Buxus sempervirens L.   x x   x x x 
19 Calocedrus decurrens (Torr.)Florin       x     x 
20 Caragana arborescens Lam.           x   x 
21 Carpinus betulus  L. 'Pendula'          x   
22 Carpinus betulus  L. 'Fastigiata'          x   

23 
Caryopteris  
x clandonensis  

N.W.Simmonds 
ex Rehder 'Worcester Gold'   x         
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p.č. 

Vedecký názov autor kultivar 
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24 
Caryopteris  
x clandonensis  

N.W.Simmonds 
ex Rehder     x         

25 Castanea sativa Mill.         x   x 
26 Catalpa bignonioides Walter   x   x   x x 
27 Celtis occidentalis L.   x x x x x x 
28 Cerasus  serrulata Lindl. 'Kanzan'     x       
29 Cerasus serrula Franch.           x   
30 Cerasus subhirtella   Miq. 'Pendula'     x       

31 
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex 

Spach        x     
32 Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai    x  x  

33 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

(A.Murray bis) 
Parl.         x x   

34 
Chamaecyparis 
lawsoniana  

(A.Murray bis) 
Parl. 

'Triomf van 
Boskoop x       x   
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p.č. 

Vedecký názov autor kultivar 
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35 
Chamaecyparis 
lawsoniana 

(A.Murray bis) 
Parl. 'Lane'  x           

36 
Chamaecyparis 
nootkatensis (D.Don) Spach  'Aurea'  x       x   

37 
Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) 

Endl.  'Filifera'            x 

38 Chamaecyparis pisifera 
(Siebold & Zucc.) 
Endl. 

 'Sqarrosa'         x   
39 Cornus florida L.           x   
40 Corylus colurna L.   x       x   
41 Cotoneaster bullatus Bois           x   
42 Cotoneaster dammeri C.K.Schneid. Skogholm' x x     x   

43 
Cotoneaster 
divaricatus 

 Rehder & 
E.H.Wilson   x       x   

44 
Cotoneaster 
melanocarpa  Fisch. ex Loudon           x   
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Vedecký názov autor kultivar 
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45 Cotoneaster salicifolius Franch.         x  x   

46 
Crataegus mollis (Torr. & Gray) 

Scheele             x 

47 Cryptomeria japonica 
(Thunb. ex L.f.) 
D.Don         x x   

48 
Cupressocyparis  
x leylandii 

(A.B.Jacks. & 
Dallim.) Dallim.   x   x       

49 Deutzia scabra Thunb.       x x   x 

50 
Euonymus fortunei 

(Turcz.) Hand.-
Mazz. 

var. radicans 
(Siebold ex Miq.) 
Rehder   x         

51 
Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-

Mazz. 'Silver Queen'    x         
52 Euonymus japonicus Thunb.     x         

53 
Fagus sylvatica 

L. 
skupina 
Atropurpurea  x x   x x x 
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54 Fagus sylvatica L. Pendula'   x       x x 
55 Fagus sylvatica  L. 'Dawyck'         x   
56 Fagus sylvatica  L. 'Dawyck Purple'         x   
57 Fagus sylvatica  L. 'Rohanii'          x   
58 Ficus carica L.           x   
59 Forsythia suspensa (Thunb.)Vahl   x           
60 Forsythia x intermedia Zabel   x   x   x   
61 Fraxinus americana L.           x   
62 Fraxinus excelsior  L.   'Nana'      x       
63 Fraxinus pennsylvanica Marsh.       x       
64 Ginkgo biloba L.         x x   
65 Gleditsia triacanthos L.   x       x x 
66 Gymnocladus dioica (L.) K.Koch   x       x x 
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67 
Hypericum 
androsaemum  L.     x         

68 Ilex aquifolium L.   x     x x   
69 Juglans nigra L.         x x   
70 Juglans regia L.       x   x   
71 Juniperus x media Melle  'Hetzii'     x       

72 
Juniperus x media Melle  

'Pfizteriana 
Glauca' x         x 

73 Juniperus x media Melle  'Pfitzeriana Aurea' x           
74 Juniperus x media Melle  'Pfitzeriana'  x       x   
75 Juniperus sabina L. 'Tamariscifolia'     x x     
76 Juniperus sabina L. 'Blue Danube' x           

77 
Juniperus squamata Buch.-Ham. & 

D.Don 'Meyerii'           x 
78 Juniperus virginiana L.             x 
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79 Laburnum anagyroides Medik.       x x     
80 Laurocerasus officinalis M.Roem.   x   x x x   
81 Laurocerasus officinalis M.Roem. 'Schipkaensis'      x       
82 Ligustrum ovalifolium Hassk.           x   

83 
Liquidambar 
styraciflua L.           x   

84 Liriodendron tulipifera L.           x   

85 
Lonicera 
fragrantissima  Lindl. & Paxton   x       x   

86 Lonicera pileata Oliv.   x       x   
87 Lonicera tatarica L.         x x   

88 
Maclura pomifera (Raf.) C.K. 

Schneid.           x   

89 
Magnolia  
x soulangeana  Soul.-Bod.   x x     x   
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90 Magnolia acuminata (L.) L.           x   
91 Magnolia kobus DC.       x   x   

92 Magnolia salicifolia 
(Siebold & Zucc.) 
Maxim.           x   

93 Magnolia tripetala L.     x     x   
94 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.   x   x x   x 
95 Malus x purpurea (Barbier) Rehder 'Aldenhamensis'   x         
96 Malus sargentii  Rehder     x         
97 Malus x arnoldiana (Rehder) Sarg.     x         
98 Malus x purpurea (Barbier) Rehd. 'Wierdak'   x         
99 Malus x moerlandsii  Door.  'Profusion'   x         

100 
Metasequoia 
glyptostroboides Hu & W.C. Cheng       x x x   

101 Morus alba L.           x x 
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102 Negundo aceroides Moench        x   x   
103 Negundo aceroides Moench  'Variegatum' x           

104 
Parthenocissus 
quinquefolia 

(L.) Planch. 
emend. Rehder       x       

105 
Parthenocissus 
tricuspidata 

(Siebold & Zucc.) 
Planch.   x   x       

106 Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.           x   

107 
Philadelphus 
coronarius L.   x   x x x x 

108 Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.       x   x   
109 Picea abies  (L.) H.Karst. 'Viminalis'           x 
110 Picea omorika (Pančić) Purk.       x     x 
111 Picea orientalis (L.) Link         x     
112 Picea pungens Engelm. skupina Glauca    x x x x x 
113 Pinus nigra J.F. Arnold     x x x x x 
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114 Pinus nigra J.F. Arnold subsp. Austriaca         x   

115 
Pinus ponderosa Douglas ex C. 

Lawson         x     
116 Pinus strobus L.   x   x x x   
117 Platanus hispanica Münchh.   x x   x x x 
118 Platycladus orientalis (L.) Franco   x     x x   

119 
Populus balsamifera 
subsp. trichocarpa 

(Torr. & Gray ex 
Hook.) Brayshaw 

  
        x   

120 Populus nigra  L. 'Italica'    x x x     
121 Populus x canadensis Moench      x     x   
122 Potentilla fruticosa L. 'Abbottswood'   x         
123 Prunus cerasifera Ehrh.   x   x   x x 
124 Prunus cerasifera Ehrh. 'Nigra'     x     x   
125 Pseudolarix amabilis (J.Nelson) Rehder         x     
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126 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco       x x x   
127 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. glauca     x   x   
128 Pyracantha coccinea M.Roem.     x x x x   
129 Quercus palustris Münchh.           x   
130 Quercus robur L. 'Fatigiata'   x     x x 
131 Quercus rubra L. 'Aurea'         x   
132 Quercus rubra L.           x   
133 Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino   x           
134 Rhus typhina L.   x           
135 Ribes sanguineum  Pursh.   x       x   
136 Robinia  pseudoacacia  L.   x     x x   
137 Rosa  L. cv.div.         x x 
138 Rosa multiflora Thunb.            x   
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139 Salix alba L. 'Tristis'       x x   
140 Salix elaeagnos  Scop. 'Angustifolia' x       x   
141 Skimmia japonica Thunb.           x   
142 Sophora japonica L.   x       x   
143 Sorbus aucuparia L.  'Pendula'      x       
144 Spiraea douglasii Hook.           x   
145 Spiraea japonica L.f. 'Bumalda'   x         
146 Spiraea x vanhouttei (Briot) Zab.   x x x       
147 Swida alba (L.) Opitz   x   x   x   

148 
Swida sericea (L. emend. Murray) 

Holub 'Stolonifera'         x   
149 Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake   x         x 
150 Syringa vulgaris L.       x x   x 
151 Taxus baccata L. 'Fastigiata'      x       
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152 Thuja occidentalis L.         x   x 
153 Thuja occidentalis L. 'Globosa Nana' x           
154 Thuja occidentalis L. 'Malonyana'    x         
155 Thuja plicata Donn ex D.Don   x     x x x 
156 Tilia americana L. / Vent     x         
157 Tilia tomentosa Moench.   x     x x x 
158 Tsuga canadensis (L.) Carrière         x     
159 Viburnum    'Pragense'     x   x   

160 
Viburnum 
rhytidohyllum Hemsl.   x   x   x   

161 Weigelia florida (Bunge) A. DC. 'Variegata'   x         
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príloha 2: Zoznam všetkých taxónov zaznamenaných jednotlivými autormi v období rokov 1968 až 2008 
v hodnotených objektoch 

p.č. vedecký názov autor kultivar slovenský názov čeľaď 

1 Abies balsamea (L.) MILL.   jedľa balzamová Pinaceae 

2 Abies cephalonica LOUDON   jedľa grécka Pinaceae 

3 
Abies cilicica (ANTOINE & 

KOTSCHY) 
CARRIÈRE 

  jedľa cilicijská Pinaceae 

4 
Abies concolor (GORDON & 

GLEND.) LINDL. EX 

F.H.HILDEBR.   

jedľa srienistá Pinaceae 

5 
Abies grandis (DOUGLAS EX D. 

DON) LINDL.   
jedľa obrovská Pinaceae 

6 Abies homolepis SIEBOLD & ZUCC.   jedľa nikkoská Pinaceae 

7 
Abies lasiocarpa 

(HOOK.)  
var. arizonica 
(Merriam) Lemmon) 

jedľa plstnatoplodá Pinaceae 

8 Abies nordmanniana (STEVEN) SPACH   jedľa Nordmannova Pinaceae 
9 Abies pinsapo BOISS. 'Glauca' jedľa španieslska Pinaceae 

10 Abies pinsapo BOISS.   jedľa španieslska Pinaceae 

11 Abies procera REHDER   jedľa vznešená Pinaceae 

12 Abies veitchii LINDL.   jedľa Veitchova Pinaceae 

13 Acer cappadocicum GLED.   javor  Aceraceae 

14 Acer circinatum PURSH.   javor veľkokvetý Aceraceae 
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15 Acer ginnala  MAXIM.   javor ohnivý Aceraceae 

16 Acer palmatum THUNB.  'Atropurpureum' javor dlaňolistý Aceraceae 

17 Acer palmatum THUNB.    javor dlaňolistý Aceraceae 

18 Acer platanoides L. 'Crimson King'   javor mliečny Aceraceae 

19 Acer platanoides L. 'Drummondii' javor mliečny Aceraceae 

20 Acer platanoides L. 'Globosum'  javor mliečny Aceraceae 

21 Acer platanoides L. 'Schwedlerii' javor mliečny Aceraceae 

22 Acer pseudoplatanus  L. 'Atropurpureum'  javor horský Aceraceae 

23 Acer pseudoplatanus  L. 'Aureo–variegatum'  javor horský Aceraceae 

24 Acer pseudoplatanus  L. 'Leopoldii'  javor horský Aceraceae 

25 Acer pseudoplatanus  
L. 

'Purpureum 
Variegatum'  

javor horský Aceraceae 

26 Acer pseudoplatanus  L. 'Variegatum'   Aceraceae  

27 Acer saccharinum L.   javor cukrový Aceraceae 

28 
Aesculus × carnea 

HAYNE   
pagaštan pleťový Hippocastanaceae 

29 
Aesculus flava 

SOL.   
pagaštan žltý Hippocastanaceae 

30 
Aesculus glabra 

WILLD.   
pagaštan holý Hippocastanaceae 

31 
Aesculus 
hippocastanum L.   

pagaštan konský Hippocastanaceae 
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p.č. vedecký názov autor kultivar slovenský názov čeľaď 

32 
Aesculus parviflora 

WALTER   
pagaštan 
malokvetý 

Hippocastanaceae 

33 
Aesculus pavia 

L.   
pagaštan paviový Hippocastanaceae 

34 Ailanthus altissima (MILL.) SWINGLE   pajeseň žliazkatý Simaroubaceae 

35 
Amelanchier lamarckii  

F.G. SCHROED.   
muchovník 
Lamarckov 

Rosaceae 

36 Amorpha fruticosa  L.   beztvarec krovitý Fabaceae 

37 Amygdalus communis L.   mandľa obyčajná Rosaceae 

38 
Aronia arbutifolia 

(L.) PERS.   
arónia 
jahodovolistá 

Rosaceae 

39 Berberis buxifolia LAM.   dráč  Berberidaceae 

40 Berberis candidula C.K. SCHNEID.   dráč  Berberidaceae 

41 Berberis gagnepainii C.K. SCHNEID.   dráč Berberidaceae 

42 Berberis julianae C. K. SCHNEID.    dráč Júliin Berberidaceae 

43 Berberis lycium ROYLE   dráč  Berberidaceae 

44 Berberis thunbergii DC.   dráč Thunbergov Berberidaceae 

45 Berberis thunbergii DC. 'Atropurpurea'  dráč Thunbergov Berberidaceae 

46 Berberis thunbergii DC. 'Golden Ring'   dráč Thunbergov Berberidaceae 

47 
Berberis verruculosa HEMSL. & E.H. 

WILSON   
dráč Berberidaceae 

48 Berberis vulgaris L. 'Atropurpurea'   dráč obyčajný Berberidaceae 
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p.č. vedecký názov autor kultivar slovenský názov čeľaď 

49 Berberis wilsoniae HEMSL.   dráč Wilsonovej Berberidaceae 

50 Betula grossa  SIEBOLD & ZUCC.   breza Betulaceae 

51 Betula pendula  ROTH 'Dalecarlica'   breza previsnutá Betulaceae 

52 
Broussonetia 
papyrifera 

(L.) L'HÉR. EX 
VENT.   

papierovník čínsky Moraceae 

53 Buddleia davidii FRANCH   budleja Davidova Scrophulariaceae 

54 
Buddleja alternifolia 

MAXIM.   
budleja 
striedavolistá 

Scrophulariaceae 

55 Buxus harlandii HANCE   krušpán Buxaceae 

56 
Buxus microphylla 

SIEBOLD & ZUCC. var. japonica 
krušpán 
drobnolistý 

Buxaceae 

57 Buxus sempervirens L.   krušpán vždyzelený Buxaceae 
58 Buxus sempervirens L. 'Angustifolia'   krušpán vždyzelený Buxaceae 
59 Calocedrus decurrens (TORR.) FLORIN   cédrovec zbiehavý Cupressaceae 

60 Calycanthus floridus L.   kalykant floridský Calycanthaceae 

61 Caragana arborescens LAM.    
karagana 
stromovitá  

Fabaceae 

62 Caragana arborescens LAM.  'Pendula'  
karagana 
stromovitá  

Fabaceae 

63 Carpinus betulus  L. 'Columnaris'  hrab obyčajný Corylaceae 

64 Carpinus betulus  L. 'Fastigiata' hrab obyčajný Corylaceae 

65 Carpinus betulus  L. 'Incana' hrab obyčajný Corylaceae 
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p.č. vedecký názov autor kultivar slovenský názov čeľaď 

66 Carpinus betulus  L. 'Pendula'  hrab obyčajný Corylaceae 

67 Carpinus betulus  L. 'Quercifolia' hrab obyčajný Corylaceae 

68 Caryopteris 
x clandonensis  

N.W.SIMMONDS EX 
REHDER   bradavec    

Verbenaceae 

69 Caryopteris 
x clandonensis 

N.W.SIMMONDS EX 
REHDER 'Worcester Gold' bradavec   

Verbenaceae 

70 Castanea sativa MILL.   gaštan jedlý Fagaceae 
71 Catalpa bignonioides WALTER   katalpa bignóniová Bignoniaceae 

72 Catalpa speciosa WARD. EX ENGELM.   katalpa nádherná Bignoniaceae 

73 
Ceanothus  
× delileanus SPACH   

ceanot Rhamnaceae 

74 Celastrus scandens L.   bršlenec popínavý Celastraceae 

75 Celtis australis L.   brestovec južný Ulmaceae 

76 Celtis occidentalis L.   brestovec západný Ulmaceae 

77 Celtis sinensis PERS.   brestovec čínsky Ulmaceae 

78 Cephalotaxus fortunei HOOK.   patis Fortunov Cephalotaxaceae  

79 
Cephalotaxus 
harringtonia 

(KNIGHT EX 
J.FORBES) K.KOCH   

patis Harringtonov Cephalotaxaceae  

80 Cerasus  serrulata LINDL. 'Kanzan' čerešňa pílkatá Rosaceae 

81 Cerasus japonica THUNB.   čerešňa japonská Rosaceae 

82 Cerasus pendula  MAXIM. 'Pendula Rosea'   čerešňa  Rosaceae 

83 Cerasus serrula FRANCH.   čerešňa  Rosaceae 
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84 Cerasus serrulata LINDL. 'Hisakura' čerešňa pílkatá Rosaceae 

85 Cerasus subhirtella   MIQ. 'Pendula' čerešňa chlpatá Rosaceae 

86 Cerasus vulgaris  MILL.   čerešňa višňová Rosaceae 

87 
Cercidiphyllum 
japonicum SIEBOLD & ZUCC.   

cercidovník 
japonský Cercidiphyllaceae 

88 Cercis siliquastrum L.   judášovec strukový Caesalpiniaceae 

89 Chaenomeles japonica (THUNB.) LINDL. EX 

SPACH  dulovec japonský 
Rosaceae 

90 Chaenomeles speciosa (SWEET) NAKAI  dulovec nádnerný Rosaceae 

91 
Chamaecyparis 
lawsoniana (MURRAY) PARL.   

cypruštek 
Lawsonov 

Cupressaceae 

92 
Chamaecyparis 
lawsoniana (MURRAY) PARL. 'Alumii' 

cypruštek 
Lawsonov 

Cupressaceae 

93 
Chamaecyparis 
lawsoniana  (MURRAY) PARL. 'Argenteovariegata' 

cypruštek 
Lawsonov 

Cupressaceae 

94 
Chamaecyparis 
lawsoniana  (MURRAY) PARL. 'Aurea'  

cypruštek 
Lawsonov 

Cupressaceae 

95 
Chamaecyparis 
lawsoniana  (MURRAY) PARL. 'Lanei Aurea' 

cypruštek 
Lawsonov 

Cupressaceae 

96 
Chamaecyparis 
lawsoniana  (MURRAY) PARL. 'Stewartii' 

cypruštek 
Lawsonov 

Cupressaceae 

97 
Chamaecyparis 
lawsoniana  (MURRAY) PARL. 

'Triomf van 
Boskoop' 

cypruštek 
Lawsonov 

Cupressaceae 
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98 
Chamaecyparis 
lawsoniana  (MURRAY) PARL. 'Wisselii'  

cypruštek 
Lawsonov 

Cupressaceae 

99 
Chamaecyparis 
lawsoniana  

(A.MURRAY BIS) 

PARL. Lane'    Cupressaceae  

100 
Chamaecyparis 
nootkatensis (D. DON) SPACH   

cypruštek 
nutkanský 

Cupressaceae 

101 
Chamaecyparis 
nootkatensis (D. DON) SPACH 'Aurea' 

cypruštek 
nutkanský 

Cupressaceae 

102 
Chamaecyparis 
nootkatensis (D. DON) SPACH 'Compacta' 

cypruštek 
nutkanský 

Cupressaceae 

103 
Chamaecyparis 
nootkatensis (D. DON) SPACH 'Glauca' 

cypruštek 
nutkanský 

Cupressaceae 

104 
Chamaecyparis 
nootkatensis (D. DON) SPACH 'Lutea' 

cypruštek 
nutkanský 

Cupressaceae 

105 
Chamaecyparis 
nootkatensis (D. DON) SPACH 'Pendula' 

cypruštek 
nutkanský 

Cupressaceae 

106 
Chamaecyparis obtusa (SIEBOLD & ZUCC.) 

ENDL. 'Aurea' 
cypruštek tupolistý Cupressaceae 

107 
Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL.   

cypruštek 
hrachonosný 

Cupressaceae 

108 
Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL. 'Filifera' 

cypruštek 
hrachonosný 

Cupressaceae 

109 Chamaecyparis (SIEBOLD & ZUCC.) 'Plumosa' cypruštek Cupressaceae 
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pisifera ENDL. hrachonosný 

110 
Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL. 'Plumosa Aurea' 

cypruštek 
hrachonosný 

Cupressaceae 

111 
Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL. 'Plumosa Compacta'  

cypruštek 
hrachonosný 

Cupressaceae 

112 
Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL. 'Aurea' 

cypruštek 
hrachonosný 

Cupressaceae 

113 
Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL. 'Squarrosa'  

cypruštek 
hrachonosný 

Cupressaceae 

114 
Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL. 'Squarrosa Dumosa' 

cypruštek 
hrachonosný 

Cupressaceae 

115 
Chamaecyparis 
pisifera 

(SIEBOLD & ZUCC.) 
ENDL. 

'Squarrosa 
Sulphurea' 

cypruštek 
hrachonosný 

Cupressaceae 

116 Chionanthus virginicus L.   chionant virgínsky Oleaceae 

117 Cornus florida L.     Cornaceae  

118 Corylopsis spicata SIEBOLD & ZUCC.   palieska klasnatá Hamamelidaceae 

119 Corylus avellana  L. 'Aurea' lieska obyčajná Corylaceae 
120 Corylus avellana  L. 'Contorta' lieska obyčajná Corylaceae 
121 Corylus colurna L.   lieska turecká Corylaceae 

122 Corylus heterophylla FISCH. & TRAUTV.   lieska Corylaceae 

123 Corylus chinensis FRANCH.   lieska Corylaceae 

124 Corylus tibetica BATALIN   lieska Corylaceae 
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125 
Cotoneaster  
× watereri  EXELL.   

skalník hybridný Rosaceae 

126 Cotoneaster adpressus D.BOIS.   skalník pritlačený Rosaceae 

127 
Cotoneaster apiculatus REHDER & 

E.H.WILSON   
skalník  Rosaceae 

128 
Cotoneaster bullatus 

BOIS   
skalník 
pľuzgierkatý 

Rosaceae 

129 Cotoneaster congestus BAKER   skalník stlačený Rosaceae 

130 Cotoneaster dammeri C.K.SCHNEID. 'Skogholm' skalník rozložený Rosaceae 

131 Cotoneaster dielsianus E. PRITZ. EX DIELS   skalník sploštený Rosaceae 

132 
Cotoneaster 
divaricatus   

REHDER & 
E.H.WILSON   

skalník rozkladitý Rosaceae 

133 
Cotoneaster 
horizontalis DECNE. cv. div. 

skalník 
rozprestretý 

Rosaceae 

134 
Cotoneaster 
horizontalis DECNE.   

skalník 
rozprestretý 

Rosaceae 

135 Cotoneaster lucidus SCHLECHTD.   skalník lesklý Rosaceae 

136 
Cotoneaster 
melanocarpa  FISCH. EX LOUDON   

skalník  
Rosaceae 

137 
Cotoneaster 
melanocarpus 

(G. LODD.) 
HURUSAWA   

skalník  Rosaceae 
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138 
Cotoneaster 
microphyllus  WALL. EX LINDL. var. glacialis Hook. 

skalník  Rosaceae 

139 
Cotoneaster 
microphyllus WALL. EX LINDL. 

f. thymifolius 
(Lindl.) Koehne 

skalník  Rosaceae 

140 
Cotoneaster 
multiflorus BUNGE   

skalník  Rosaceae 

141 
Cotoneaster praecox VILMORIN–

ANDRIEUX   
skalník  Rosaceae 

142 Cotoneaster salicifolius FRANCH.   skalník vŕbolistý Rosaceae 

143 

Cotoneaster salicifolius 

FRANCH. 

var. floccosus 
Rehder & E. H. 
Wilson 

skalník vŕbolistý Rosaceae 

144 Crataegus crus-galli L.   hloh dlhotŕňový Rosaceae 

145 
Crataegus mollis (TORR. ET A. 

GRAY) SCHEELE    
hloh mäkký Rosaceae 

146 
Cryptomeria japonica 

(L.F.) D.DON    
kryptoméria 
japonská 

Taxodiaceae  

147 
Cryptomeria japonica 

(L.F.) D.DON  'Elegans' 
kryptoméria 
japonská 

Taxodiaceae  

148 
Cunninghamia 
lanceolata (LAMBERT) HOOKER   

ostrolistec čínsky Taxodiaceae 
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149 
Cupressocyparis 
x leylandii 

(A.B.JACKS. & 

DALLIM.) DALLIM. 'Castlewellan Gold' 
cyprusovec 
leylandský 

Cupressaceae 

150 
Cupressocyparis 
x leylandii 

(A.B.JACKS. & 

DALLIM.) DALLIM.     Cupressaceae  

151 
Cytisus procumbens (WALDST. & KIT. 

EX WILLD.) 
SPRENG.   

zanoväť Fabaceae 

152 Deutzia × rosea (LEMOINE) REHDER   trojpuk  Hydrangeaceae 

153 Deutzia gracilis SIEB. & ZUCC.   trojpuk štíhly Hydrangeaceae 

154 Deutzia scabra THUNB.   trojpuk drsný Hydrangeaceae 

155 Diospyros lotus L.   ebenovník datľový Ebenaceae 

156 
Diospyros virginiana 

L.    
ebenovník 
virgínsky 

Ebenaceae 

157 Elaeagnus angustifolia L.   hlošina úzkolistá Elaeagnaceae 

158 
Enkianthus 
campanulatus (MIQ.) NICHOLS   

enkiant 
zvončekovitý 

Ericaceae 

159 Escallonia punctata DC.     Escalloniaceae 

160 
Escallonia  
x langleyensis  VEITCH   

  Escalloniaceae 

161 
Euonymus fortunei (TURCZ.) HAND.-

MAZZ. 'Carrierei' 
bršlen Fortuneov Celastraceae 
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162 
Euonymus fortunei 

(TURCZ.) HAND.-
MAZZ. 

var. radicans 
(Siebold ex Miq.) 
Rehder 

bršlen Fortuneov Celastraceae 

163 
Euonymus fortunei (TURCZ.) HAND.-

MAZZ. 'Silver Queen'  
bršlen Fortuneov Celastraceae 

164 Euonymus japonicus THUNB.   bršlen japonsky Celastraceae 

165 
Euonymus 
sachalinensis 

(F. SCHMIDT) 
MAXIM.   

bršlen sachalínsky Celastraceae 

166 Exochorda racemosa (LINDL.) REHDER   exochorda  Rosaceae 

167 
Fagus sylvatica 

L. 
skupina 
Atropurpurea 

buk lesný Fagaceae 

168 Fagus sylvatica L. 'Pendula'  buk lesný Fagaceae 

169 Fagus sylvatica  L. 'Asplenifolia'   Fagaceae 

170 Fagus sylvatica  L. 'Aureomarginata'  buk lesný Fagaceae 

171 Fagus sylvatica  L. 'Dawyck'    Fagaceae 

172 Fagus sylvatica  L. 'Dawyck Purple'   Fagaceae 

173 Fagus sylvatica  L. 'Quercifolia' buk lesný Fagaceae 

174 Fagus sylvatica  L. 'Rohanii'  buk lesný Fagaceae 

175 Fagus sylvatica  L. 'Purpurea Tricolor'  buk lesný Fagaceae 

176 Fagus sylvatica    'Swat Magret' buk lesný Fagaceae 

177 Ficus carica L.   figovník obyčajný Moraceae 

178 Fontanesia LABILL.   fontanézia Oleaceae 
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phillyreoides 

179 Forsythia giraldiana LINGELSH   zlatovka  Oleaceae 

180 Forsythia ovata NAKAI   zlatovka  Oleaceae 

181 Forsythia suspensa (THUNB.) VAHL   zlatovka previstutá Oleaceae 

182 Forsythia suspensa (LINDL.) REHD. var. fortunei zlatovka previstutá Oleaceae 

183 
Forsythia x intermedia 

ZAB.   
zlatovka 
prostredná 

Oleaceae 

184 Fraxinus americana L.   jaseň americký Oleaceae 

185 Fraxinus excelsior L. 'Pendula'  jaseň štíhly Oleaceae 

186 Fraxinus excelsior  L.  'Nana' jaseň štíhly Oleaceae 

187 Fraxinus excelsior  L.  'Globosa' jaseň štíhly Oleaceae 

188 
Fraxinus 
pennsylvanica MARSH.   jaseň červený 

Oleaceae 

189 Fuchsia magellanica LAM.   fuksia čílska Onagraceae 
190 Ginkgo biloba L.   ginko dvojlaločné   

191 Gleditsia caspica DESF.   gledíčia  Caesalpiniacea 

192 Gleditsia triacanthos L. f. inermis   gledíčia trojtŕňová Caesalpiniacea 

193 Gleditsia triacanthos L.   gledíčia trojtŕňová Caesalpiniacea 

194 Gleditsia triacanthos L. 'Moraine' gledíčia trojtŕňová Caesalpiniacea 

195 Gymnocladus dioica 
(L.) K.KOCH   

beztŕňovec 
dvojdomý Caesalpiniaceae  

196 Hamamelis mollis OLIV.   hammamel mäkký Hamamelidaceae 
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197 Hamamelis vernalis SARG.   hammamel jarný Hamamelidaceae 

198 
Hamamelis virginiana 

L.   
hammamel 
virgínsky 

Hamamelidaceae 

199 Hedera colchica  K. KOCH   brečtan kolchický Araliaceae 

200 Hibiscus syriacus L.   ibištek sýrsky Malvaceae 

201 
Hippophae rhamnoides 

L.   
rakytník 
rešetliakovitý 

Elaeagnaceae 

202 
Hydrangea 
arborescens L.   

hortenzia 
stromčekovitá 

Hydrangeaceae 

203 
Hydrangea 
arborescens L. 'Grandiflora' 

hortenzia 
stromčekovitá 

Hydrangeaceae 

204 
Hydrangea 
heteromalla   D.DON 

Skupina 
Bretschneideri  

hortenzia 
stromčekovitá 

Hydrangeaceae 

205 Hydrangea involucrata SIEBOLD 'Hortensis' hortenzia  Hydrangeaceae 

206 
Hydrangea 
macrophylla (THUNB.) SER.    

hortenzia 
kalinolistá 

Hydrangeaceae 

207 Hydrangea paniculata   SIEBOLD   hortenzia metlinatá Hydrangeaceae 

208 
Hypericum 
androsaemum  L.   

ľubovník 
červenotyčinkový 

Hypericaceae 

209 Hypericum calycinum L.   ľubovník kalíškatý Hypericaceae 

210 
Hypericum 
hookeranum WIGHT & ARN.  'Rowallane' 

ľubovník Hypericaceae 
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211 Hypericum patulum THUNB.   ľubovník Hypericaceae 

212 Hypericum prolificum L.   ľubovník Hypericaceae 

213 Ilex aquifolium L.   cezmína ostrolistá Aquifoliaceae 

214 Ilex aquifolium L. 'Ferox' cezmína ostrolistá Aquifoliaceae 

215 Ilex pernyi FRANCH.   cezmína Pernyho Aquifoliaceae 

216 Juglans ailantifolia  (MAX.) REHD.   orech pajaseňolistý Juglandaceae 

217 
Juglans ailantifolia  

(MAX.) REHD. 
var. cordiformis 
(Makino) Rehder 

orech pajaseňolistý Juglandaceae 

218 Juglans nigra L.   orech čierny Juglandaceae 

219 Juglans regia L.   orech kráľovský Juglandaceae 

220 
Juniperus × media MELLE  'Pfitzeriana' 

borievka 
prostredná 

Cupressaceae 

221 
Juniperus × media MELLE  'Pfizteriana Glauca' 

borievka 
prostredná 

Cupressaceae 

222 
Juniperus × media MELLE  'Pfitzeriana Aurea' 

borievka 
prostredná 

Cupressaceae 

223 Juniperus × media MELLE  'Hetzii'   Cupressaceae 
224 Juniperus communis L. 'Hibernica'  borievka obyčajná Cupressaceae 

225 
Juniperus horizontalis 

MOENCH   
borievka 
rozprestretá 

Cupressaceae 

226 Juniperus chinensis (SPAETH) SCHMIDT  'Wilhelm Pfitzer'  borievka čínska Cupressaceae 

227 Juniperus occidentalis HOOK.   borievka západná Cupressaceae 
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228 Juniperus sabina L. 'Blaue Donau'  borievka netatová Cupressaceae 

229 Juniperus sabina L. 'Tamariscifolia' borievka netatová Cupressaceae 

230 Juniperus scopulorum SARG.   borievka Cupressaceae 

231 Juniperus squamata 
BUCH.-HAM. EX D. 
DON   borievka šupinatá 

Cupressaceae 

232 
Juniperus squamata BUCH.-HAM. & 

D.DON 'Meyerii'   Cupressaceae 
233 Juniperus virginiana L. 'Tripartita'  borievka virgínska Cupressaceae 

234 Juniperus virginiana L.   borievka virgínska Cupressaceae 

235 Kerria japonica (L.) DC.   kéria japonská Rosaceae 

236 
Koelreuteria 
paniculata  LAXM.   

jaseňovec 
metlinatý 

Sapindaceae 

237 Kolkwitzia amabilis GRAEBN.   kolkvícia ľúbezná Caprifoliaceae 

238 Laburnum anagyroides MED.   štedrec ovisnutý Fabaceae 

239 
Larix kaempferi 

(LAMB.) CARRIÈRE   
smrekovec 
japonský 

Pinaceae 

240 
Laurocerasus 
officinalis M. ROEM.    

vavrínovec 
lekársky 

Rosaceae 

241 
Laurocerasus 
officinalis M.ROEM 'Schipkaensis' 

vavrínovec 
lekársky 

Rosaceae 

242 
Laurocerasus 
officinalis M.ROEM 'Zabeliana' 

vavrínovec 
lekársky 

Rosaceae 
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243 Ligustrum japonicum THUNB.   zob japonský Oleaceae 

244 Ligustrum obtusifolium SIEBOLD & ZUCC.   zob japonský Oleaceae 

245 
Ligustrum ovalifolium 

HASSK. 
var.regelianum 
(Koehne) Rehder  

zob vajcovitolistý Oleaceae 

246 Ligustrum ovalifolium HASSK.     Oleaceae  
247 Ligustrum sinense LOUR.   zob čínsky Oleaceae 

248 Ligustrum vulgare L. 'Atrovirens' zob obyčajný Oleaceae 

249 
Liquidambar 
styraciflua L.   

ambrovník 
styraxový 

Hamamelidaceae 

250 
Liriodendron tulipifera 

L.   
ľaliovník 
tulipánokvetý 

Magnoliaceae 

251 Lonicera caprifolium L.   zemolez kozí Caprifoliaceae 

252 
Lonicera 
fragrantissima LINDL. ET PAXT.   

zemolez voňavý Caprifoliaceae 

253 
Lonicera korolkowii 

 STAPF   
zemolez 
Korolkovov 

Caprifoliaceae 

254 
Lonicera korolkowii 

 STAPF 'Floribunda' 
zemolez 
Korolkovov 

Caprifoliaceae 

255 Lonicera maackii (RUPR.) MAXIM   zemolez Caprifoliaceae 

256 Lonicera nitida WILS.   zemolez lesklý Caprifoliaceae 

257 
Lonicera pileata 

OLIV.   
zemolez 
kapucňovitý 

Caprifoliaceae 
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258 
Lonicera syringantha 

MAXIM.   
zemolez 
orgovánokvetý 

Caprifoliaceae 

259 Lonicera tatarica L.   zemolez tatársky Caprifoliaceae 

260 
Maclura pomifera (RAF.) C.K. 

SCHNEID.   
maklura oranžová Moraceae 

261 
Maclura pomifera (RAF.) C.K. 

SCHNEID. 'Inermis' 
maklura oranžová Moraceae 

262 
Magnolia   
× soulangeana SOUL.-BOD.   

magnólia 
Soulangova 

Magnoliaceae 

263 
Magnolia acuminata 

(L.) L.   
magnólia 
končistolistá 

Magnoliaceae 

264 Magnolia denudata  DESR.   magnólia holá Magnoliaceae 

265 Magnolia kobus DC.   magnólia japonská Magnoliaceae 

266 

Magnolia kobus 

DC. 

var. stellata 
(Siebold & Zucc.) 
Blackburn 

magnólia japonská Magnoliaceae 

267 
Magnolia obovata  

DIELS   
magnólia 
vajcovitolistá 

Magnoliaceae 

268 
Magnolia salicifolia (SIEBOLD & ZUCC.) 

MAXIM.   
magnólia vŕbolistá Magnoliaceae 

269 
Magnolia stellata (SIEB. & ZUCC.) 

MAXIM.   
magnólia 
hviezdokvetá 

Magnoliaceae 
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270 
Magnolia tripetala 

L.   
magnólia 
trojlupienková 

Magnoliaceae 

271 
Mahonia aquifolium 

(PURSH) NUTT.   
mahónia 
cezmínolistá 

Berberidaceae 

272 Malus × purpurea (BARBIER) REHD. 'Aldenhamensis' jabloň purpurová Rosaceae 

273 Malus baccata (L.) BORKH.   jabloň malvičkatá Rosaceae 

274 
Malus floribunda  SIEBOLD EX VAN 

HOUTTE   
jabloň kvetnatá Rosaceae 

275 
Malus ionensis (A.W.WOOD) 

BRITTON   
jabloň zelenoplodá Rosaceae 

276 
Malus ionensis (A.W.WOOD) 

BRITTON 'Plena' 
jabloň zelenoplodá Rosaceae 

277 Malus pumila MILL.   jabloň Rosaceae 

278 Malus sargentii  REHDER   jabloň Sargentova Rosaceae 

279 Malus x arnoldiana (REHDER) SARG.   jabloň  Rosaceae 

280 Malus x moerlandsii  DOOR.  'Profusion' jabloň  Rosaceae 

281 Malus x purpurea (BARBIER) REHD.   jabloň purpurová Rosaceae 

282 
Malus x purpurea  (E.BARBIER) 

REHDER  'Wierdak' 
jabloň purpurová Rosaceae 

283 Malus × moerlandsii  DOOR.  'Profusion'   Rosaceae 

284 
Metasequoia 
glyptostroboides HU & W.C. CHENG   

metasekvoja čínska Cupressaceae 
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285 Morus alba L. 'Pendula' moruša biela Moraceae 

286 Morus alba L.   moruša biela Moraceae 

287 Negundo aceroides MOENCH      Aceraceae 

288 
Negundo aceroides 

MOENCH  'Variegatum'  
javorovec 
jaseňolistý 

Aceraceae 

289 Padus virginiana (L.)M.J.ROEM.   čremcha červená Rosaceae 

290 Paeonia suffruticosa ANDREWS   pivonka krovitá Paeoniaceae 

291 Parrotia persica (DC.) C.A.MEY.     Hamamelidaceae 

292 
Parthenocissus 
quinquefolia (L.) PLANCH.   pavinič päťlistý Vitaceae 

293 
Parthenocissus 
tricuspidata SIEBOLD & ZUCC.   pavinič trojlaločný Vitaceae 

294 Paulownia tomentosa SIEBOLD & ZUCC.   paulovnia plstnatá Scrophulariaceae 

295 
Phellodendron 
amurense  RUPR.   

korkovník amurský Rutaceae 

296 
Phelodendron 
japonicum MAXIM.   

korkovník japonský Rutaceae 

297 
Philadelphus  
× lemoinei  LEMOINE   

pajazmín Hydrangeaceae 

298 
Philadelphus 
coronarius L.   

pajazmín vencový Hydrangeaceae 



Cudzokrajné druhy drevín v historických parkoch Bratislavy 

 

 

 127 

p.č. vedecký názov autor kultivar slovenský názov čeľaď 

299 
Philadelphus inodorus  

L.  
var. grandiflorus 
(Willd.) Gray 

pajazmín nevoňavý Hydrangeaceae 

300 
Philadelphus 
microphyllus A.GRAY   

pajazmín 
drobnolistý 

Hydrangeaceae 

301 Photinia davidiana (DECNE.) CARDOT       

302 Photinia villosa (THUNB.) DC.     Rosaceae 

303 
Physocarpus 
opulifolius (L.) MAXIM.   

tavoľa kalinolistá Rosaceae 

304 Picea abies   (L.) KARST. 'Cupressina' smrek obyčajný Pinaceae 

305 Picea abies   (L.) KARST. 'Inversa' smrek obyčajný Pinaceae 

306 Picea abies   (L.) KARST. 'Nana' smrek obyčajný Pinaceae 

307 Picea abies   (L.) KARST. Nidiformis' smrek obyčajný Pinaceae 

308 Picea abies   (L.) KARST. 'Pendula' smrek obyčajný Pinaceae 

309 Picea abies   (L.) KARST. 'Pygmaea' smrek obyčajný Pinaceae 

310 Picea abies   (L.) KARST. 'Remontii' smrek obyčajný Pinaceae 

311 Picea abies  (L.) H.KARST. 'Viminalis'   Pinaceae  

312 
Picea engelmmanii 

PARRY EX ENGELM.   
smrek 
Engelmannov 

Pinaceae 

313 Picea glauca (MOENCH) VOSS 'Coerulea' smrek biely Pinaceae 

314 Picea glauca (MOENCH) VOSS 'Conica' smrek biely Pinaceae 
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315 

Picea mariana (MILLER) BRITTON, 
STERNS & 
POGGENB.)   smrek čierny 

Pinaceae 

316 

Picea mariana (MILLER) BRITTON, 
STERNS & 
POGGENB.) 'Doumetii' smrek čierny 

Pinaceae 

317 Picea montigena MAST.   smrek  Pinaceae 

318 Picea omorika (PANCIC) PURK.   smrek omorikový Pinaceae 

319 Picea omorika (PANCIC) PURK. 'Aurea'  smrek omorikový Pinaceae 

320 Picea orientalis (L.) LINK   smrek východný Pinaceae 

321 Picea orientalis (L.) LINK 'Nutans' smrek východný Pinaceae 

322 Picea pungens ENGELM. 'Argentea' smrek pichľavý Pinaceae 

323 Picea pungens ENGELM. 'Glauca'  smrek pichľavý Pinaceae 

324 Picea pungens ENGELM. skupina Glauca    Pinaceae  
325 Pinus aristata ENGELM.   borovica ostitá Pinaceae 

326 
Pinus heldreichii 

H. CHRIST   
borovica 
pancierová 

Pinaceae 

327 

Pinus heldreichii 

H. CHRIST 

var. leucodermis 
(Antoine) Markgr. 
ex Fitschen 

borovica 
pancierová 

Pinaceae 

328 Pinus jeffreyi GREV. & BALF.   borovica Jeffreyova Pinaceae 
329 Pinus koraiensis SIEB. ET. ZUCC.   borovica kórejská Pinaceae 
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330 Pinus nigra J.F. ARNOLD   borovica čierna Pinaceae 

331 Pinus nigra J.F. ARNOLD subsp. austriaca borovica čierna Pinaceae 

332 

Pinus nigra 

J.F. ARNOLD 

subsp. pallasiana  
Palasiana (Lamb.) 
Holmboe 

borovica čierna Pinaceae 

333 Pinus nigra J.F. ARNOLD     Pinaceae  
334 Pinus parviflora SIEBOLD & ZUCC.   borovica málokvetá Pinaceae 

335 
Pinus ponderosa DOUGLAS EX C. 

LAWSON   
borovica ťažká Pinaceae 

336 Pinus strobus L.   borovica hladká Pinaceae 

337 Pinus sylvestris L. 'Pumila' borovica lesná Pinaceae 

338 Pinus sylvestris L. 'Watereri' borovica lesná Pinaceae 

339 
Pinus wallichiana 

A.B. JACKS.   
borovica 
himalájska 

Pinaceae 

340 Pinus x rotundata LINK   borovica barinná Pinaceae 

341 Platanus hispanica  MÜNCHH.     Platanaceae 

342 Platanus hispanica  MÜNCHH. 'Suttneri'  platan javorolistý Platanaceae 

343 Platanus occidentalis L.   platan západný Platanaceae 

344 Platanus orientalis L.   platan východný Platanaceae 

345 Platycladus orientalis  (L.) FRANCO   tujovec východný Cupressaceae 

346 Platycladus orientalis  (L.) FRANCO 'Aurea' tujovec východný Cupressaceae 

347 Platycladus orientalis  (L.) FRANCO Elegantissima' tujovec východný Cupressaceae 
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348 Populus × canadensis  MOENCH 'Robusta'  topoľ kanadský Salicaceae 

349 
Populus  
× petrowskiana (REGEL) SCHNEID. 

  topoľ  Salicaceae 

350 Populus alba L. 'Richardii' topoľ biely Salicaceae 

351 Populus alba L. 'Pyramidalis' topoľ biely Salicaceae 
352 Populus angulata AIT.   topoľ Salicaceae 
353 Populus angustifolia JAMES   topoľ Salicaceae 
354 Populus balsamifera L.   topoľ balzamový Salicaceae 

355 
Populus balsamifera 
subsp. trichocarpa 

(TORR. & GRAY EX 
HOOK.) BRAYSHAW 

  
topoľ balzamový 

Salicaceae 

356 Populus nigra  L. 'Italica'  topoľ čierny Salicaceae 

357 Populus simonii CARR.   topoľ Simonov Salicaceae 

358 Populus x canadensis MOENCH      Salicaceae 

359 Populus yunnanensis DODE   topoľ  Salicaceae 

360 Potentilla fruticosa L. 'Abbotswood' nátržník krovitý Rosaceae 

361 
Prunus    'Kiku-shidare-

zakura'  čerešňa  
Rosaceae 

362 Prunus cerasifera EHRH.   slivka čerešňoplodá Rosaceae 
363 Prunus cerasifera EHRH. 'Atropurpurea'  slivka čerešňoplodá Rosaceae 
364 Prunus cerasifera EHRH. 'Nigra' slivka čerešňoplodá Rosaceae 
365 Prunus triloba (LINDL.) RICKER   mandľa trojlaločná Rosaceae 

366 Prunus x yedoensis MATSUM   slivka Rosaceae 
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367 
Pseudolarix amabilis (J. NELSON) 

REHDER   
pasmrekovec 
čínsky 

Pinaceae 

368 Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO   duglaska tisolistá Pinaceae 

369 Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO var. glauca duglaska tisolistá Pinaceae 

370 Ptelea trifoliata L.   krídlatec trojlistý Rutaceae 

371 Pteroceltis tatarinowii MAXIM.     Ulmaceae 

372 Pyracantha coccinea ROEM.   hlohyňa šarlátová Rosaceae 

373 Quercus ×turneri  WILLD. 'Pseudoturneri' dub Turnerov Fagaceae 

374 Quercus coccinea MÜNCHH.   dub šarlátový Fagaceae 

375 Quercus palustris MÜNCHH.   dub močiarny Fagaceae 

376 Quercus petraea (MATT.) LIEBL.  'Mespilifolia' dub zimný Fagaceae 

377 Quercus petraea   Laciniata' dub zimný Fagaceae 

378 Quercus robur L. 'Atropurpurea' dub letný Fagaceae 

379 Quercus robur L. 'Concordia' dub letný Fagaceae 

380 Quercus robur L. 'Fastigiata' dub letný Fagaceae 

381 Quercus robur L. 'Pendula' dub letný Fagaceae 

382 Quercus robur L. 'Aureobicolor' dub letný Fagaceae 

383 Quercus rubra L.   dub červený Fagaceae 

384 Quercus rubra L. Aurea' dub červený Fagaceae 

385 Rhododendron  L. cv.div. rododendron  Ericaceae 

386 
Rhododendron molle 

(BL.) G. DON   
rododendron 
mäkký 

Ericaceae 
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387 
Rhododendron 
smirnowii TRAUTW.   

rododendron 
Smirnovov 

Ericaceae 

388 
Rhododendron  
x praecox CARRIÈRE   

rododendron 
včasný 

Ericaceae 

389 Rhodotypos scandens (THUNB.) MAK.   šípkovec kériovitý Rosaceae 

390 Rhus typhina L.   sumach pálkový Anacardiaceae 

391 Ribes aureum PURSH.   ríbezľa zlatá Grossulariaceae 

392 Ribes sanquineum PURSH.   ríbezľa krvavá Grossulariaceae 

393 Robinia hispida L.   agát srstnatý Fabaceae 

394 Robinia pseudoacacia L.   agát biely Fabaceae 

395 Robinia pseudoacacia L. 'Bessoniana' agát biely Fabaceae 

396 Robinia pseudoacacia L. 'Pyramidalis' agát biely Fabaceae 

397 Rosa  L. 'Joseph Guy' ruža  Rosaceae 

398 Rosa  L. 'New Down' ruža  Rosaceae 

399 Rosa  L. 'Orange Triumph' ruža  Rosaceae 

400 Rosa  L. 'Tausendschön' ruža  Rosaceae 

401 Rosa  L. cv.div. ruža  Rosaceae 

402 Rosa centifolia L.   ruža stolistá Rosaceae 

403 Rosa multiflora THUNB.    ruža mnohokvetá Rosaceae 

404 Rosa pimpinellifolia L.   ruža bedrovníková Rosaceae 

405 Rosa roxburghii  TRATT.    ruža Roxburghova Rosaceae 

406 Rosa rugosa THUNB.    ruža vráskavá Rosaceae 
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407 Rosa rugosa THUNB.  'Rosea' ruža vráskavá Rosaceae 

408 Salix alba  L. 'Tristis' vŕba biela Salicaceae 

409 
Salix alba 

 L. 
subsp. Vitellina 
Arcang. 

vŕba biela Salicaceae 

410 Salix babylonica  L.   vŕba babylonská Salicaceae 

411 Salix elaeagnos   SCOP. 'Angustifolia' vŕba sivá Salicaceae 

412 Salix matsudana   KOIDZ. 'Tortuosa' vŕba Matsudova Salicaceae 

413 
Salix repens 

L. 
ssp. rosmarinifolia 
(L.) Hartm. 

vŕba plazivá Salicaceae 

414 
Sequoiadendron 
giganteum 

(LINDL.) J. 
BUCHHOLZ   

sekvojovec mamutí Sequoiaceae 

415 Skimmia japonica THUNB.     Rutaceae 

416 Skimmia japonica THUNB. 'Macrophylla'   Rutaceae 

417 Sophora japonica L.   sofora japonská Fabaceae 

418 Sorbus aria (L.) CRANTZ 'Magnifica' jarabina mukyňová Rosaceae 

419 Sorbus aria (L.) CRANTZ 'Majestica' jarabina mukyňová Rosaceae 

420 Sorbus aria (L.) CRANTZ var. decaisneana jarabina mukyňová Rosaceae 

421 Sorbus aucuparia L.  'Pendula' jarabina vtáčia Rosaceae 

422 Sorbus aucuparia L.  'Edulis' jarabina vtáčia Rosaceae 

423 Sorbus intermedia (EHRH.) PERS.   jarabina prostredná Rosaceae 

424 
Sorbus vilmorinii 

SCHNEID.   
jarabina 
Vilmorinova 

Rosaceae 
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425 Spiraea × arguta  ZAB.   tavoľník skrížený Rosaceae 

426 Spiraea × bumalda BURVENICH   tavoľník bumaldový Rosaceae 
427 Spiraea ×blanda ZAB.   tavoľník  Rosaceae 

428 Spiraea douglasii HOOK.   tavoľník Douglasov Rosaceae 

429 Spiraea japonica L. f. 'Bumalda' tavoľník japonský Rosaceae 

430 Spiraea japonica L.F. Bumalda'   Rosaceae  
431 Spiraea prunifolia SIEBOLD & ZUCC.   tavoľník slivkolistý Rosaceae 

432 
Spiraea x vanhouttei 

(BRIOT) CARRIERE   
tavoľník van 
Houtteho 

Rosaceae 

433 Stephanandra incisa (THUNBRG) ZABEL   korunkovec Rosaceae 

434 Swida alba (L.) OPIZ   svíb biely Cornaceae 

435 Swida alba (L.) OPIZ 'Argenteomarginata' svíb biely Cornaceae 

436 Swida alba (L.) OPIZ 'Aurea'    Cornaceae 

437 Swida alba (L.) OPIZ 'Sibirica' svíb biely Cornaceae 

438 Swida alba (L.) OPIZ 'Spaethii'   Cornaceae 

439 Swida alba (L.) OPIZ 'Argenteovariegata' svíb biely Cornaceae 

440 
Swida sericea (L. EMEND. 

MURRAY) HOLUB 'Stolonifera' svíb výbežkatý Cornaceae 

441 Symphoricarpos albus (L.) S.F.BLAKE   imelovník biely Caprifoliaceae 

442 
Symphoricarpos 
orbiculatus MOENCH   

imelovník okrúhly Caprifoliaceae 
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443 Syringa ×chinensis  WILLD.   orgován čínsky Oleaceae 
444 Syringa amurensis    RUPR.   orgován  Oleaceae 
445 Syringa josikaea JACQ. F.   orgován Jósikov Oleaceae 
446 Syringa reticulata (BLUME) HARA   orgován    

447 

Syringa reticulata  

(BLUME) H.HARA 

ssp. amurensis 
(Rupr.) P.S.Green & 
M.C.Chang orgován  Oleaceae 

448 Syringa vulgaris L.   orgován obyčajný Oleaceae 

449 
Tamarix pentandra 

PALL.   
tamariška 
päťtyčinková 

Tamaricaceae 

450 Taxodium distichum (L.) RICH.   tisovec dvojradový Taxodiaceae 

451 Taxus baccata L. 'Adpressa' tis obyčajný Taxodiaceae 

452 Taxus baccata L. 'Adpressa Aurea' tis obyčajný Taxodiaceae 

453 Taxus baccata L. 'Aurea' tis obyčajný Taxodiaceae 

454 Taxus baccata L. 'Aureomarginata'  tis obyčajný Taxodiaceae 

455 Taxus baccata L. 'Dovastoniana' tis obyčajný Taxodiaceae 

456 Taxus baccata L. 'Fastigiata'  tis obyčajný Taxodiaceae 

457 
Taxus baccata 

L. 
skupina Fastigiata 
Aurea 

tis obyčajný Taxodiaceae 

458 Taxus baccata L. 'Repandens' tis obyčajný Taxodiaceae 

459 Taxus baccata L. 'Washingtonii' tis obyčajný Taxodiaceae 

460 Taxus cuspidata SIEBOLD & ZUCC.   tis japonský Taxodiaceae 
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461 Thuja occidentalis L. 'Aureospicata'  tuja západná Cupressaceae 

462 Thuja occidentalis L. skupina Aurea  tuja západná Cupressaceae 

463 Thuja occidentalis   'Aureo variegata' tuja západná Cupressaceae 

464 Thuja occidentalis L. 'Ellwangeriana'  tuja západná Cupressaceae 

465 
Thuja occidentalis 

L. 
'Ellwangeriana 
Aurea' 

tuja západná Cupressaceae 

466 Thuja occidentalis L. 'Ericoides'  tuja západná Cupressaceae 

467 Thuja occidentalis L. 'Globosa'  tuja západná Cupressaceae 

468 Thuja occidentalis L. Hoveyi' tuja západná Cupressaceae 

469 Thuja occidentalis L. 'Lutea' tuja západná Cupressaceae 

470 Thuja occidentalis L. 'Malonyana'  tuja západná Cupressaceae 

471 Thuja occidentalis L. 'Rosenthalii' tuja západná Cupressaceae 

472 Thuja occidentalis L.   tuja západná Cupressaceae 

473 Thuja occidentalis L. 'Globosa Nana'   Cupressaceae 

474 Thuja plicata  DONN EX D. DON   tuja riasnatá Cupressaceae 

475 Thujopsis dolabrata 
(THUNB. EX L. F.) 
SIEBOLD & ZUCC.   tujovka japonská 

Cupressaceae 

476 Tilia americana L. / VENT   lipa americká Tiliaceae 

477 Tilia petiolaris DC.   lipa stopkatá Tiliaceae 

478 Tilia platyphyllos SCOP. 'Laciniata' lipa veľkolistá Tiliaceae 

479 Tilia tomentosa MOENCH.   lipa striebristá Tiliaceae 

480 Tilia x euchlora K. KOCH   lipa zelenkastá Tiliaceae 
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481 
Torreya nucifera (L.) SIEBOLD & 

ZUCC.   
toreja japonská Torreyaceae 

482 Tsuga canadensis (L.) CARRIERE   jedľovec kanadský Pinaceae 

483 Ulmus americana L.   brest Ulmaceae 

484 Ulmus glabra HUDS. 'Variegata' brest horský Ulmaceae 

485 Ulmus procera SALISB.   brest štíhly Ulmaceae 

486 
Ulmus procera SALISB. 'Argenteo–

variegata' 
brest štíhly Ulmaceae 

487 Ulmus pumila  L.   brest nízky Ulmaceae 

488 Viburnum    'Pragense'   kalina Caprifoliaceae 

489 
Viburnum ×burkwoodii BURKW. & 

SKIPWITH   
kalina Caprifoliaceae 

490 Viburnum carlesii HEMSL.   kalina Caprifoliaceae 

491 Viburnum fragrans W. T. STEARN   kalina voňavá Caprifoliaceae 

492 Viburnum fragrans W. T. STEARN 'Nanum' kalina voňavá Caprifoliaceae 

493 Viburnum opulus  L. 'Nanum' kalina obyčajná Caprifoliaceae 

494 Viburnum opulus  L. 'Roseum' kalina obyčajná Caprifoliaceae 

495 Viburnum plicatum THUNB.   kalina Caprifoliaceae 

496 Viburnum plicatum THUNB.  f. tomentosum kalina Caprifoliaceae 

497 Viburnum plicatum THUNB. 'Mariesii' kalina Caprifoliaceae 

498 Viburnum plicatum THUNB. 'Sterile' kalina Caprifoliaceae 

499 Viburnum SCHULT.   kalina Caprifoliaceae 
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rafinesquianum  

500 
Viburnum 
rhytidophyllum HEMSL.   

kalina vráskavolistá Caprifoliaceae 

501 
Viburnum tinus 

L.   
kalina Caprifoliaceae 

502 Viburnum trilobum MARSH.   kalina Caprifoliaceae 

503 Weigela  THUNB. 'Boskoop Glory' vajgela Caprifoliaceae 

504 Weigela  THUNB. 'Eva Rathke' vajgela Caprifoliaceae 

505 Weigela florida (BUNGE) A. DC.   vajgela ružová Caprifoliaceae 

506 Weigela florida (BUNGE) A. DC. 'Variegata' vajgela ružová Caprifoliaceae 

507 
Xanthoceras 
sorbifolium BUNGE   

žltoroh 
jarabinolistý Sapindaceae 

508 Yucca filamentosa L.   juka vláknitá Agavaceae 
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