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A.1.  VŠEOBECNÁ �AS� 
 

A.1.1 ÚVOD 
 

Mesto Trnava dosiahlo v posledných rokoch  ve�ký úspech v rozvoji, ke	 sa stalo neprehliadnute�nou 
regionálnou metropolou s vysokým stup�om ekonomického rozvoja, so silným zahrani�ným kapitálom, 
so stabilizovanou pracovnou silou, ktorej životná úrove� je na vzostupe. 

 

Otázkou zostáva kvalita životného prostredia, v ktorom sa ekonomicky silní obyvatelia pohybujú. 
Problémová situácia evokuje potrebu h�adania riešenia tejto situácie. Práve snaha o vytvorenie 
kvalitného životného prostredie a snaha o zvýšenie kvality života ob�anov v meste viedla mesto 
k získaniu informácií o stave prírodných zložiek prostredníctvom diela „Aktualizácia dokumentu 
MUSES mesta Trnava“. Na základe výsledkov uvedených v tomto diele bude vedenie mesta h�ada� 
spôsoby a prijíma� opatrenia na posilnenie environmentálnych hodnôt v území. Prostredníctvom 
uvedeného diela sa vedenie mesta zoznámi so stavom, kapacitou a kvalitou prírodného prostredia 
v zastavanom území i mimo neho a  dostane tiež odpove	 na otázky, ako prípadnú destabilitu 
prostredia eliminova�. Ekologický problém nie je uchopite�ný v celej šírke naraz, je potrebné ho rieši� 
postupne, ale kontinuálne a najmä v prospech budúcich generácií.  

 

Dielo „Aktualizácia dokumentu MUSES mesta Trnava“ vzniklo z práce širokého tímu riešite�ov, 
ktorí na objednávku mesta v�lenili do jedného diela dva projekty:  

− Miestny územný systém ekologickej stability – dielo zaoberajúce sa prírodným prostredím 
katastrálneho územia mesta, mapujúce flóru a faunu, hodnotiace ekologickú stabilitu územia 
a navrhujúce optimálne využívanie územia z h�adiska ekologickej únosnosti, 

− Generel zelene – dielo mapujúce a hodnotiace sídelnú zele�, jej kapacitu, kvalitu, funk�nos� 
a navrhujúce opatrenia na posilnenie kvality zelene. 

 

Spojením týchto dvoch projektov vzniklo komplexné dielo pojednávajúce o prírodných prvkoch 
v administratívnom území mesta. Dielo reaguje na potreby mesta tým, že navrhuje zvýšenie kvality ako 
prírodného tak i urbánneho prostredia. Realizácia návrhov je však už v rukách mesta, ktoré svojím 
rozhodovacím procesom môže kvalitu prostredia bu	 posilni�, alebo odsunú� na nasledujúce obdobie. 
Každé mesto má právo si svoje prostredie zhodnoti� alebo znehodnoti�.  Trendy vo svete však smerujú 
k posil�ovaniu zelene a krajiny, smerujú k trvalo udržate�nému rozvoju a na báze poznania stavu i 
k zodpovednosti v rozhodovacom procese.  

Po�akovanie: 
Krajina je základnou bázou pre život, relax i ekonomický rast spolo�nosti. Krajina je teda predmetom 
záujmu rôznych profesií, z ktorých každá má o využívaní a tvorbe krajiny inú predstavu. Aby došlo 
k zosúladeniu záujmov využívania a tvorby krajiny, riešite�ský kolektív pristúpil na návrh 
objednávate�a diela – vytvori� multiprofesný tím odborníkov na riešenie diela. Do riešenia problémov 
krajinného a urbánneho prostredia sa v rámci analýz aktívne zapojili odborníci zameraní na ekológiu, 
prírodné vedy a krajinnú architektúru, v rámci návrhov i  odborní pracovníci MsÚ z odboru územného 
rozvoja a koncepcií mesta Trnava. Zapracovaním výsledkov práce do 	alších koncep�ných 
dokumentov mesta sa sná	 podarí skvalitni� životné prostredie pre ob�anov, zvýši� kvalitu bývania 
v meste a v neposlednom rade implementova� Európsky dohovor o krajine do každodenného života 
Trnav�anov.  
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A.1.2.  ZADANIE  A CIE�  PRÁCE 
 

Názov diela:  Aktualizácia dokumentu MUSES mesta Trnava 

 

Obstarávate� úlohy: Mesto Trnava 
 

Záujmové územie: -     katastrálne   územie mesta Trnava     -     6 384,25 ha    

− katastrálne územie Modranka           -        769,53 ha    

− riešené územie celkom                      -     7 153,78 ha    

V roku 2008 sa zmenila výmera katastrálneho územia mesta, jeho aktuálna výmera je 7143,17 ha.  

 

Zhotovite� úlohy: Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry – Ing. Anna Dobrucká 

 Dolnohorská 102, 949 01 Nitra 

I� DPH: SK 1029008288  

I�O: 378 68 659 

 

Riešite� predmetnú úlohu spracoval na základe Zmluvy o dielo a jej dodatkov. Textová �as� je mierne 
upravená v porovnaní so zmluvne dohodnutou osnovou, nako�ko bolo potrebné venova� pozornos� tiež 
sú�asným trendom vo svete týkajúcich sa tejto odbornej oblasti.  

Dielo obsahuje nové prístupy riešite�ov na podnet investora, ktorý požadoval  rieši� v rámci jedného 
diela spolu MUSES i GZ. Ke	že k takémuto dielu zatia� nebola spracovaná metodika, vytvorili si 
autori vlastnú metodiku, ktorú pred zahájením prác predložili objednávate�ovi. Objednávate� 
k metodike práce nemal pripomienky a tak autori postupovali pod�a tejto metodiky.  Metodika je 
popísaná v �asti Prílohy a zameraná je na spracovanie tzv. oborového generelu zelene. V priebehu prác 
však investor menil zvolený postup a požadoval �as� GZ spracova� ako Územný generel zelene. Pre 
spracovanie ÚGZ je najaktuálnejšia metodika autorov Chudík, Tomaško z roku 1987 a Štandardy 
minimálnej vybavenosti obcí z roku 2002. Ostatné (všetko staršie)  metodiky riešia generel zelene ako 
oborový dokument a nie ako územný dokument. Riešitelia tak vytvorili  vlastný metodický postup, 
pri�om pri riešení krajiny sa opreli o platnú metodiku USES a pri riešení urbánneho prostredia došlo ku 
kombinácii metodiky z roku 1987 a 2002. Zhotovite� zvolil vlastné prístupy overené v minulosti na 
menších mestách (Hlohovec, Kolárovo, Skalica), najmä �o sa týka hodnotenia jednotlivých 
charakteristík plôch zelene a vegeta�ných formácií. Ke	že zatia� nebol tento nový postup uplatnený na 
tak ve�kom území, ako je riešené územie katastrov Trnava a Modranka spolu, nebolo možné celkom 
odhadnú� náro�nos� riešenia i výpovedaciu schoponos� výsledkov.  Takýto postup sa javí síce ako 
prínosný pre mesto, pretože dos� podrobne analyzuje plochy zelene a vegeta�né prvky v urbánnom 
prostredí i v krajine. Tiež rieši celé administratívne územie spadajúce pod správu mesta Trnava. 
Prepojenie urbánneho prostredia a krajiny v rámci jedného diela sa javí metodicky ako správne. Tento 
postup je však náro�nejší na koordináciu práce a prináša nové výzvy. 

 
Hlavné ciele aktualizácie MUSES:  
− Zhodnotenie sú�asného stavu prírodného prostredia v zastavanom území i v prírodnom prostredí 

mesta Trnava na základe podrobných terénnych prieskumov a definovanie problémov z h�adiska 
udržate�nosti kvality prostredia 

− Zapracovanie a  vyhodnotenie  zmien od r. 1997 v  záujmovom území,  premietnutie týchto zmien 
do funk�nej organizácie územia pod�a ÚPN mesta Trnava vo väzbe  na nové sociálno-ekonomické 
a urbánne javy v území,  s dopadom na stabilitu potenciálu  sídelnej  a  krajinnej zelene.  Návrh 
opatrení v prospech udržate�nosti a rozvoja plôch zelene v území pre návrhové obdobie do r. 2020 
a výh�adové obdobie do r. 2030.   

− Zosúladenie obsahu a štruktúry dokumentu MÚSES pre sídelný útvar Trnava  vypracovaného v r. 
1997 so sú�asnou legislatívou. 
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− Aktualizovaný dokument MÚSES bude jedným z územnoplánovacích  podkladov, ktoré budú 
použité  pri aktualizácii ÚPN mesta Trnava v zmysle § 7a  zákona �. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona �. 479/2005 Z.z. 

− MÚSES sa zapracovaním do ÚPN stane sú�as�ou základného strategického dokumentu  ur�ujúceho   
komplexný rozvoj mesta.   

− Plnenie projektu z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR).  
− Splnenie zákonnej podmienky z vyhlášky MŽP SR �.24, v znení vyhl. �.492/2006, ktorou sa 

vykonáva zákon �.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny o zmene, resp. doplnení dokumentácie 
MÚSES, pokia� došlo k zásadným zmenám podmienok a skuto�ností, na ktorých základe bola 
dokumentácia MÚSES schválená. 

− Implementácia Európskeho dohovoru o krajine na lokálnej úrovni. 
	alšie sledované ciele: 
− aktualizácia ekologickej siete a optimalizácia fungovania systému sídelnej zelene 
− overenie územno-technických súvislostí a optimalizácia funk�ného využitia územia 
− stanovenie predpokladov riešenia systému ekologickej siete a systému sídelnej zelene  
− akceptácia alebo usmernenie investi�ných zámerov, podpora rozvoja mesta na princípe trvalo-

udržate�ného rozvoja. 
 
Ved�ajším cie�om tejto práce je vytvori� dokument  pre všeobecné využitie : 
− pre top-manažment -  stáva sa podkladom v rozhodovacom procese 
− pre spracovate�ov iných koncep�ných dokumentov (napr. územný plán) - stáva sa jedným z 

podkladov, ktorý bude 	alej akceptovaný a zapracovaný do ÚPN i v rámci jeho aktualizácie (v 
zmysle legislatívy každé 4 roky od jeho schválenia) 

− pre správcu sídelnej zelene - stáva sa dokumentom pre usmernenie opatrení a zásahov pri budovaní 
plôch zelene, ich údržbe a stanovení finan�nej náro�nosti  

− pri tvorbe informa�ného systému mesta o životnom prostredí – je (resp. bude) �as�ou parciálneho 
Informa�ného systému o území – subsystém „Sídelná zele�“. 

 
V snahe vytvori� kvalitný systém ekologickej stability a systém sídelnej zelene je potrebné stanovi� 
výhody a nevýhody územia, možný potenciál pre rozvoj ekologickej zložky sídla a prípadne i ohrozenia 
�i negatívne vplyvy ohrozujúce tvorbu systému a znehodnocujúce životné prostredie �i kvalitu života. 
V snahe vytvori� funk�ný systém je potrebné: 
− stanovi� priority pre rozvoj prvkov USES a systému zelene, 
− preferova� potreby ob�anov z h�adiska kvality prostredia, 
− navrhnú� technické riešenia a etapizáciu týchto riešení tak, aby bolo možné sledovaný systém 

USES a zelene reálne vybudova�. 
 
 
 

A.1.3. METODIKA  PRÁCE 
 

Metodika práce je podrobne popísaná v prílohe �. 2 tohto diela.  

Dielo rieši jednak prírodné prostredie, jednak urbánne prostredie. Pre analýzu a hodnotenie prírodného 
prostredia bola využitá metodika MUSES vypracovaná MŽP SR (rok 2000). Pre analýzy a hodnotenie 
urbánnej zelene riešite�ský kolektív využil metodiku generelu zelene autorov Chudík,Tomaško (1987) 
„Metodické zásady pre vypracovanie územných generelov zelene sídelných útvarov“ a Štandardy 
minimálnej vybavenosti obcí (MVRRSR 2002). Metodika nie je však už celkom aktuálna, preto bola 
autormi modifikovaná s oh�adom na stanovené ciele najmä v �asti analytickej. V metodike práce, ktorá 
je uvedená v prílohe tohto diela, sú podrobne vysvetlené jednotlivé kritériá pre analýzy i hodnotenie 
plôch zelene, porastov i stromoradí. V prílohe diela sú potom uvedené analytické tabu�ky a grafické 
kartogramy, ktoré preh�adne dokumentujú zistený stav jednotlivých plôch zelene, porastov a 
stromoradí.   
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Predkladané dielo vzniklo teda zlú�ením dvoch rozdielnych metodických návodov. Ke	že ide o 
aktualizáciu MUSES, prioritne bola sledovaná pri riešení metodika MUSES, ktorá v porovnaní 
s riešením dokumentu MUSES z roku 1997 v �asti, ktorá sa týkala prírodného prostredia, bola 
podrobnejšia najmä v návrhovej �asti.  

Metodické postupy uplatnené v roku 1997 pre zastavané územie vychádzali tiež z metodiky MUSES, 
ktorá však zastavané územie neriešila v dostato�nej podrobnosti. Autori skoro zistili, že nie je možné 
túto metodiku uplatni� na plochy zelene zastavaného územia - bolo potrebné h�ada� nové prístupy 
a vyhotovi� podrobnejšie návrhy. Riešenie zelene v zastavanom území preto skôr zodpovedá metodike 
tvorby Generelu zelene, ktorá sa len �ažko v�le�uje do metodiky MÚSES (obidve metodiky pracujú 
s rôznymi mierkami i s rôznou podrobnos�ou - ak je možné MUSES rieši� v mierkach 1:5000 alebo 
1:10000, generel zelene rieši plochy v mierke 1:1000 alebo 1:2000). Analýza i hodnotenie plôch zelene 
preto využíva iné postupy, metodiku ale i spôsoby hodnotenia kvality zelene v porovnaní s metodikami 
MUSES. 

Novátorský prístup tohto diela sa odráža práve v prepojení metodiky MUSES a GZ, �o prinieslo nové 
riešenia, nové výstupy, prepojenie krajiny s urbánnym prostredím a vnímanie katastrálneho územia ako 
jedného uceleného systému stability, udržate�nosti a kvality prostredia i zo strany zainteresovaných. 
V �asti analytickej a syntetickej bolo dielo výsledkom práce profesií, ktoré sa venujú krajine z rôznych 
h�adísk. V �asti návrhovej je dielo výsledkom široko koncipovaného kolektívu, ktorý úzko 
spolupracoval jednak s riešite�om UPD mesta Trnava a s pracovníkmi UHA mesta Trnava.  Na diele 
teda spolupracovali aj urbanisti, architekti, dopravní inžinieri apod. Táto spolupráca sa ukázala ako 
nanajvýš ú�inná najmä pri riešení problémov zastavaného územia.  

 

Vybrané definície vz�ahujúce sa na krajinu a urbánnu zele�: 
• krajina - znamená �as� územia, tak ako ju vnímajú �udia, ktorej charakter je výsledkom �inností 

a vzájomného pôsobenia prírodných a/alebo �udských faktorov (Európsky dohovor o krajine, 2005) 

• zele� – vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozd
ž líniových stavieb 
v ostatnej krajine (Stavebný zákon 237/2000 Z.z.) 

• zele� – plochy, ktoré sú v prevažnej miere pokryté vegetáciou a doplnené sú prvkami stavebno-
technickými �i architektúrou malých foriem a výtvarnými dielami, alebo sa jedná o prvky bodové 
(solitéry) �i líniové (aleje a zelené pásy) vegetácie (Prof. I.Otruba, 2002) 

• zele� – súbor živých a neživých prvkov zelene usporiadaných pod�a estetických zásad do 
viacfunk�ných kompozícií, ktoré vytvárajú alebo dopl�ujú dané prostredie, do zelene sú zahrnuté i 
spontánne vzniknuté porasty, alebo solitéry, z urbanistického h�adiska sa zele�ou rozumejú tiež 
funkcie územia (doprava, bývanie, zele� ai.) (v �R �SN 839001 Sadovnictví a krajiná�ství – 
Terminologie –Základní odborné termíny) 

• zele� - sú stromy, kríky a byliny (trávy a kvety) rastúce v prirodzenom alebo architektonicky 
upravenom prostredí na pozemkoch a ich �astiach ako plošné útvary alebo ako solitéry. Sú�as�ou 
tejto zelene sú aj konštruk�né prvky, napr. opory, držiaky, konštrukcie na vedenie rastlín. (VZN �. 
289 o zeleni mesta Trnava) 

• generel zelene – odvetvový územnoplánovací podklad, ktorý sa využíva o.i. pri spracovaní 
územnoplánovacej dokumentácie, navrhuje sústavu zelene územného celku, jej rozvoj a ochranu 
(v �R �SN 839001 Sadovnictví a krajiná�ství – Terminologie –Základní odborné termíny) 

• Územný systém ekologickej stability (ÚSES) -  ...celopriestorová štruktúra navzájom prepojených 
ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpe�uje rozmanitos� podmienok a foriem života 
v krajine. Základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interak�né prvky 
nadregionálneho, regionálneho a miestneho významu (Zákon NR SR �. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny). 

• Zele� verejná – verejnou zele�ou sa rozumie plocha zelene vo vlastníctve a v oprávnenom užívaní 
mesta Trnava (katastrálne územia Trnava a Modranka). Jedná sa predovšetkým o parky, par�íky, 
zele� obytných súborov pri bytových domoch, sprievodnú zele� miestnych komunikácií a 	alšie. 
(VZN �. 289 o zeleni mesta Trnava) 
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• Zele� vyhradená- zele�, ktorej užívanie je obmedzené �asom alebo druhom návštevníkov. Jedná sa 
predovšetkým o cintoríny, školské, športové, rekrea�né plochy a zariadenia a iné. (VZN �. 289 
o zeleni mesta Trnava) 

• Zele� súkromná – plochy zelene vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, jedná sa o záhrady 
pri rodinných domoch a záhradkárske osady.   

• Zele� špeciálna –  plochy zelene vo vlastníctve fyzických a právnických osôb alebo mesta so 
špeciálnymi funkciami, napr.  

- zele� komunikácií a dopravných zariadení – sprievodná zele� komunikácií v podobe alejí, 
stromoradí, krovitých porastov, bylinných porastov, zele� pri �erpacích staniciach, uli�ná zele�, 
zele� križovatiek apod.  

- zele� izola�ná – zele� vytvárajúca poh�adovú bariéru na neatraktívne miesta, budovy a plochy 

- ochranná – zele� chrániaca iné prvky krajinnej �i urbánnej štruktúry, zele� pôdoochranná, 
skvalit�ujúca mikroklímu (protiveterná beriéra) apod. 

- zele� výrobných a priemyselných areálov  

- zele� iných areálov (napr. ochranné pásmo vodného zdroja). 

• Športoviská – prvky športovej infraštruktúry v zmysle Zákona o športe (Z.300/2008) - sú štadióny, 
športové haly, telocvi�ne, strelnice a iné kryté alebo otvorené športoviská ur�ené na prípravu 
športovcov a na uskuto��ovanie športových sú�aží a športových podujatí v jednotlivých druhoch 
športu. Sú to teda priestory a plochy pre aktívne športovanie. Areály organizovaného športu sa 
zameriavajú na konkrétne športy, jedno ihrisko (športovisko) je zriadené pre 1-2 konkrétne športy. 
Zele� tvorí len doplnok po obvode športoviska. 

• Polyfunk�né areály vo�ného �asu – základná vybavenos� telovýchovy a športu, sú to štadióny, 
ihriská, bazény a letné kúpaliská, klziská, plochy na turistiku, pre vodné hry a športy, zimné hry 
a športy, otvorené i kryté ihriská (vrátane ihrísk pri VŠ, ZŠ), ihriská pre pohyb organizovaný, 
neorganizovaný a školský. Zele� má vä�šie zastúpenie, avšak tak, aby neprekážala vykonávaniu 
športových aktivít. 

• Zele� športovo-rekrea�ných zariadení – zele� má výrazné zastúpenie na týchto plochách, jedná sa 
o sprievodnú  zele� športových zariadení, zele� ihrísk, kúpalísk, športovo-rekrea�ných  
polyfunk�ných areálov. V športovo-rekrea�ných zariadeniach prevláda funkcia rekrea�no-
oddychová, ktorá je doplnená o športové zariadenia pre neorganizovaný pohyb a polyfunk�né 
športové plochy.  

• Rekrea�no-oddychové areály – jedná sa plochy zelene, ktoré majú prioritne funkciu kultúrno-
spolo�enskú, oddychovo-rekrea�nú, komunika�nú (v zmysle nadväzovania medzi�udských 
kontaktov), plochy s vybavenos�ou rôzneho štandardu. 

• Vybavenos� na plochách zelene – drobné stavebné prvky, technická vybavenos�, mobiliár, 
športové a detské ihriská, prenosné nádoby a pod. 

• Jadrá systému sídlenej zelene – sú to významné polyfunk�né plochy v systéme sídelnej zelene 
s výmerou nad 5 ha, ich dominantná funkcia je ekologicko-environmentálna (podpora biodiverzity, 
ekologická stavilita, funkcia hygienická, mikroklimatická, ochranná, apod.).  

• Subjadro systému sídelnej zelene – sú polyfunk�né plochy v systéme sídelnej zelene s výmerou 
0,5-5 ha. Plnia funkcie ekologicko-environmentálne, avšak z h�adiska systému majú menší 
význam, ako jadrá systému, pretože sú to zvy�ajne viac rozdrobené,  vystavené vä�šiemu 
antroopgénnemu tlaku s menšou schoponos�ou odoláva� tomuto tlaku. 

 

Poznámka: jadrá a subjadrá systému sídelnej zelene nezodpovedajú funkciám jednotlivých plôch (napr. 
lesoparky, parky, školské areály apod.). Tiež hodnotenie týchto plôchz h�adiska ekologicko-
environmentálneho je založené na iných kritériách, ako hodnotenie plôch z h�adiska urbanisticko-
architektonického.  
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A.1.4. POUŽITÉ PODKLADY 
 
Spracovate� mal k dispozícii nasledovné podklady: 
 

1. Mapové podklady mesta Trnava a obce Modranka 
− Katastrálna mapa (v digitálnom tvare) 
− Ortofotomapa (v digitálnom tvare)  
− Hranica zastavaného územia pod�a aktualizácie UPD  
− Technická mapa mesta 
− Porealiza�né zameranie v digitálnej forme 
− Historické mapy z roku 1767, 1784, 1838, 1895 
− Inventarizácia drevín (niektoré �asti mesta, pre ktoré už je inventarizácia spracovaná) 

2. Koncep�né dokumenty:  
− UPN mesta Trnava, aktualizácia z roku 2004  
− Zmeny ÚPN – u mesta Trnava - v digitálnej forme vo formáte dgn, 
− Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
− Generel dopravy 
− Investi�né zámery (poskytnuté Mestom Trnava) 
− Územné plány a rozvojové zámery okolitých obcí 
− RUSES okresu Trnava, 2001, autor. Ústav Krajinnej ekológie SAV 
− MUSES z roku 1997 (autor Ing. arch. Pivar�i, Žilina - RNDr. Peter Mederly - 

Regioplán, Nitra) 
3. Odborné podklady:  

− Generel dopravy 2008 
− Rozptylová štúdia mesta Trnava 
− Vybrané správy EIA 
− Vybrané urbanisticko-architektonické štúdie 
− Zoznam pamätihodnosti  mesta Trnava 
− S�ítanie obyvate�ov pod�a volebných obvodov 
− Parkovacie miesta – stav k roku 2006 
− Humanizácia vybraných obytných súborov 

4. Sociologický prieskum – spracoval riešite� diela:  
− Anketa ob�anov a návštevníkov mesta Trnava o zeleni v meste 
− Vlastná anketa na vybraných lokalitách a na sídlisku Tulipán 

5. Publikácie a monografie: 
− Publikácia mesta „Moja Trnava“ 
− publikácia „Udržate�ný rozvoj miest v Slovenskej republike“ . REC Slovensko, 2005 
− Trnava na starých poh�adniciach 

6. Vlastný terénny prieskum (2008) 
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A.1.5. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

A.1.5.1. Hranice záujmového územia 
Hranica záujmového územia pre celý dokument MUSES je tvorená katastrálnou hranicou mesta Trnava 
a katastrálnou hranicou obce Modranka. Aktualizácia MUSES tak rieši administratívne územie mesta 
Trnava, avšak okrajovo sa dotýka i administratívnych území okolitých obcí. Trnava susedí 
s nasledovnými katastrálnymi územiami: Zvon�ín, Šelpice, Bohdanovce nad Trnávkou, Špa�ince, 
Malženice, Bu�any, Ve�ké Brestovany, Malé Brestovany, Horné Lov�ice, Dolné Lov�ice, Zavar, 
Križovany nad Dudváhom, Vl�kovce, Zelene�, Hrn�iarovce nad Parnou, Biely Kostol a Ružindol.  

V riešenom území mesta Trnava boli rešpektované oficiálne hranice zastavaného územia, mestských 
�astí a urbanistických obvodov.  

V r. 2008 bola výmera zastavaného územia mesta pod�a oficiálnej hranice 1707 ha. Oficiálne hranice 
zastavaného územia (teda právna hranica intravilánu) však nezodpovedajú reálne zastavanému územiu 
– toto je v skuto�nosti o viac ako 150 ha vä�šie. Porovnanie hraníc je uvedené v nasledovnom preh�ade:  

 

  
právna hranica 
rok 2004 (ha) 

hranice rok 
2008 (ha)  

V rámci k.ú. 
intravilán rok 

2008 (ha) 
kataster mesta Trnava 6384 6384 1523 

kataster obce Modranka 769 769 184 

administratívne hranice mesta Trnava: 7153 7153 1707 
administratívna hranica zastavaného územia mesta 

Trnava a Modranka: 1707 1707 1707 

reálne zastavané  územie mesta:  1449 1868 1868 
 
Územie mimo zastavaného územia má výmeru 5285,55 ha. V roku 2008 sa menila výmera 
katastrálneho územia mesta, jeho sú�asná aktuálna výmera je 7153,17 ha.  

V sú�asnosti je mesto Trnava rozdelené na nasledovných 6 mestských �astí (M�):  

Mestská �as� (M�) Názov Výmera (ha) 
mestská �as� 1 Trnava -Stred 215 
mestská �as� 2 Trnava -Západ 2060 
mestská �as� 3 Trnava -Juh 803 
mestská �as� 4 Trnava -Východ 1066 
mestská �as� 5 Trnava -Sever 2233 
mestská �as� 6 Modranka 776 

Výmera mestských 
�astí spolu:  7153 

Ve�kos� zastavaného a nezastavaného územia v administratívnom území mesta v sú�asnosti a v období  
do r. 2020 až 2030:  

 

Ve�kos� 
administratívneho 

územia mesta Trnava 

v ha 

Ve�kos� 
územia v r. 

2008 

v ha 

Ve�kos� 
územia v r. 

2020 

v ha 

Ve�kos� 
územia v r. 

2030 

v ha 

Nezastavané územie mesta Trnava - 
extravilán  7153,49 ha 2008 5285,55 ha 4666,61 ha 4443,37 ha 

Zastavané územie mesta Trnava - 
intravilán 7153,17 ha 2009 1867.91 ha 2486.56 ha 2709.8 ha 

 

Riešite�ský kolektív v rámci riešeného územia rešpektoval hranice urbanistických obvodov (UO) 
tak, ako boli vymedzené v roku 2004. Územie mesta je v sú�asnosti rozdelené na 45 urbanistických 
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obvodov – ich preh�ad spolu s výmerami obvodov a zastavaného územia je uvedený v tabu�ke �.1  
(�íslovanie 1-48, UO 40, 46 a 47 boli zrušené). 

Hranice obvodov však nie sú totožné s hranicami mestských �astí - hranice M� v niektorých prípadoch 
pretínajú urbanistické obvody, �o znemož�uje sumárne hodnotenie zelene pod�a jednotlivých 
mestských �astí. 

Autori 	alej roz�lenili urbanistické obvody na funk�né celky (bližšie vi	 kapitola A.2.4.1.). K tomuto 
deleniu došlo z dôvodu potreby rozlíšenia rozdielnych funkcií jednotlivých �astí urbanistických 
obvodov.  Takýmto vy�lenením funk�ných celkov bolo potom možné lepšie hodnoti� zele� z h�adiska 
jej kategorizácie. Celkový po�et funk�ných celkov dosiahol 887. Podrobné hodnotenie UO i funk�ných 
celkov je uvedené v prílohách �. 4 a 5 tejto práce. Príloha �. 4 predstavuje grafickú prílohu analýz 
a príloha �.5 predstavuje tabu�kovú �as� analýz.  

 

Obrázok �. 1 – Orienta�ná mapa regiónu Trnavy s okolitými obcami 

 
 

Tabu�ka �. 1: Preh�ad urbanistických obvodov mesta Trnava 

Urbanistický 
obvod Názov UO 

Celková 
výmera (ha) 

Zastavané 
územie – 

právna hranica 
(ha) 

Reálne 
zastavané 

územie (ha) 
obvod �.1 Horné mesto 37,12 37,12 37,12 
obvod �.2 Dolné mesto 53,44 53,44 53,44 
obvod �.3 Dolné sady 45,81 45,81 45,81 
obvod �.4 Medzisady 50,09 50,09 50,09 
obvod �.5 Horné sady 45,89 45,89 45,89 
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Urbanistický 
obvod Názov UO 

Celková 
výmera (ha) 

Zastavané 
územie – 

právna hranica 
(ha) 

Reálne 
zastavané 

územie (ha) 
obvod �.6 Za hradbami 37,3 37,30 37,30 
obvod �.7 Nad stanicou 27,44 27,44 27,44 
obvod �.8 Pred stanicou 27,65 27,65 27,65 
obvod �.9 Ružín 23,63 23,63 23,63 

obvod �.10 Hurbanov 31,37 31,37 31,37 
obvod �.11 Bojisko 45,37 44,87 45,20 
obvod �.12 Nemocnica 22,21 22,21 22,21 
obvod �.13 Starý Tulipán 55,56 55,56 55,56 
obvod �.14 Na stanici 41,55 41,55 41,55 
obvod �.15 Za stanicou 81,19 81,19 81,19 
obvod �.16 Stromovka 43,63 43,63 43,63 
obvod �.17 Za hrn�iarskou cestou 32,52 32,52 32,52 
obvod �.18 Dolina 97,34 66,56 67,57 
obvod �.19 Voz�ovka 44,65 44,65 44,65 
obvod �.20 Hliník 27,47 27,47 27,47 
obvod �.21 Vodáre� 37,66 37,66 37,66 
obvod �.22 Stará Kopánka 37,45 37,45 37,45 
obvod �.23 Pekné pole 31,83 31,66 31,80 
obvod �.24 Orava 34,11 23,14 24,62 
obvod �.25 Tehelne 23,47 23,47 23,47 
obvod �.26 Zátvor 85,71 65,83 80,44 
obvod �.27 Rybník 487,61 12,86 15,61 
obvod �.28 Pred Sláviou 29,75 29,75 29,75 
obvod �.29 Predmestie 90,31 84,06 88,66 
obvod �.30 Rázcestie 48,76 46,43 48,20 
obvod �.31 Agrokomplex 47,2 26,77 42,34 
obvod �.32 Návršie 227,76 55,22 115,27 
obvod �.33 Pri zelene�skej ceste 307,53 7,99 7,99 
obvod �.34 Výhyb�a 131,46 62,14 62,14 
obvod �.35 Kamenný mlyn 66,77 0,11 0,11 
obvod �.36 Ko�išské 253,24 0,00 0,00 
obvod �.37 Nad kamenným mlynom 255,05 39,68 46,11 
obvod �.38 Medziháje 497,46 0,00 0,00 
obvod �.39 Krá�ová – F, mlyn 668,44 0,99 1,32 
obvod �.41 Horné za cestou 627,01 0,01 0,32 
obvod �.42 Dolné za cestou 752,58 0,81 0,83 
obvod �.43 Richterov dvor 541,47 0,00 0,00 
obvod �.44 Záhrady 199,21 65,88 66,33 
obvod �.45 Slávia 31,14 31,14 31,14 
obvod �.48 Modranka 768,96 184,05 236,73 

 Výmery spolu (ha): 7153,17 1707,08 1869,60 
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A.1.5.2. Po�et obyvate�ov 
Údaje o po�te obyvate�ov sú získané na základe podkladov dodaných mestom Trnava. Získané údaje 
boli viazané na volebné obvody, ktoré sa ale nezhodovali so žiadnymi inými hranicami mesta. Po�ty 
obyvate�ov pre jednotlivé mestské �asti �i urbanistické obvody boli vypo�ítané z podkladov mesta. 
Nasledujúca tabu�ka �. 2 udáva po�ty obyvate�ov v sledovaných rokoch a predpokladaný stav pre roky 
2020  a 2030 uvedený v Generálnom dopravnom pláne mesta Trnava (2008).  

Tabu�ka �. 2: Po�et obyvate�ov v jednotlivých urbanistických obvodoch (porovnanie vývoja a predpoklad) 

UO 
Po�et obyv. 

2001 
Po�et obyv. 

2004 
Po�et obyv. 

2008 
Prírastok obyv. 

do r..2020 
Rok 2020 

spolu 
Prírastok obyv. 

po r..2030 
Rok 2030 

spolu 

1 859 859 1176 465 1641 0 1641 

2 2288 2288 2619 310 2929 0 2929 

3 3102 3102 3500 39 3539 0 3539 

4 3682 3682 3069 4 3073 0 3073 

5 2743 2743 2671 65 2736 0 2736 

6 3799 3799 3084 258 3342 0 3342 

7 4351 4351 3851 0 3851 0 3851 

8 2598 2598 2462 0 2462 0 2462 

9 1048 1058 872 0 872 0 872 
10 1303 1303 1151 258 1409 0 1409 

11 2084 2084 1929 65 1994 0 1994 

12 99 59 42 0 42 0 42 

13 1542 1542 1814 52 1866 0 1866 

14 845 845 458 0 458 0 458 

15 0 0 0 0 0 0 0 

16 7360 7360 6431 26 6457 0 6457 

17 0 0 0 0 0 0 0 

18 89 89 67 52 119 206 325 

19 41 41 31 0 31 0 31 

20 4072 4072 3557 0 3557 0 3557 

21 7381 7381 6535 129 6664 0 6664 
22 2309 2309 2150 52 2202 0 2202 

23 997 997 1135 233 1368 0 1368 

24 803 803 776 78 854 0 854 

25 3744 3744 4335 129 4464 0 4464 

26 3030 3030 3369 6063 9432 0 9432 

27 3 0 0 413 413 0 413 
28 66 66 44 4830 4874 0 4874 

29 94 94 89 0 89 0 89 

30 111 111 98 0 98 0 98 

31 131 131 295 0 295 0 295 

32 4 4 2 0 2 0 2 

33 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 491 491 0 491 

35 16 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 0 0 

37 62 62 51 0 51 802 853 

38 66 66 0 91 91 0 91 

39 0 0 0 0 0 2171 2171 

40 0 0 0 0 0 0 0 

41 154 0 0 0 0 0 0 

42 43 0 0 0 0 0 0 
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UO 
Po�et obyv. 

2001 
Po�et obyv. 

2004 
Po�et obyv. 

2008 
Prírastok obyv. 

do r..2020 
Rok 2020 

spolu 
Prírastok obyv. 

po r..2030 
Rok 2030 

spolu 

43 51 0 0 0 0 0 0 

44 6860 6860 5858 3096 8954 7328 16282 

45 25 25 20 0 20 0 20 

48 2388 2388 2601 387 2988 0 2988 

  70243 69946 66142 17586 83728 10507 94235 

mimo z.ú.     257   257   257 

Spolu 70243 69946 66399   83985   94492 

 

Obyvatelia majú k mestu vrelý vz�ah a až 94% respondentov sa ozna�ilo za patriotov. 38% 
respondentov chodí vo vo�nom �ase na prechádzky do parkov a prírody a 26% trávi vo�ný �as na 
záhrade. Medzi ob�anmi je najpopulárnejší Kamenný mlyn a Bernolákov park. Za nekvalitné plochy 
ob�ania pokladajú ulice, plochy pri Tesco a Kaufland. 
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A.2. ANALYTICKÁ �AS� 
 

 

A.2.1. ŠIRŠIE SÚVISLOSTI 
 

A.2.1.1.  Životné prostredie mesta Trnava  v širšom kontexte 
Dlhodobý historický vývoj sformoval mesto Trnava do polohy regionálneho centra a tento stupe� 
rozvoja pokra�uje i v sú�asnosti. Trnava je jedným z ôsmich krajských miest Slovenka v blízkosti 
hraníc s Rakúskom a �eskou republikou. Mesto Trnava sa nachádza na dvoch rozvojových osiach 
1.triedy, a to s smere Bratislava – Žilina - Po�sko a Bratislava – Nitra – Banská Bystrica – Košice - 
Ukrajina. Okrem toho leží v území spadajúcom do intenzívne sa rozvíjajúceho územia v Európe, ktoré 
leží medzi mestami Viede�, Bratislava, Györ. Intenzívny rozvoj má dopad na všetky stránky života 
v meste, životné prostredie nevynímajúc. Stav životného prostredia a jeho zložiek v meste Trnava a 
okolí je podmienený geografickou polohou územia, prírodnými pomermi a krajinnoekologickými 
vz�ahmi, historickým vývojom územia a sú�asným pôsobením �loveka.  

V celoslovenskom kontexte je možné oblas� Trnavy priradi� k nížinným územiam s malou 
heterogenitou prírodných prvkov krajiny a ve�mi ve�kým potenciálom z h�adiska využitia �lovekom, �o 
bolo predpokladom intenzívneho osídlenia a urbanizácie územia v minulosti aj v sú�asnosti. Aktuálny 
stav životného prostredia mesta je odrazom týchto skuto�ností. Intenzívna urbanizácia územia, 
priemyselná a po�nohospodárska  výroba najmä v období socializmu priniesli negatívne dôsledky v 
podobe zne�istenia a ohrozenia takmer všetkých zložiek prostredia - substrátu, reliéfu a pôd, ovzdušia, 
vody, genofondu a v kone�nom dôsledku aj obyvate�ov mesta. V rámci kategorizácie územia Slovenska 
pod�a úrovne životného prostredia (Bu�ek a kol., in Atlas životního prost�edí a zdraví obyvatelstva 
�SFR,1992) bola oblas� Trnavy zaradená do dvoch posledných tried - prostredia silno až extrémne 
narušeného, pri�om v prostredí extrémne narušenom žije cca 15 % obyvate�ov Slovenska. Prí�inou 
nepriaznivého stavu je celý komplex negatívnych faktorov vyplývajúci z kumulácie environmentálnych 
problémov vo vä�ších sídelných aglomeráciách.  Hoci sa situácia od r. 1990 �iasto�ne zmenila (najskôr 
prišlo k útlmu priemyselnej a po�nohospodárskej výroby, potom aj k významným technologickým 
inováciám, modernizácii a ekologizácii výroby vo vä�šine oblastí), Trnava stále patrí k územiam 
s najviac za�aženým životným prostredím. V ostatných rokoch sa do popredia dostávajú aj dva 
významné faktory spôsobujúce vä�šie za�aženie životného prostredia v území – a to enormný nárast 
dopravy a budovanie nových priemyselných parkov a logistických centier. Pod�a najnovšej klasifikácie 
environmentálnej kvality územia SR (SAŽP 2008) patrí územie mesta Trnava do 3.-4. triedy kvality – 
prostredia mierne narušeného až narušeného.  

Abiotické prostredie v regióne Trnavy je charakterizované dominanciou rovinnej až mierne zvlnenej 
krajiny na sprašovom substráte s pôdami �ernozemného typu v teplej suchej klimatickej oblasti. 
Dôsledkom je malá pestros� abiotických typov krajiny (abiokomplexov) a prakticky monofunk�né 
využitie územia na intenzívnu po�nohospodársku ve�kovýrobu. Z tejto skuto�nosti vyplývajú aj hlavné 
environmentálne problémy súvisiace s abiotickými zložkami krajiny - intenzívna veterná erózia 
a lokálna vodná erózia. Abiotické prostredie intravilánu mesta Trnava je možné charakterizova� úplnou 
premenou pôvodných vlastností jednotlivých zložiek vplyvom stavebnej a výrobnej �innosti. 

Biotické prostredie extravilánu mesta je úplne pretvorené v porovnaní s prirodzeným stavom, ktorý 
predstavujú lesné porasty s prevahou teplomilných dubových lesov s významným zastúpením nížinných 
lužných lesov a �iasto�ne dubohrabových lesov. V sú�asnosti je územie úplne odlesnené a v dôsledku 
po�nohospodárskeho využitia je charakteristické ve�mi nízkou biodiverzitou s nedostato�ným 
zastúpením pozitívnych prvkov krajinnej štruktúry a prvkov ÚSES. Výnimkou je oblas� Kamenného 
mlyna a Trnavských rybníkov (klasifikovaná ako regionálne biocentrum). Významnejšie biokoridory 
vedúce územím (vodné  toky Parná, Trnávka a Krupiansky potok) majú nepriaznivú štruktúru a 
vyžadujú realizáciu renatura�ných  opatrení. 
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V intraviláne mesta sú významnejšími prvkami z h�adiska environmentálnej funkcie sídelnej vegetácie  
najmä parkové plochy, plochy sídliskovej vegetácie a vybrané prvky sídelnej zelene v centre mesta 
(námestia, zele� pred významnými budovami, ulice). Všeobecne je možné konštatova� nedostato�nú 
kvalitu sídelnej vegetácie a aktuálnu potrebu realizácie opatrení na zlepšenie jej vlastností. 

Životné prostredie jednotlivých �astí mesta Trnava je silno ovplyvnené funk�ným �lenením sídla. 
Jadrom mesta je polyfunk�né centrum sp
�ajúce regionálne funkcie, po jeho obvode sú rozmiestnené 
okrsky s prevládajúcou funkciou bývania a vybavenosti. Zdrojom viacerých významných negatívnych 
faktorov sú najmä výrobné zóny a viaceré rozptýlené areály výroby. Dôsledkom priemyselnej výroby je 
najmä zne�istenie ovzdušia a vody, hluk a prašnos� poškodzujúce životné prostredie obyvate�ov mesta. 
Najvä�šími zdrojmi zne�istenia prostredia sú v sú�asnosti podniky Johns Manville, ŽOS, Teplárenská 
spolo�nos�. Zdrojom významných negatívnych faktorov je aj doprava, produkujúca emisie škodlivých 
látok a hluku. Za�ažený je najmä vnútorný okruh mesta a mestské úseky ciest I. triedy. Zdrojom hluku 
je aj železni�ná tra� Bratislava – Tren�ín. 

Socioekonomické prostredie extravilánu mesta je možné charakterizova� ako monofunk�nú krajinu s 
hlavnou funkciou po�nohospodárskej ve�kovýroby, ktorá predstavuje potenciálny plošný zdroj 
zne�istenia prostredia (pôda, podzemné vody). �oraz vä�šiu výmeru však zaberajú technické prvky 
v krajine - výrobné prevádzky a areály, skladové a logistické centrá, obchodné prevádzky, cestné a 
železni�né komunikácie. Tieto prvky krajiny predstavujú potenciálne a �asto aj reálne zdroje 
zne�istenia ovzdušia, vody, hluku a pod. Najvýznamnejšími takýmito prvkami sú areál PSA Peugeot 
Citroen, regionálna skládka odpadu Zavar, niektoré po�nohospodárske farmy v území a významné 
dopravné koridory – najmä dia�nica D1 a rýchlostná cesta R1.  

Mesto Trnava z h�adiska celkového stavu životného prostredia je možno ozna�i� ako narušené až 
silno narušené územie v dôsledku negatívnych vplyvov dopravy, výrobnej �innosti a nedostato�ného 
zastúpenia ekologicky a environmentálne významných prvkov sídla vrátane sídelnej vegetácie. Krajina 
v administratívnom území mesta Trnava je charakteristická nízkym stup�om ekologickej stability s 
úplným nedostatkom prirodzených prvkov krajinnej štruktúry.   

Nepriaznivú východiskovú pozíciu Trnavy z h�adiska kvality krajiny a ekologickej stability je možné 
dokumentova� nieko�kými porovnaniami: 

 

1. V Atlase krajiny SR (2002) je spracovaná mapa stup�a ekologickej stability katastrálnych území 
obcí Slovenska. Stabilita je klasifikovaná v 5 stup�och, do ktorých sú krajské mestá zaradené 
nasledovne: 

výrazne nestabilizovaná krajina Trnava 

nestabilizovaná krajina Nitra, Bratislava 

�iasto�ne stabilizovaná krajina Tren�ín, Žilina, Prešov, Košice 

stabilizovaná krajina Banská Bystrica 

 

2. V projekte Indikátory udržate�ného rozvoja miest (REC Slovensko, 2005) bol v rámci 
indikátorov životného prostredia hodnotený aj koeficient ekologickej stability a ukazovate� kvality 
krajinnej štruktúry. V oboch ukazovate�och dosiahla Trnava najhorší výsledok z 8 porovnávaných 
miest (graf �. 1). 

 

3. Pri porovnaní biotickej kvality prvkov mimolesnej vegetácie vo vybraných 7 katastroch menších 
a stredne ve�kých miest Slovenska  (pod�a prieskumu uskuto�neného rovnakou metódou v rokoch 
1995-2008 firmou Regioplán) je opä� pozícia Trnavy najhoršia (graf �. 2). 
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Graf �. 1:  Ekologická stabilita územia mesta Trnava 

  TT SA LV PN RS PD DC ZV 

Kvalita krajinnej štruktúry 0,13 0,19 0,18 0,21 0,38 0,38 0,44 0,52 

Koeficient ekologickej stability 0,04 0,15 0,22 0,2 1,01 1,12 1,73 3,71 

TT – Trnava, SA – Ša�a, LV – Levice, PN – Pieš�any, RS – Rimavská Sobota, PD – Prievidza, DC – Dubnica 
nad Váhom, ZV – Zvolen 

 

Kvalita krajinnej štruktúry: do 
0,33 nestabilná krajina, 0,33-
0,50  málo stabilná krajina, 0-51-
0,66  stredne stabilná krajina, 
nad 0,66  stabilná krajina. 

Koeficient ekologickej 
stability:  do 0,5 výrazne 
nestabilizovaná krajina, 0,51-
1,00 nestabilizovaná krajina, 
1,01-3,00 �iasto�ne stabilizovaná 
krajina, 3,01-4,50 stabilizovaná 
krajina, nad 4,50  výrazne 
stabilizovaná krajina 

 
 

 TT NR TN PB PD PK SA 
Priemerná významnos� lokalít 2,78 3,32 3,12 3,57 3,36 2,90 3,16 

Podiel lokalít s vysokou významnos�ou (%) 23,8 41,2 36,4 50,2 40,5 25,7 33,1 

TT – Trnava, NR – Nitra, TN – Tren�ín, PB – Považská Bystrica, PD – Prievidza, PK – Pezinok, SA – Ša�a 

Pozn. – Stupnica hodnotenia významnosi: 1–ve�mi nízka, 2–nízka, 3–priemerná, 4–vysoká, 5–ve�mi vysoká. 

Graf �. 2: Biotická kvalita mimolesnej vegetácie v katastrálnom území mesta Trnava 

Všetky tieto porovnania hovoria pomerne jednozna�ne – ekologická stabilita a kvalita krajiny 
administratívneho územia mesta Trnava je ve�mi nízka a je potrebné túto situáciu rieši�. Tým 
viac, že sú�asné trendy vo vývoji územia a jeho manažmente nie sú priaznivé – charakterizuje ich 
neustály tlak na zastavovanie vo�ných plôch v krajine (rozsiahle zábery po�nohospodárskej 
pôdy), ale aj v intraviláne mesta (zábery plôch zelene).  
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A.2.1.2.  Väzba územia na ÚPN a ÚSES ved�ajších katastrálnych 
území 
Mesto Trnava sa územne skladá z dvoch katastrálnych území – Trnava a Modranka. Susedia spolu 
s 	alšími 17 katastrálnymi územiami, ktoré patria do 15 obcí – Špa�ince, Malženice, Bu�any, 
Brestovany (k.ú. Ve�ké Brestovany, Malé Brestovany a Horné Lov�ice), Dolné Lov�ice, Zavar, 
Križovany n. Dudváhom, Vl�kovce, Zelene�, Hrn�iarovce n. Parnou, Biely Kostol, Ružindol, Zvon�ín, 
Šelpice a Bohdanovce n. Trnavou. 

Susediace obce majú spracované rôzne typy dokumentov riešiacich ich rozvoj (okrajovo aj 
problematiku životného prostredia) – patria sem najmä územné plány a plány hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja. Niektoré obce majú rozpracované aj projekty pozemkových úprav so 
samostatnou dokumentáciou MÚSES, obec Križovany nad Dudváhom má spracovaný dokument 
Lokálna Agenda 21.  

Preh�ad susediacich katastrálnych území a rozvojových zámerov obcí je uvedený v nasledovnej tabu�ke 
�. 3 a znázornený v preh�adnej mape �. 1. V procese riešenia MÚSES mesta Trnava boli jednotlivé 
rozvojové dokumenty susediacich obcí zoh�adnené.  

Tabu�ka �. 3: Preh�ad susedných obcí, ich rozvojových dokumentácií a plánovaných zámerov 

Obec Spracované 
dokumentácie 

Rozvojové zámery v susedstve k.ú. Trnava a 
Modranka 

Požiadavky a návrhy ÚSES a ochrany 
prírody 

Špa�ince ÚPN, PHSR logisticko-distribu�né centrum v susedstve s k.ú. 
Trnava pri ceste II/560, TNC – Trnavská náu�ná 
cyklotrasa 

návrh líniovej izola�nej zelene na hranici 
s k.ú. Trnava a popri cyklotrase (miestne 
biokoridory), posilnenie biokoridoru 
Krupianskeho potoka 

Malženice ÚPN, PHSR bez navrhovaného rozvoja na hranici s k.ú. 
Trnava (v rámci k.ú. predpokladané posilnenie el. 
vedení k navrhovanej PP elektrárni Malženice) 

bez požiadaviek - zachova� existujúcu 
zele� (popri cestách a na hranici k.ú.) 

Bu�any ÚPN, PHSR bez navrhovaného rozvoja na hranici s k.ú. 
Trnava 

bez požiadaviek - zachova� existujúcu 
zele� (najmä biokoridor Krupianskeho 
potoka) 

Brestovany ÚPN, PHSR bez navrhovaného rozvoja na hranici s k.ú. 
Trnava 

bez požiadaviek - zachova� existujúcu 
zele� (líniové porasty na hranici k.ú.) 

Dolné 
Lov�ice 

PHSR bez navrhovaného rozvoja na hranici s k.ú. 
Trnava 

posilni� zele� Krupianskeho potoka, 
vysadi� izola�nú zele� od skládky TKO 

Zavar ÚPN, PHSR, 
PPÚ 

rozsiahle zámery výrobných a logistických 
areálov na hranici s k.ú. Trnava a Modranka 

bez požiadaviek – potrebný je návrh 
zelene v rámci nových technických 
areálov 

Križovany n. 
Dudváhom 

ÚPN, PHSR, 
LA21, KEP 

bez navrhovaného rozvoja na hranici s k.ú. 
Modranka 

bez požiadaviek – zachova� existujúcu 
zele� (vhodné je posilnenie zelene popri 
dia�nici a rýchlostnej ceste) 

Vl�kovce ÚPN, PHSR, 
PPÚ 

bez navrhovaného rozvoja na hranici s k.ú. 
Modranka 

zachova� zele� Trnávky, posilni� 
vetrolamy 

Zelene� ÚPN, PHSR navrhované plochy výroby a skladov popri 
dia�nici D1 a za �OV na hranici s k.ú. Modranka, 
obchvat obce 

posilnenie biokoridoru Parnej, výsadba 
izola�nej zelene 

Hrn�iarovce 
n. Parnou 

ÚPN, PHSR navrhovaná lokalita výroby popri ceste I/61 pri 
hranici s k.ú. Trnava, návrh rekreácie a bývania 
popri Parnej  

ochrana Trnavských rybníkov, posilnenie 
biokoridoru Parnej, zachovanie 
existujúcej zelene na hranici k.ú.  

Biely Kostol ÚPN, PHSR obytný súbor Parnas na hranici s k.ú. Trnava, 
návrh výstavby vo viacerých lokalitách v blízkosti 
k.ú. Trnava - Za cintorínom – Pozbehy, Podolky 
I-III, Pri Hájoch, Za Rybnou 

posilnenie biokoridoru Parnej, návrh 
izola�nej vegetácie na okraji lokalít 
výstavby 

Ružindol ÚPN, PHSR 
rozprac. 

návrh výstavby rodinných domov na hranici s k.ú. 
Trnava 

výsadba vysokej a strednej zelene na 
okraji intravilánu, posilnenie 
biokoridorov a interak�ných prvkov 

Zvon�ín ÚPN, PHSR, 
PPÚ 

výstavba RD popri ú�elovej ceste pri areáli 
RUPOS  

zachova� návrhy MÚSES v rámci 
projektu pozemkových úprav – 
biokoridor na hranici s k.ú. Trnava 
 

Šelpice ÚPN, PHSR návrh priemyselného parku Neme�anka zachova� existujúcu zele� popri Trnávke 
Bohdanovce ÚPN, PHSR bez navrhovaného rozvoja na hranici s k.ú. zachova� biotop Trnávky a existujúcu 
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Obec Spracované 
dokumentácie 

Rozvojové zámery v susedstve k.ú. Trnava a 
Modranka 

Požiadavky a návrhy ÚSES a ochrany 
prírody 

n. Trnavou Trnava, návrh Trnavskej náu�nej cyklotrasy zele� na hranici s k.ú. Trnava 

ÚPN – územný plán obce, PHSR – Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, PPÚ – Projekt pozemkových úprav, LA21 – 
Lokálna Agenda 21, KEP – krajinnoekologický plán. 

 

 

 

A.2.2. PRÍRODNÉ POMERY 
 

A.2.2.1.  Abiotické pomery 
Vzh�adom k tomu, že abiotické pomery krajiny patria k relatívne stálym a menej dynamickým 
ukazovate�om, niektoré �asti kapitoly sú v porovnaní s dokumentáciou MÚSES SÚ Trnava z r. 1997  
upravené len mierne (geomorfologické a geologické pomery). Na základe dostupných údajov SHMÚ 
Bratislava boli aktualizované kapitoly hydrologické pomery a klimatické pomery, pôdne pomery boli 
spresnené pod�a aktualizácie BPEJ. 

 

A.2.2.1.1. Geomorfologické pomery 

Geomorfologické �lenenie územia 
Pod�a regionálneho geomorfologického �lenenia územia SR (Mazúr, Lukniš in Atlas SSR 1980) patrí 
územie mesta Trnava do Podunajskej nížiny, geomorfologického celku Podunajská pahorkatina, 
podcelku Trnavská pahorkatina, �asti Trnavská tabu�a. 

Geomorfologický vývoj územia 
Vývoj reliéfu okolia mesta Trnava je úzko spätý s vývojom geologických štruktúr, budujúcich toto 
územie. Sú�asná tvárnos� reliéfu je výsledkom dlhodobého pôsobenia endo- a exogénnej modelácie. 
Hrubé morfoštruktúry sú závislé najmä na d
žke trvania, intenzite a charaktere endogénnych procesov, 
morfoskulptúrne tvary reliéfu boli zasa dotvárané alebo priamo vznikli exogénnymi procesmi. Najviac 
pôsobili na charakter reliéfu neotektonické pohyby germanotypného charakteru, ktoré do zna�nej miery 
zotreli vplyv predchádzajúcich orogenetických cyklov a podmienili sú�asný charakter reliéfu. 

Pôsobenie neotektonických pohybov v území sa datuje od bádenu. Predbádenský reliéf mal 
pravdepodobne charakter plochej zarovnanej pahorkatiny s výraznou vrásovou stavbou a hlbokými 
kôrami zvetrávania (zvetrávanie a denudácia pôsobili od konca kriedy). 

Sú�asný reliéf územia, po morfologickej stránke monotónny, plochý a málo �lenitý, je v podstate 
výsledkom popliocénnej a pleistocénnej morfogenézy, ke	 po ústupe jazerných sedimenta�ných 
priestorov a intenzívnej fluviálnej �innosti nastúpilo obdobie terestrickej eolickej �innosti v podobe 
deflácie a navievania sprašových sedimentov. Hlavným produktom boli eolické spraše s obsahom 
CaCO3. Fázy navievania eolického materiálu po�as chladných glaciálov a štadiálov striedali  obdobia 
tvorby pôd, solifluk�nej �innosti a premiest�ovania spraší na miernych svahoch po�as interglaciálov a 
interštadiálov. Podložie spraší tvoria zvä�ša štrkopiesky, ktorých pôvod nie je jednozna�ne doložený 
(pliocén-pleistocén). 

V holocéne sa prejavuje výrazný vplyv �loveka na reliéf - zásahy �loveka do reliéfu územia mesta majú 
svoje po�iatky už v staroveku a prebiehajú až do sú�asnosti. V súvislosti so zabezpe�ovaním 
stavebných surovín a �ažbou tehliarskych surovín boli vytvorené typické antropogénne formy - 
hliniská. 

Antropogénne celkom pretvorená je zastavaná �as� katastra. Dávne odlesnenie zaprí�i�ovalo urýchlenie 
niektorých morfologických procesov - najmä veternej erózie, �iasto�ne aj plošnej vodnej erózie.  
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Typizácia reliéfu  
Reliéf územia mesta Trnava leží v rámci jednej hlavnej morfoštruktúry - Podunajskej nížiny. 
Z morfoštruktúrneho h�adiska je to oblas� s reliéfom horizontálnej až subhorizontálnej sedimentárnej 
štruktúry morfotektonicky slabo diferencovanej so slabým uplatnením litológie (Mazúr 1980). 

V rámci katastrálneho územia boli v rámci MÚSES SÚ Trnava v r. 1997 vy�lenené nasledovné typy 
reliéfu (geomorfologické regióny): 

1 - región fluviálnej nivy  sa vyskytuje pozd
ž vodných tokov Trnávky a Parnej. Vývoj fluviálnych nív 
za�al pred sedimentáciou mladších spraší resp. po�as ich sedimentácie, �o potvrdzujú pochované 
fluviálne štrky oboch tokov a vkli�ovanie spraší do fluviálnej sedimentárnej fácie. Spolo�ným 
pramenným územím oboch tokov je pohorie Malých Karpát odkia� gravitujú JV smerom do údolia 
Váhu. Sú�asný vývoj fluviálnej nivy sa obmedzuje na korytá tokov, ale potenciálna je aj možnos� 
inundácii pri prívalových zrážkach.  Sklonitos� reliéfu fluviálnej nivy dosahuje len    0-1o. 

2 - región koluviálnych svahov sprašovej tabule  predstavuje pruhy miernych svahov so sklonom 1-3o, 
maximálne 7o spadajúcich do nív spomínaných tokov. Morfogenéza  tejto jednotky je spätá 
s denudáciou okraja sprašových pokryvov a v blízkosti fluviálnej nivy. Tento región je takmer mimo 
dosahu vzlínania hladiny podzemnej vody, preto stupe� možného ohrozenia presadania spraší je nízky. 
Ohrozenie vodnou eróziou je malé až stredné. 

3 - región úpätných koluviálnych svahov sprašovej tabule je geneticky aj morfologicky zhodný 
s predchádzajúcim typom reliéfu, avšak sprašové sedimenty sa nachádzajú v dosahu vzlínania hladiny 
podzemnej vody, ktorá limituje rozsah ohrozenia presadania spraší resp. sprašových sedimentov.  
Ohrozenie vodnou eróziou je malé až stredné, sklonitos� reliéfu je prevažne 1-3o. 

4 - región mierne uklonených plošín, eolicko-denuda�ných chrbtov a zníženín so sklonom do 3o 
predstavuje tú �as� sprašovej tabule, ktorá nesie vonkajšie znaky polygenézy sprašového pokrovu t.j. 
striedanie eolického navievania, deflácie, korózie, ale aj solifluk�nej �innosti a premiest�ovania spraší. 
Z h�adiska sú�asného vývoja  je to územie ve�mi náchylné na veternú eróziu. 

5 - región rovinnej sprašovej tabule zah��a podstatnú �as� skúmaného územia so sklonom okolo 1o. 
Charakteristický je monotónny reliéf s totožnou litogenézou a morfogenézou, kde dominujúcim 
procesom vývoja územia boli eolické procesy s ukladaním spraší. Povrch sprašovej tabule je mierne 
uklonený v smere gravitujúcich vodných tokov do údolia Váhu. Sklonitos� len miestami presahuje 1o. 
Zo sú�asných geomorfologických procesov môžeme potenciálne predpoklada� ú�inky veternej erózie. 

6 - región antropogénneho reliéfu  predstavuje v k.ú. Trnava pomerne ve�ká lokalita niekdajšieho 
hliniska, t.j. �ažobného priestoru tehelne. V sú�asnosti je podstatná �as� tejto lokality rekultivovaná. 
V rámci intravilánu mesta sa nachádza aj viacej menších plôch s antropogénne pretvoreným reliéfom, 
v uplynulom desa�ro�í sa ich rozsah podstatne zvä�šil (napr. priemyselné areály, skládka odpadu 
a pod.)  

7- región úvalín a úvalinovitých dolín  je charakteristický korytovitými viac alebo menej zah
benými 
zníženinami, ktoré boli formované v podmienkach periglaciálnej klímy. Okrem svahových 
solifluk�ných procesov ich modelovali aj fluviálne procesy. Vzh�adom na možnú blízkos� hladiny 
podzemnej vody považujeme tento región ohrozený najmä vo vz�ahu k presadavosti spraší a 
potenciálnej vodnej erózii, resp. i akumulácii deluátov z pri�ahlých svahov. Dná úvalín a úvalinovitých 
dolín dosahujú sklonitos� okolo 1o , maximálne 1-3o. 

8 - región úpätných sprašových pokrovov na fluviálnej nive reprezentuje prechodnú zónu fluviálneho a 
eolického reliéfu v údoliach Parnej a Trnávky. Ide o polygenetické sprašové sedimenty, ktoré nasadajú 
príp. vkli�ujú do fluviálnych sedimentov a sú v dosahu vzlínania hladiny podzemnej vody vodných 
tokov. Tento región je potenciálne ohrozovaný oslabovaním štruktúry sedimentu v podobe 
vyplavovania CaCO3 pri vzlínaní vody, �o umož�uje vznik kolapsových štruktúr. Sklonitos� reliéfu 
nepresahuje 3o. 

9 - región erózno-denuda�ných svahov  sa vyskytuje pozd
ž úvalín a úvalinovitých dolín s výskytom 
výraznejších sklonov v intervaloch 3-7o, miestami 12-17o. V sú�asnom vývoji týchto strmých �astí 
reliéfu Trnavskej pahorkatiny prevažujú  vodou indukované erózne procesy, devastujúce úrodný pôdny 
profil. Okrem toho nevylu�ujeme okrajové ú�inky veternej erózie a ú�inky tavnej vody pri náhlom 
topení snehu.       

Priestorové rozšírenie základných geomorfologických regiónov znázor�uje preh�adná mapa �. 2.  
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Hlavné morfometrické parametre - nadmorská výška, sklonitos� reliéfu 
Morfometrické parametre reliéfu sú dôležitou sú�as�ou charakteristiky reliéfu, pretože sú 
determina�ným faktorom výskytu reliéfotvorných procesov (najmä erózia, zosuvy), charakteru pôdneho 
krytu a tým sprostredkovane i využívania krajiny. Najdôležitejšími parametrami sú nadmorská výška, 
sklon reliéfu v smere spádových kriviek (sklonitos�), orientácia reliéfu vo�i svetovým stranám, 
geometrické formy (tvary) reliéfu, neprerušená d
žka svahov v smere spádových kriviek. V rámci 
analýz reliéfu v dokumentácii MÚSES SÚ Trnava v r. 1997 bola hodnotená nadmorská výška (výškové 
stupne) a sklonitos� reliéfu územia. 

Nadmorská výška 

Územie mesta Trnava patrí medzi nížinné územia. Vzh�adom k malej sklonitosti a vertikálnej �lenitosti 
reliéfu je vertikálna diferenciácia územia minimálna - nadmorské výšky územia sa pohybujú v rozpätí 
134 -188 m. 

Najnižším miestom k.ú. mesta Trnava je južný cíp územia, v ktorom tok Trnávky opúš�a kataster - 134 
m n.m. Naopak najvyšším miestom je okolie majera Mezdiháje pri Ružindole - 188 m n.m.. Samotný 
intravilán mesta leží takmer na rovine v nadmorských výškach 140-145 m (niva Trnávky) a 145-155 m 
(okolité územie). Generálny sklon nadmorskej výšky katastrálneho územia je S - J až SZ - JV v súlade 
s úklonom  tejto �asti Podunajskej nížiny. Preh�adná mapa �. 2 znázor�uje výškové stupne reliéfu. 

Sklonitos� reliéfu  

Sklonitos� reliéfu bola ur�ovaná graficko-numerickou metódou ako uhol sklonu reliéfu v smere 
spádových kriviek v zmysle Krcha (1990). V súlade so zaužívanými intervalmi sklonitosti bola 
zostavená mapa s nasledovnými intervalmi stredného uhlu sklonu v smere spádových kriviek: 

0. sklonitos� do 0,5o 1. sklonitos� 0,5 - 1,0o 2. sklonitos� 1,1 - 3,0o 3. sklonitos� 3,1 - 7,0o 

4. sklonitos� 7,1 - 12,0o 5. sklonitos� 12,1 - 17,0o 

 

Na území mesta Trnava z h�adiska sklonitosti výrazne prevládajú kategórie 0,1 a 2  (do 3o sklonitosti). 
Sklonitos� nív vodných tokov Trnávka a Parná, ako aj širších údolí dosahuje zvä�ša 0-0,5o, sklonitos� 
širokých sprašových tabú� je 0,5-1o. Svahy sprašových tabú� sú vä�šinou mierne (3-7o) , menej sa 
vyskytujú erózno-denuda�né stredne strmé svahy (7-12o). Sklonitos� 12 - 17o dosahujú erózno-
denuda�né svahy úvalín len výnimo�ne.  

 

A.2.2.1.2. Geologické pomery 
Kapitola bola podrobne spracovaná v dokumentácii MÚSES v r. 1997 na základe jestvujúcej literatúry 
– najmä práce Vojtaško a kol. (1985), v ktorej autori sústredili kompletný dokumenta�ný materiál a 
údaje o geologickej stavbe územia mesta Trnava, 	alej boli použité práce Púchy a kol. (1990), Hrn�ár a 
kol. (1993), Pokorný a kol. (1994), Šajgalík (1973,1975), Šajgalík, Modlitba (1983), ako aj 	a�šie práce 
archivované v SGÚ (Slovenský geologický úrad) Bratislava, hodnotiace inžinierskogeologické a 
hydrogeologické pomery konkrétnych lokalít v rámci intravilánu mesta.  

Geologické za�lenenie a  vývoj územia 
Pod�a regionálneho geologického �lenenia územia Slovenska (Vass a kol. 1988) patrí územie mesta 
Trnava do pásma vnútrohorských pánv a kotlín, podoblasti Podunajskej panvy, jej celku Trnavsko-
dubnická panva a podcelku Blatnianska priehlbina.  

Podunajská panva predstavuje medzihorskú superponovanú depresiu, ktorá vznikla zlú�ením viacerých 
izolovaných bádenských panví. Jej vývoj ukon�ili pliocénne fluvio-limnické procesy za spolupôsobenia 
diferencovaných tektonických pohybov. Poklesol medzihorský zadunajský blok a došlo k vertikálnym 
zdvihom okolitých pohorí. Podložie panvy je štruktúrne heterogénne, v oblasti Trnavy tvorí 
predneogénne podložie kryštalinikum. Neogénna výpl� panvy je tvorená súvrstviami morských 
sedimentov ve�kej mocnosti (v oblasti Trnavy cca 3500 m) a pozostáva z rôznych stratigrafických 
�lenov - miocénne sedimenty bádenu a sarmatu dosahujú celkovú mocnos� 2400-3000 m, pliocénne 
sedimenty 240-560 m. Definitívny záver formovania panvy predstavuje jazerno-fluviálna fácia pliocénu 
a kvartérna terestrická sedimentácia spraší.  
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Po�as pleistocénu pokra�ovala diferenciácia panvy pozd
ž zlomov a za�ali sa prejavova� ú�inky 
procesov spojených s klimatickými osciláciami - glaciály a interglaciály. Dominuje fluviálna a eolická 
�innos� s formovaním sprašovej tabule v studených glaciálnych a štadiálnych obdobiach pleistocénu.  
Sprievodnými procesmi boli soliflukcia, ron a plošná erózia deponovaných sedimentov, �ím 
prichádzalo k   premiest�ovaniu spraší.  

Litologicko - stratigrafické pomery 
Predkvartérne geologické podložie územia mesta Trnava tvoria mladé sedimenty pliocénu – rumanu. Sú 
to jazerno-rie�ne íly a štrky, ktoré sa vyskytujú v súvrství o mocnosti nieko�ko desiatok metrov. Íly sú 
zvä�ša šedomodrej farby s hrdzavo-hnedými  a bielymi zátekmi a majú zvýšený obsah CaCO3.  
Miestami sú hojné výskyty vápnitých konkrécií. Z h�adiska fyzikálnych vlastností dominuje vysoká 
plasticita ílov. Štrky sú šedo-hnedej farby, u�ahlé a zvodnelé. Výpl� valúnov, ktoré sú dobre 
opracované, tvorí hlinitý piesok, pies�itá hlina alebo strednozrnný piesok. Celková mocnos� 
sedimentárneho súvrstvia rumanu sa pohybuje od nieko�ko desiatok  metrov do cca 100 m.  

Kvartérne sedimenty územia sú tvorené viacerými typmi – prevažujú spraše, menej sa vyskytujú 
deluviálne sedimenty a fluviálne sedimenty. 

Spraše zaberajú vä�šinu územia v podobe horizontálnych pokrovov štruktúrovaných polohami 
eolických vápnitých spraší, horizontov fosílnych pôd a polygenetickými sedimentmi.  Mocnos� 
sprašových sedimentov dosahuje až 25 m. Genéza spraší je evidentne eolická, �iasto�ne sa vyskytujú aj 
sekundárne premiestnené spraše. 

Deluviálne sedimenty sa vyskytujú na exponovanejších svahov úvalín resp. úvalinovitých dolín s tým, 
že vlastne ide o premiestnené spraše so zachovanými sprašovými vlastnos�ami. Vznikali predovšetkým 
povrchovým splachom a ronom, príp. sú koluviálne t.j. vznikli te�ením pri tavení snehu alebo 
nasýtením zeminy pri zrážkach. Sú�as�ou delúvií môžu by� aj podložné sedimenty rumanu. 

Deluviálno-fluviálne sedimenty  vyp
�ajú dná úvalín a úvalinovitých dolín. Ich hlavnou zložkou je 
hlinitý preplavený resp. premiestnený materiál spraší. Miestami sa vyskytujú aj organogénne sedimenty 
a s�asti aj fluviálne sedimenty. 

Fluviálne sedimenty sú dokumentované pozd
ž tokov Trnávky a Parnej. Charakteristickou �rtou 
fluviálnych sedimentov je štruktúra ich profilu, t.j. na báze sú štrky zodpovedajúce glaciálnej fáze 
akumulácie toku a vyššie je poloha hlinitých a ílovito-hlinitých sedimentov zodpovedajúca 
postglaciálnemu vývoju. Štrkovo-pies�ité súvrstvie má mocnos� od 2 do 5 m, mocnos� hlinitého 
komplexu kolísa od 2 do 4-6 m. 

Z inžiniersko-geologického h�adiska je potrebné poukáza� na niektoré špecifické vlastností spraší, ktoré 
sa v oblasti mesta Trnava zrnitostne radia k  hlinám a prachovitým hlinám s obsahom prachovitých 
�astíc 70-80 %. Nižšie polohy zodpovedajú ílovitým hlinám, ojedinelo pies�itým až ílovito-pies�itým 
hlinám. Významným geodynamickým javom v sprašiach je presadavos� spraší, ozna�ovaná aj ako 
náhly kolaps štruktúry a zmenšenie objemu následkom prevlh�enia, príp. za�aženia. Presadavos�ou sú 
postihované najmä spraše najmladšieho interglaciálu -würmu. Práve tieto spraše predstavujú podstatnú 
�as� záujmového územia, pri�om za najviac presadavé považujú Šajgalík, Modlitba (1983) 
predovšetkým vrchné polohy sprašových horizontov do h
bky 3-5 m. Z priameho stanovenia 
presadavosti pomocou oedometrických skúšok bola zistená vysoká hodnota presadavosti v h
bkach cca 
do 7 m. Spraše okolia Trnavy a jej katastra sú pod�a stup�a presadavosti stredne presadavé. Pod�a 
Scheibleho kritéria sú spraše hodnotené ako nebezpe�ne nam�zavé, majú vysokú kapilárnu vzlínavos�. 
Pri úplnom nasýtení vodou môže výška vzlínavosti dosiahnu� okolo 3 m,  maximálne až 10 m. 
V daných klimaticko-geografických podmienkach je h
bka prem�zania 80 - 100 cm. Statické vlastností 
spraší sa tak musia kompenzova� umelo.    

Základné  geologické  jednotky územia  
V posudzovanom území mesta Trnava boli v dokumentácii MÚSES SÚ Trnava (1997) na základe 
litologicko-stratigrafických pomerov vy�lenené nasledovné geologické regióny (znázornené sú v 
preh�adnej mape �. 4): 
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1 - sedimentárny komplex fluviálnej nivy  - tvorený je komplexom hlinitých fluviálnych sedimentov 
(holocén)  v superpozícii  pies�ito-štrkovej fluviálnej akumulácie (würm). V  podloží sa nachádzajú 
spravidla limnicko- fluviálne  íly a štrky (ruman). 

V rámci katastrálneho územia mesta Trnava sa nachádza pozd
ž vodných tokov Trnávky, Parnej a 
Krupianskeho potoka. Šírka územia budovaného fluviálnym komplexom dosahuje v prípade Parnej 
400-600 m, v okolí Trnávky je šírka od 100-150 m (južne od Modranky) až do 800-1000 m (severná 
�as� intravilánu mesta). Niva Krupianskeho potoka má južne od Mníšskeho dvora šírku 100-200 m. 

2 - sedimentárny komplex úvalín  - tvorený je prevahou hlinitých deluviálno-fluviálnych sedimentov 
(würm - holocén)  v podloží s limnicko-fluviálnymi ílmi a štrkmi (ruman).  

Územia budované týmto komplexom sa v rámci katastra nachádzajú v bo�ných údoliach Krupianskeho 
potoka, najvýraznejšie sú vyvinuté východne od intravilánu mesta v priestore Špa�inská cesta - Dolina - 
Richterov dvor, nachádzajú sa aj východne od Modranky. V povodí Parnej sú vyvinuté len zriedkavo. 

3 - komplex polygenetických sedimentov na fluviálnych štrkoch  (würm - holocén) - tvorený je 
zmiešanými polygenetickými hlinitými sedimentmi na fluviálnych štrkoch v podloží s limnicko-
fluviálnymi ílmi a štrkmi (ruman).  

Plošný výskyt jednotiek tohto geologického komplexu je v rámci katastra pomerne rozsiahly, viazaný je 
najmä na obvod fluviálnych nív Trnávky a Parnej. 

4 - komplex eolicko-deluviálnych sedimentov  (würm - holocén) - tvorený je zmiešanými eolickými a 
deluviálnymi sedimentmi  na limnicko-fluviálnych íloch a štrkoch (ruman). 

Sedimenty tohoto komplexu sú viazané na výskyt fluviálnych nív a polygenetických sedimentov, tvoria 
vä�šinou ich lem vo vyšších polohách miernych svahov sprašovej tabule. Rozsiahlejšie plochy sa 
nachádzajú napr. po pravej strane nivy Trnávky v intraviláne mesta a v intraviláne Modranky. 

5 - komplex polygenetických sedimentov  na limnicko-fluviálnych štrkoch a íloch (ruman). (würm - 
holocén) 

Výskyt  tejto jednotky je viazaný najmä na obvod úvalín, tieto sedimenty tvoria ich relatívne strmšie 
svahy najmä v povodí Krupianskeho potoka. 

6 - komplex hlinitých eolicko - antropogénnych a antropogénnych sedimentov  (holocén - recent) na 
eolických sprašiach (würm)  v podloží s limnicko-fluviálnymi štrkmi a ílmi (ruman). 

Výskyt antropogénnych sedimentov sa sústre	uje na intravilán mesta, na priestory bývalých �ažobných 
jám tehelní, resp. premiestnené horniny po�as terénnych úprav pri výstavbe sídlisk. Odhadovaná 
mocnos� týchto sedimentov je 2-5, max. 6 m (Vojtaško a kol. 1985). 

Antropogénnymi sedimentmi sú aj premiešané zeminy v priestore intravilánu mesta, navážky a obdobné 
materiály (stavebný odpad, skládky odpadov, priemyselný odpad v okolí cukrovaru), ktoré tvoria na 
území starého mesta takmer súvislú vrstvu hrúbky 2-5 m, ojedinelo do 7-10 m. 

7 - komplex eolických spraší (riss - würm) v podloží s limnicko-fluviálnymi štrkmi a ílmi (ruman). 

Táto geologická jednotka je v katastri mesta Trnava plošne dominujúca, nachádza sa na ve�kých 
plochách sprašovej tabule. Dominuje medzi Parnou a Trnávkou, severne od mesta a v juhovýchodnej 
�asti katastra.  

8 - komplex hlinitých eolických spraší na fluviálnych štrkoch  (riss - würm) v podloží s limnicko-
fluviálnymi ílmi  a štrkmi  (ruman). 

Jedná sa o prechodnú jednotku, geologicky obdobnú ako  predchádzajúca (avšak s menšou hrúbkou 
spraší a s menšou h
bkou hladiny podzemných vôd), v podloží s výskytom fluviálnych štrkov. 
Priestorovo sedimenty tejto jednotky lemujú fluviálnu nivu Trnávky v južnej �asti  mesta a v severnej 
�asti Modranky. 

 

A.2.2.1.3. Pôdne pomery 
Podkladom pre spracovanie kapitoly boli mapy bonitovaných pôdnoekologických jednotiek (BPEJ) v 
mierke 1:5.000 a výsledky komplexného prieskumu po�nohospodárskych pôd (KPP). Kapitola je 
vzh�adom k dokumentácii MÚSES z r. 1997 upravená na základe aktualizácie BPEJ (úprava hraníc, 
prevod na 7-miestny kód). Zdrojom údajov bola mapová databáza VÚPOP Bratislava. 



Aktualizácia dokumentu MÚSES mesta Trnava  2008                                                                Analytická �as�  

 

 
27

Pôdny kryt oblasti Trnavy je z regionálneho poh�adu relatívne homogénny, priestorová diferenciácia 
pôd je prejavom pôsobenia predovšetkým azonálnych �inite�ov - geologického substrátu a mikroreliéfu, 
vplyvom ktorých sa vyvinuli genetické pôdne typy v dnešnej podobe. 

Bezprostredný pôdotvorný substrát tvoria najmä würmské až holocénne sedimenty (spraše a fluviálne 
sedimenty), ktoré predur�ili základné pôdne typy územia – terestrické  �ernozeme (okrajovo 
hnedozeme) a semihydromorfné �iernice (okrajovo fluvizeme). V procesoch svojej �innosti, najmä 
hospodárskej, �lovek podstatne menil a mení vlastnosti pôdneho krytu i mimo zastavaných území - 
intenzívne sú �innos�ou �loveka pozmenené najmä po�nohospodárske pôdy. Vo vä�šine 
po�nohospodársky využívaných územiach prebieha proces postupnej degradácie pôd - najvážnejšími 
negatívnymi procesmi sú v nížinných oblastiach Slovenska najmä zhut�ovanie pôdy, veterná a vodná 
erózia, kontaminácia pôd škodlivými látkami, acidifikácia (okys�ovanie) pôd vplyvom aplikácie 
vysokých dávok minerálnych hnojív. 

V riešenom území mesta Trnava sa nachádzajú pod�a mapovania BPEJ nasledovné pôdne jednotky: 

�ernozeme (�M) 

sú pôdnym typom substrátovo-klimaticky podmieneným - vyskytujú sa na  karbonátových   sprašiach,  
pieskoch  a   slie�och  v  teplej klimatickej  oblasti, kde sa ešte  neprejavuje proces  iluviácie pôd. Patria 
medzi molické pôdy, typické sú ve�kou hrúbkou tmavosfarbeného humusového  horizontu i celkového 
pôdneho  profilu.  V  rámci posudzovaného územia je �ernozem absolútne dominujúcim pôdnym 
typom, ktorý zaberá celkovo viac ako 83 % výmery po�nohospodárskej pôdy (4326 ha – 83,4 %). 
V území mesta Trnava sa vyskytujú nasledovné subtypy a variety �ernozemí:  

- �ernozeme typické, karbonátové na sprašiach, stredne �ažké, hlboké, bezskeletnaté  (hlavná pôdna 
jednotka HPJ 37, pôdnoekologické jednotky PEJ 0037002, 0037102, 0137002) - patria 
k najrozšírenejším pôdam územia, vyskytujú sa na ve�kých plochách v rámci celého územia. 
Zaberajú výmeru 1419 ha (27,4 % výmery po�nohospodárskej pôdy – PP). 

- �ernozeme typické a hnedozemné na sprašiach, stredne �ažké, hlboké, bezskeletnaté (HPJ 39, PEJ 
0039002, 0139002, 0139202) - sú najrozšírenejšími pôdami v rámci územia mesta, vyskytujú sa na 
ve�kých plochách prakticky vo všetkých �astiach (celková výmera 2693 ha – 51,9 % PP),  

- �ernozeme erodované a regozeme na sprašiach v komplexe s regozemami, stredne �ažké, stredne 
hlboké až hlboké (HPJ 43, PEJ 0143202) – mapované sú len okrajovo na hranici s k.ú. Zvon�ín na 
ploche 3 ha (0,1 % výmery PP). 

- �ernozeme �iernicové, prevažne karbonátové stredne �ažké, hlboké, bezskeletnaté (HPJ 17, PEJ 
0017002, 0117002) - mapované sú na pomerne ve�kých plochách nivy Trnávky severne od mesta a 
v údoliach Parnej a Krupianskeho potoka. Mapovaná výmera dosahuje 141 ha (2,7 % výmery PP). 

- �ernozeme �iernicové, prevažne karbonátové na aluviálnych sedimentoch, �ažké, hlboké, 
bezskeletnaté (HPJ 18, PEJ 0018003) – mapované sú na nive Trnávky v severnej �asti mesta v okolí 
Kopánky a Rybníka na výmere 70 ha (1,4 % výmery PP). 

Hnedozeme (HM) 

sú pôdami teplejšej klimatickej oblasti,  avšak  vlhšej  ako v prípade �ernozemí, so zrete�nými znakmi 
iluviácie v podpovrchovom B-  horizonte (patria do skupiny ilimerických pôd). Pôdy  majú tenší  
humusový horizont  ochrického až melanického typu  a   hrubší  luvický   podpovrchový  horizont. 

V rámci územia mesta Trnava sú hnedozeme celkovo málo rozšírené,  mapované sú tu len hnedozeme 
typické a erodované na celkovej ploche 122 ha (2,3 % výmery PP). 

- hnedozeme modálne  na sprašiach, stredne �ažké, hlboké, bezskeletnaté (HPJ 44, PEJ 0144002) - 
vyskytujú sa v severozápadnej �asti katastra mesta (Pri suchovskej ceste) a v okolí Ružindola na 
ploche 121 ha (2,3 % výmery PP), 

- hnedozeme erodované na polygénnych hlinách, menej regozeme na neogénnych sedimentoch, 
stredne �ažké,  stredne hlboké až hlboké, bezskeletnaté (HPJ 52, PEJ 0152202) – do územia 
zasahujú len okrajovo z k.ú. Zvon�ín (plocha 0,2 ha).  

Regozeme (RM) 
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sú pôdy na nespevnených silikátových až karbonátových sedimentoch s výnimkou recentných alúvií, 
s ochrickým A – horizontom bez 	alších diagnostických horizontov – pod humusovým horizontom je 
už pôdotvorný substrát. Typické sú plytkým až stredne hlbokým profilom, zvä�ša sú prachovité, 
bezskeletnaté – v riešenom území vznikli degradáciou pôvodných �ernozemí a hnedozemí , mapované 
sú na ploche 554 ha (10,7 % výmery PP).  

- �ernozeme erodované až regozeme v komplexoch na sprašiach,, stredne �ažké, stredne hlboké až 
hlboké, bezskeletnaté (HPJ 38, PEJ 0038202, 0038402, 0138202, 0138402) - sú pomerne rozšírené, 
vyskytujú sa na stredne strmých svahoch v rôznych �astiach katastra mesta na celkovej ploche 552 
ha (10,6 % výmery PP). Najrozšírenejšie sú na svahoch v okolí Doliny a Krupianskeho potoka. 

- regozeme a hnedozeme erodované na sprašiach, stredne �ažké, stredne hlboké až hlboké, 
bezskeletnaté (HPJ 47, PEJ 0147202) – mapované sú len okrajovo na hranici s k.ú. Šelpice na 
ploche cca 2 ha. 

�iernice (�A) 

sú pôdnym typom vytvoreným na fluviálnych sedimentoch, recentne bez trvalého vplyvu  
hydromorfných  procesov  (záplavy,  trvalé podmá�anie), sezónne sú však ovplyvnené vyššou hladinou  
podzemných vôd. Pôdy sú charakteristické hlbokým a kvalitným humusovým horizontom molického 
typu. Prevažne sa viažu  sa na teplú klimatickú oblas�, suchú  až mierne  suchú. V  posudzovanom 
území sú mapované dva subtypy �iernic na celkovej ploche 179 ha (3,4 % výmery po�nohospodárskej 
pôdy). 

- �iernice modálne, prevažne karbonátové na aluviálnych sedimentoch, s priaznivým vodným 
režimom, stredne �ažké, hlboké, bezskeletnaté  (HPJ 19, PEJ 0019002) - mapované sú len na nive 
Trnávky v okolí Modranky a v údolí potoka Dolina za skládkou odpadu, na celkovej ploche 83 ha 
(1,6 % výmery PP), 

- �iernice glejové na aluviálnych sedimentoch, stredne �ažké, hlboké, bezskeletnaté (HPJ 26, PEJ 
0026002) – mapované sú len na nive Trnávky v okolí Modranky na ploche 28 ha (0,5 % výmery 
PP), 

- �iernice glejové na aluviálnych sedimentoch, �ažké, hlboké, bezskeletnaté (HPJ 27, PEJ 0027003) - 
nachádzajú sa len v lokalite Barina v južnom cípe k.ú. Modranka na ploche 68 ha (1,3 % výmery 
PP). 

Fluvizeme (FM) 

sú  pôdnym typom  recentných aluviálnych  nív s  vysokou hladinou podzemnej  vody,  �asto  s  
periodickými  záplavami.  Patria medzi nivné pôdy, vytvorené po�as sústavného vplyvu povrchovej a 
podzemnej vody na fluviálnych sedimentoch. Majú ochrický humusový horizont, pod ktorým  je 
pôdotvorný substrát - zvrstvené nivné  sedimenty rôznej  zrnitosti a  zastúpenia rie�nych štrkov. Ide o 
ve�mi heterogénny pôdny  typ rôznej hrúbky pôdneho profilu, rôznej zrnitosti a skeletnatosti.  V 
posudzovanom území mesta Trnava sú rozšírené len okrajovo ako  fluvizeme typické na celkovej ploche 
6 ha (0,1 % výmery PP).  

- fluvizeme typické karbonátové, stredne �ažké, hlboké, bezskeletnaté  (HPJ 02, PEJ 0002002, 
0102002) – mapované sa na malej ploche nivy Parnej na hranici s k.ú. Zvon�ín.  

Gleje (GL) 

sú pôdnym typom  s vyvinutým  glejovým horizontom  pod ochrickým až melanickým humusovým 
horizontom.  Vznikli ako dôsledok dlhodobého ovplyv�ovania  pôdneho profilu  vysokou hladinou  
podzemnej vody. Ide  o pôdy  hlboké až  stredne hlboké,  vä�šinou málo až stredne skeletnaté, 
zrnitostne  �ažké až ve�mi �ažké.  V posudzovanom území síce neboli v rámci mapovania PEJ 
samostatne mapované, avšak pravdepodobne sa vyskytujú v okolí malých vodných tokov a v plošne 
malých terénnych depresiách ako gleje typické. 

Antropické pôdy  

sú pôdami  s výskytom  povrchového antropického horizontu,  �iasto�ne alebo  úplne pozmenené,  
prípadne vytvorené �innos�ou �loveka. Hoci nie sú v rámci systému BPEJ samostatne mapované, v 
území je možné rozlíši� dva základné typy týchto pôd, zaberajúce zna�né výmery v zastavanom území 
mesta. 
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- kultizeme (KT) sú  pôdami  na  prirodzených  substrátoch,  ale  �innos�ou �loveka s úplne  
pozmenenými  vlastnos�ami  (prevažne  kultiváciou  po�as po�nohospodárskeho využívania). Patria  
sem prevažne pôdy záhrad, vinohradov, ovocných sadov a podobne - v riešenom  území sa viažu 
najmä na �asti intravilánu mesta s rodinnými domami a záhradami, záhradkárske osady a plochy 
špeciálnych po�nohospodárskych kultúr. 

- antrozeme (AN) sú �lovekom vytvorenými umelými pôdami na nepôvodných substrátoch. V 
posudzovanom území  možno rozlíši� antrozeme  typické, medzi ktoré  sú zara	ované   pôdy  na   
umelých  substrátoch (prevažne navážky v rámci intravilánu mesta a v blízkosti technických   
objektov, resp. na rekultivovaných  plochách)  a   antrozeme  degrada�né  (zastavané plochy a 
plochy neumož�ujúce rast rastlín), ktoré prevládajú v centre mesta. 

Priestorové rozšírenie pôdnych jednotiek je znázornené v preh�adnej mape �.5. 

 

A.2.2.1.4. Hydrologické pomery 

Povrchové vody 
Posudzované územie katastrov Trnava a Modranka patrí do povodia dolného Váhu (�íslo 
hydrologického poradia 4-21-16). Územím prechádzajú rozvodia medzi povodiami menších vodných 
tokov Krupiansky potok, Trnávka, Parná a Ro�ava.  

Dolinová sie� územia je tvorená málo rozvetvenými suchými úvalinami a bo�nými úvalinovitými 
dolinami bez stálych vodných tokov s výnimkou vyššie spomínaných tokov Trnávky a Parnej. V k.ú. 
mesta Trnava a v bezprostrednom okolí sa vyskytujú umelé vodné plochy - Trnavské rybníky, ktoré sú 
napájané z toku Parnej.  

Potok Trnávka je tokom IV. rádu, pramení v Malých Karpatách v oblasti Rozbehov. Celková d
žka toku 
je 43,0 km, plocha povodia 326,5 km2. Potok preteká podhorím Malých Karpát a Trnavskou tabu�ou 
vä�šinou SSZ-JJV smerom obcami Trstín, Boleráz, Bohdanovce, Trnava, Modranka a pri Majcichove 
ústi do Dudváhu. Na toku je vybudovaná VN Boleráz a viacero stavidiel, �o výrazne ovplyv�uje 
prietokový režim  toku. Trnávka je prakticky po celej d
žke v katastri mesta upravená, te�ie v umelom 
koryte. Na dvoch úsekoch v intraviláne je koryto prekryté. 

Trnávka preteká katastrom mesta Trnava v d
žke 12,1 km v oblasti F�aky - mesto Trnava - Modranka - 
Starý Zelene�. Do jej povodia patrí vä�šia �as� katastra mesta.  

Potok Parná je tokom IV. rádu, pramení v Malých Karpatoch v oblasti Vápennej. Celková d
žka toku je 
43,0 km, plocha povodia 326,5 km2. Tok preteká podhorím Malých Karpát a Trnavskou tabu�ou SZ-JV 
smerom cez obce Suchá nad Parnou, Zvon�ín, Biely Kostol, Hrn�iarovce, Zelene�. JV od obce Zelene� 
ústi Parná do Trnávky. Prietokový režim  toku je výrazne ovplyvnený stavidlami  na sústave 
Trnavských rybníkov a menšími vodnými nádržami na prítokoch. V katastri mesta sa nachádzalo 
v minulosti viacero mlynov, v dôsledku �oho bolo popri toku Parnej vybudované druhé koryto, ktoré sa 
zachovalo dodnes. 

�as� koryta potoka v k.ú. mesta Trnava je relatívne prirodzená (v d
žke cca 2,4 km), neupravená, od 
stavidla nad Trnavskými rybníkmi je koryto upravené a napriamené (d
žka 5,7 km). Do povodia toku 
patrí západná �as� katastra mesta. 

Krupiansky potok je tokom V. rádu, pramení v Malých Karpatoch v oblasti Cerovej. Celková d
žka toku 
je 31,6 km, plocha povodia 137,6 km2. Vä�šinu svojho toku te�ie SZ-JV smerom cez Trnavskú tabu�u 
(preteká cez obce Horná a Dolná Krupá, Špa�ince),  severne od Zavara ústi do kanála Blava. Na 
strednom toku je vybudovaná menšia vodná nádrž (Krupá). 

Krupiansky potok preteká katastrom mesta Trnava v d
žke 1,6 km v oblasti Mníšskeho dvora. Jedná sa 
o upravený potok s napriameným korytom.  Do jeho povodia patrí východná �as� katastra mesta 
Trnava. 

Juhovýchodný okraj katastra mesta patrí do povodia rie�ky Dudváh (Križovansky kanál).Dudváh te�ie 
nivou Váhu S-J smerom, prakticky paralelne s tokom Váhu. Je zbernicou viacerých tokov z 
malokarpatskej oblasti, prepojený je sústavou kanálov. Pri obci �ierna Voda ústi do �iernej vody. 
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Priamo územím  k.ú. mesta Trnava  tento tok nepreteká, te�ie cca 2 km východne od hranice katastra 
mesta. 

V k.ú. Trnava a Hrn�iarovce nad Parnou bola vybudovaná sústava rybníkov – tzv.  Trnavské rybníky. 
Tvoria ich 4 vä�šie a 3 menšie rybníky s plochou 0,61 km2 a celkovým zásobným objemom 517 tis. m3. 
Slúžia prevažne na rybochovné ú�ely, dva rybníky sú vyhlásené za chránený areál a navrhované ako 
chránené vtá�ie územie.  

V minulosti boli využívané aj 	alšie malé rybníky, ktoré sú v sú�asnosti vypustené a dlhšiu dobu 
nevyužívané. Niektoré slúžia na rekreáciu - na ploche jedného z nich je vybudované kúpalisko. Vo 
zvyšných prebieha sekundárna sukcesia, zarastajú pôvodnými druhmi drevín a ich vývoj smeruje 
k lužnému lesu. 

Vybrané odtokové charakteristiky vodných tokov sú na základe údajov SHMÚ uvedené v tabu�ke �. 4, 
priemerné prietoky za obdobie 2001-06 sú uvedené v tabu�ke �. 5.  

Z h�adiska odtokových pomerov patria vodné toky oblasti mesta Trnava do daž	ovo-snehového typu 
odtoku s akumuláciou vôd v decembri až februári, vysokou vodnos�ou v marci až apríli (výrazné 
maximá v marci), s najnižšími prietokmi v septembri, s podružným maximom v druhej polovici 
novembra až za�iatkom decembra, s nízkymi stavmi od polovice júla do konca septembra. Celú oblas� 
katastra je možno ozna�i� za suchú až ve�mi suchú, s nízkymi hodnotami špecifického odtoku - len do 
5 l.s-1.km-2.  

Tabu�ka �. 4:  Základné prietokové charakteristiky tokov Trnávka a Parná 

VODNÝ TOK PROFIL RIE�NY  PRIETOKOVÉ CHARAKTERISTIKY 

  KM Q355 Q270 QA Q1 

 Trnávka  Bohdanovce 14,70 0,085 0,230 0,510 6,000 

 Trnávka  Modranka 8,10 0,091 0,245 0,550 7,000 

 Parná  Zelene� 1,50 0,171 0,358 0,910 6,000 

Zdroj údajov: SHMÚ Bratislava 

Tabu�ka �. 5 : Priemerné prietoky tokov Trnávka a Parná (m3.s-1, obdobie 2001-06) 

Vodný tok / 
profil I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
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Upravené pod�a údajov SHMÚ Bratislava 
 

Graf �. 3: Priemerné prietoky tokov Trnávka a Parná (m3.s-1, obdobie 2001-06) 
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Podzemné vody  
Pod�a hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba a kol. 1984) patrí územie Trnavy do rajónu QN 
050 - Kvartér Trnavskej pahorkatiny. Rajón susedí na východe s rajónom Q 048 - Kvartér Váhu a 
Podunajskej nížiny, na severozápade prechádza do rajónu N 049 - Neogén Trnavskej pahorkatiny.  

V rajóne QN 050 sú dokumentované neschválené využite�né zásoby podzemných vôd v množstve viac 
ako 600  l.s-1, z �oho sa využíva cca 150-200 l.s-1. 

V oblasti Trnavy sa zvodnený horizont viaže na súvrstvia nieko�ko desiatok  metrov mocného 
komplexu jazerno-rie�nych sedimentov tvorených pieskami a štrkmi s ve�mi dobrou pórovou 
priepustnos�ou a s vo�nou alebo mierne napätou hladinou podzemnej vody. Ide o jednotný kolektor 
podzemnej vody sedimentov rumanu a fluviálnych sedimentov Parnej a Trnávky. Mocnos� vodonosnej 
vrstvy je pod�a Pokorného a kol. (1994) okolo 7 m. Dotácia zásob podzemnej vody štrkopieskov je 
predovšetkým zrážkami a povrchovými tokmi. 

V nadloží priepustného kolektoru podzemných vôd na vä�šine územia (mimo nív Parnej a Trnávky) sa 
nachádzajú spraše. Pokryv sprašových sedimentov v bazálnej �asti pôsobí ako izolátor, iba typické 
spraše bez súvislejších ílovito-hlinitých polôh môžu by� relatívne priepustnejšie. Spraše majú ochrannú 
funkciu - zabra�ujú zne�isteniu podzemnej vody. Z h�adiska priepustnosti sú anizotropné, s vyššou 
priepustnos�ou vo vertikálnom smere. 

Hladina podzemnej vody v zvodnenom súvrství je v území fluviálnej nivy potokov pomerne plytko. 
Generálny smer prúdenia podzemnej vody je SZ-JV. Vody tohto horizontu sú využívané pre lokálne 
zásobovanie, najvýznamnejším zdrojom je zdroj Bu�anská cesta (využite�né množstvo vody 100 l.s-1).  

Priemerná úrove� hladiny podzemných vôd nivy Trnávky (pozorovací objekt Modranka, nadm. výška 
139,80) je 134,5 m n.m,  a nivy Parnej 138,41 m n.m (pozorovací objekt Hrn�iarovce, nadm. výška 
143,60). Maximálna úrove� HPV Trnávky je 135,38 a Parnej 139,4 m n.m. Celková priemerná hladina 
podzemnej vody v oblasti Trnavy kolísa v rozpätí od 135 m n.m. na juhu územia po cca 150 m n.m. na 
severe katastra. 

V hlbších geologických štruktúrach, v sedimentoch panónu a pontu sú zistené vrstvy s artézskymi 
podzemnými vodami s nieko�kými horizontmi. Sú to kolektory uzavreté v izolátoroch s lokálnym 
perspektívnym využitím. Artézsky horizont v okolí Cífera je v h
bke 56,8 m s hladinou 14,0 m, 
s negatívnou piezometrickou úrov�ou a malou výdatnos�ou. Produktívne studne v Trnave sa vyskytujú 
predovšetkým v  trojuholníku JZ, SV a JV okraj mesta, kde sú zna�né odbery a pravdepodobne aj straty 
vody. Odporú�ané množstvá odberu z jednotlivých studní sa pohybujú v širokom rozmedzí 1-10 l.s-1. 
Zistená maximálna výdatnos� studne bola až 57 l.s-1.  

Hydrochemické zhodnotenie z h�adiska agresivity podzemnej vody  zo 140 chemických analýz 
potvrdilo relatívne vysokú mineralizáciu podzemných vôd, �asto s vysokým obsahom Mn. Chemizmus 
povrchových vôd (14 vzoriek)  je podobný ako u podzemných vôd. V  podzemných i povrchových 
vodách sa agresívny CO2 vyskytuje len zriedkavo (5%).  Agresívny SO4 sa vyskytuje pomerne �asto, 
vä�šinou 150 mg. l-1, v menšej miere až do 250 mg. l-1 a výnimo�ne 460-520 mg. l-1.   

 

A.2.2.1.5. Klimatické pomery 

Klimatickogeografická rajonizácia 
Celkovú charakteristiku klímy, najmä z h�adiska teplotných a zrážkových pomerov s prihliadnutím na 
vlahovú bilanciu a slne�ný svit vyjadrujú tzv. klimatické oblasti (Kon�ek in Petrovi� a kol. 1968, 
Kon�ek in Atlas SSR 1980). 

 Územie katastra mesta Trnava patrí celé do jednej klimatickej oblasti: 

 Teplá klimatická oblas� - územie je charakterizované teplou nížinnou klímou s dlhým až ve�mi dlhým, 
teplým a suchým letom, krátkou, mierne teplou, suchou až ve�mi suchou zimou s ve�mi krátkym 
trvaním snehovej pokrývky. Priemerná ro�ná teplota kolísa v rozpätí 9-10 oC (priemerné teploty júla sú 
18 až 20,5 oC a januára -1 až -3 oC), priemerné ro�né zrážky sú 500-600 mm. Trvanie snehovej 
pokrývky je do 30-40 dní v roku. 

Pod�a vlhkostných pomerov  patrí územie do suchej podoblasti (A1). 
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Základné klimatické charakteristiky 
Klimatické charakteristiky sme spracovali na základe publikovaných údajov – tridsa�ro�ie 1931-60 je 
sumarizované v práci Petrovi� a kol. 1968, údaje z rokov 1951-80 sú prevzaté zo zborníkov SHMÚ 
(Šamaj, Valovi� 1978, 1988, Šamaj 1989, Šamaj a kol. 1991) a novšie údaje (sumáre za roky 1961-90 a 
údaje od r. 2000) sú prevzaté z ro�eniek SHMÚ.  

Teplotné pomery 

Z geografických faktorov sú pre rozloženie a chod teplôt najdôležitejšie nadmorská výška a reliéf. 
Celkovo patrí oblas� mesta Trnava medzi ve�mi teplé územia Slovenska, bez výraznejšej priestorovej 
diferenciácie teplôt vzh�adom k plochému reliéfu. Pri porovnaní údajov za jednotlivé obdobia je zrejmý 
trend postupného zvyšovania priemerných mesa�ných a ro�ných teplôt – celková priemerná ro�ná 
teplota sa zvýšila od r. 2000 v porovnaní s dlhodobými hodnotami o 0,5 – 1,0 oC, pri�om otep�uje sa 
prakticky v priebehu celého roku (zimné aj letné mesiace). 

Priemerná ro�ná teplota v území je od r. 2000 približne 10,1 oC. Najteplejším mesiacom je júl (20,7o C), 
najchladnejším január (-1,7 oC).  

Maximá teploty vzduchu sa pohybujú nad 35 oC (absolútne maximum je cca 38 oC), minimá sú pod -20 
oC (absolútne minimum cca -25 oC). Údaje o teplotných pomeroch sú uvedené v tabu�ke �. 6 a grafe �. 
4. 

Tabu�ka �. 6:  Priemerné dlhodobé a aktuálne mesa�né a ro�né teploty vzduchu (stanica Jaslovské Bohunice, 
obdobie 1931-60 stanica Bu�any) 

OBDOBIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK IV-IX 
1931-60 -2,3 -0,4 4,1 9,9 14,7 18,0 19,9 19,0 15,3 9,6 4,6 0,5 9,4 16,1 

1961-90 -2,1 0,3 4,4 9,7 14,6 17,6 19,2 18,7 14,9 9,7 4,1 -0,2 9,2 15,8 

2000-06 -1,7 0,5 4,5 10,8 15,9 18,7 20,7 20,2 15,2 10,8 5,9 0,1 10,1 16,9 

 
Graf �. 4:  Priemerné dlhodobé a aktuálne mesa�né a ro�né teploty vzduchu  
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Upravené pod�a údajov SHMÚ Bratislava 

 

Vlhkostné a tlakové pomery 

Všeobecne platí rast hodnôt vlhkosti a naopak pokles atmosférického tlaku s nadmorskou výškou, �omu 
zodpovedá i priestorové rozloženie hodnôt týchto klimatických charakteristík v rámci Slovenska. 
Parametre vlhkosti a tlaku vzduchu boli pre obdobie 1951-80 vyhodnocované v staniciach Krá�ová pri 
Senci a Pieš�any - ich porovnaním možno pre kataster mesta Trnava predpoklada� priemernú relatívnu 
vlhkos� vzduchu  cca 75 %, pri�om najvä�šia je v zime (80 - 85 %), najmenšia v lete a na jar (66 - 70 
%). Tlak vodných pár je najvä�ší v lete (12 - 16 hPa), najmenší v zime  (4 - 6 hPa). Dlhodobý ro�ný 
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priemer je cca 9 - 10 hPa. Sýtostný doplnok je rovnako najvä�ší v lete  (6 - 8 hPa) a najmenší v zime (1 
- 2  hPa), priemer je cca 4 hPa. 

Obla�nos� a slne�ný svit 

Obla�nos� ako klimatický parameter v regionálnej mierke závisí predovšetkým od nadmorskej výšky 
(všeobecne s rastúcou nadmorskou výškou rastie aj hodnota obla�nosti, �o zárove� vplýva i na d
žku 
trvania slne�ného svitu). Hlavnými faktormi d
žky trvania a intenzity slne�ného svitu sú expozícia a 
sklonitos� reliéfu. V okolí mesta Trnava tieto parametre však nie sú determinujúce a priestorové 
rozloženie týchto klimatických parametrov je rovnomerné. Na základe porovnania údajov 
z klimatických staníc Krá�ová pri Senci a Jaslovské Bohunice možno pre obdobie 1951-80 
predpoklada� pre kataster mesta Trnava priemernú obla�nos� 48-50 % - najmenšia je koncom leta (40 - 
45 %) a najvä�šia  koncom jesene a v zime (65 - 75 %). Slnko svieti priemerne 1800 hodín za rok, 
relatívne je to 40 - 45 % maximálne možného �asu. Po�et dní s hmlou je ro�ne 30 - 35, z toho vä�šina 
v jesennom a zimnom období. 

Zrážkové pomery 

Množstvo zrážok v  našich podmienkach všeobecne stúpa s nadmorskou výškou, významnú úlohu 
v distribúcii zrážok zohráva aj reliéf (najmä expozícia). V nížinných podmienkach tieto faktory nie sú 
významné. Z dlhodobého h�adiska je možné vývoj zrážok charakterizova� pre klimatickú stanicu 
Jaslovské Bohunice. Ro�ný úhrn zrážok sa pohyboval v r. 2000-2006 od 386 mm do 681 mm, pri�om 
priemerná hodnota dosiahla 552 mm. Táto hodnota sa výraznejšie neodlišuje od dlhodobých priemerov 
– 562 mm v období 1931-60 a 547 mm v období 1961-1990. Trend znižovania celkových zrážkových 
úhrnov sa preto zatia� v území neprejavil. Mení sa však pravdepodobne intenzita a rozdelenie zrážok v 
priebehu roka – kým v minulosti najviac zrážok spadlo v mesiacoch jún – august a najmenej v 
mesiacoch január – marec s september, v sú�asnosti sa intenzívne zrážky presunuli najmä na dva letné 
mesiace (júl – august), ktoré sú zrážkovejšie ako v minulosti. Na druhej strane za�iatok leta (máj-jún) 
a jesenné mesiace sú v sú�asnosti menej zrážkové, �o je z h�adiska celkovej vlahovej bilancie 
nepriaznivý jav.  

Celkovo patrí oblas� Trnavy medzi zrážkovo deficitné územia, �o dokumentuje aj vlahový deficit po�as 
celého vegeta�ného obdobia vyjadrený klimatickým ukazovate�om zavlaženia (priemerne je to 200-300 
mm).  

Snehová pokrývka leží v Trnave priemerne len 30 - 40 dní do roka, sneh vyšší ako 5 cm len  cca 20 dní. 
Priemerná výška snehovej pokrývky je do 10 cm (maximálna sa môže pohybova� aj nad 50 cm).  

Údaje o vývoji zrážok sú uvedené v tabu�ke �. 7 a grafe �. 5. 

Veterné pomery 

Vietor je najdynamickejším klimatickým prvkom, je ve�mi závislý na miestnych podmienkach. V 
oblasti Podunajskej nížiny všeobecne  prevládajú SZ vetry, aj ke	 ich podiel v posledných dvoch 
desa�ro�iach poklesol. Veterné pomery v širšom okolí mesta Trnava je možné charakterizova� údajmi z 
klimatickej stanice Jaslovské Bohunice.  

Výrazne prevládajúcou zložkou vetra vo všetkých ro�ných obdobiach je SZ vietor, ktorého podiel 
predstavuje takmer 25 % pozorovaní. �alšími �astými smermi vetrov sú S a JV, najmenej �asté sú V, 
JZ a J vetry. Jednotlivé veterné systémy sa po�as roka menia - napr. v zime je zvýšený podiel JV, J a V 
zložky vetra, v lete sú tieto zložky naopak najmenej �asté. Bezvetrie sa vyskytuje priemerne v 8 - 10 % 
meraní - vä�ší podiel bezvetria je v zime. 

Sila vetra korešponduje so smerovými pomermi - najsilnejšie vetry sú SZ a JV, dosahujúce priemerne 4 
m.s-1. Najslabšie vetry sú SV,JZ až J, dosahujúce priemerne cca 2,5 - 3 m.s-1. 
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Tabu�ka �. 7 a graf �.5: Priemerné mesa�né a ro�né zrážky (stanica Jaslovské Bohunice) 

OBDOBIE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK IV-IX 

1931-60* 36 34 36 33 56 65 64 59 34 50 52 44 562 311 

1961-90 33 33 29 37 57 67 59 62 40 36 51 43 547 322 

2000-06 37 31 40 36 46 47 67 69 49 40 49 41 552 314 

 
Graf �. 5: Priemerné mesa�né a ro�né zrážky 
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* 1931-60 – priemer zo staníc Trnava a Leopoldov   Upravené pod�a údajov SHMÚ Bratislava 

 

Vybrané údaje o veterných pomeroch sú uvedené v  tabu�ke �. 8. 

Tabu�ka �. 8 - �astos� jednotlivých smerov vetrov v %o (Jaslovské Bohunice, 1961-80) 

 S SV V JV J JZ Z SZ BEZV. 
Zimné obdobie (XII-II) 138 54 60 227 90 30 88 221 92 
Letné obdobie (VI-VIII) 196 106 41 93 70 34 94 280 86 
Rok (I-XII) 173 78 54 162 84 36 92 240 81 

Zdroj údajov:  SHMÚ Bratislava 

 

A.2.2.2. Biotické pomery 

A.2.2.2.1. Rastlinstvo 

Fytogeografické za�lenenie územia 
Pod�a fytogeografického �lenenia územia Slovenska (Futák 1980) patrí kataster mesta Trnava do 
oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry, fytogeografického 
okresu Podunajská nížina. V druhovom zložení územia sa to prejavuje dominantným zastúpením 
teplomilných rastlinných druhov v porastoch a to ako v prirodzenej, tak aj v synantropnej vegetácii. 

Potenciálna prirodzená vegetácia územia 
Rekonštruovaná prirodzená vegetácia predstavuje vegetáciu, ktorá by sa v území vyvinula, keby na 
krajinu nepôsobil svojou �innos�ou �lovek. Je dôležité pozna�, ktoré jednotky rekonštruovanej 
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prirodzenej vegetácie sa v území vyskytujú a ako sú priestorovo rozložené - jednak z dôvodu možnosti 
presnejšieho hodnotenia pôvodnosti jednotlivých porastov a druhov, jednak pri návrhoch novej výsadby 
alebo doplnenia existujúcich porastov - tu by sa mali preferova� pôvodné druhy. Charakteristiku 
rekonštruovanej prirodzenej vegetácie uvádzame pod�a práce Michalko a kol. (1986), v preh�adnej 
mape �.6  je znázornený výskyt jednotlivých jednotiek v katastroch Trnava a Modranka. V záujmovom 
území boli mapované tieto jednotky:  

Lužné lesy nížinné (U) zahr�ujú vlhkomilné a mezohygrofilné lesy, rastúce na aluviálnych 
naplaveninách pozd
ž vodných tokov: Ide prevažne o jase�ovo-brestové a dubovo-brestové lesy, pa-
triace do podzväzu Ulmenion. Na ich vývoj a štruktúru má rozhodujúci vplyv vodný režim, v spojení s 
pôdnymi vlastnos�ami. Zo stromov bývajú zastúpené jase� úzkolistý (Fraxinus angustifolia), dub letný 
(Quercus robur), brest hrabolistý (Ulmus minor), jase� štíhly (Fraxinus excelsior), javor po�ný (Acer 
campestre), �remcha strapcovitá (Padus avium) a dreviny mäkkých lužných lesov, najmä topo� biely 
(Populus alba), topo� �ierny (Populus nigra), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a viaceré druhy v�b. V 
krovinnom poschodí, ktoré býva dobre vyvinuté, s vysokou pokryvnos�ou, sa uplat�ujú svíb krvavý 
(Swida sanguinea), zob vtá�í (Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), druhy rodu 
hloh (Crataegus sp. div.) a i. Bylinný podrast je druhovo relatívne bohatý, k typickým druhom patria: 
mrvica lesná (Brachypodium sylvaticum), �arovník parížsky (Circaea lutetiana), blyská� cibu�konosný 
(Ficaria bulbifera), kuklík mestský (Geum urbanum), kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), a 
	alšie. Jednotka bola v území mapovaná na nivách vodných tokov Parná a Trnávka. 

Lužné lesy podhorské a horské (Al). Sú viazané na alúviá potokov, podmá�ané prúdiacou podzemnou 
vodou alebo �asto ovplyv�ované záplavami. V stromovom poschodí prevláda jelša sivá (Alnus incana) 
a v�ba krehká (Salix fragilis), primiešané sú javor horský (Acer pseudoplatanus), �remcha strapcovitá 
(Padus avium), jase� štíhly (Fraxinus excelsior). V krovinnom poschodí sa okrem týchto druhov 
vyskytujú najmä v�ba purpurová (Salix purpurea), a niektoré 	a�šie druhy v�b (Salix caprea, S. aurita), 
menej bývajú zastúpené ostružina malinová (Rubus ideaus agg.), zemolez oby�ajný (Lonicera 
xylosteum), kalina oby�ajná (Viburnum opulus) a jarabina vtá�ia (Sorbus aucuparia). V bylinnom 
poschodí prevládajú hygrofilné a nitrofilné druhy. Jednotka zasahuje do územia iba okrajovo na nive 
Krupianskeho potoka poniže cesty Trnava - Malženice v d
žke cca 500 m. 

Dubovo-hrabové lesy panónske (Cr). Spolo�enstvá dubovo-hrabových lesov v najteplejších oblastiach 
Slovenska, na sprašových pahorkatinách a v kotlinách. Vyskytujú sa najmä na pieso�natých alebo 
štrkovitých tre�ohorných alebo štvrtohorných terasách, pokrytých sprašovými hlinami alebo na 
náplavových kuže�och. V stromovom poschodí dominuje dub letný (Quercus robur), �astý je dub 
sivastý (Quercus pedunculiflora), javor po�ný (Acer campestre), javor mlie�ny (Acer platanoides), 
bežné sú brest hrabolistý (Ulmus minor), brest väzový (Ulmus laevis), jase� štíhly (Fraxinus excelsior) 
a jase� úzkolistý (Fraxinus angustifolia). Krovinné poschodie je dobre vyvinuté, s druhmi ako zob vtá�í 
(Ligustrum vulgare), bršlen európsky (Euonymus europaea), slivka trnková (Prunus spinosa), kalina 
siripútková (Viburnum lantana). Bylinné poschodie má výrazný jarný aspekt, v týchto lesoch sa �asto 
vyskytujú teplomilné druhy dubových sucholesov. Jednotka je v území �astá, vyskytuje sa vo všetkých 
�astiach územia. 

Dubové xerotermofilné lesy ponticko-panónske (AQ) sa vyvíjajú na �ernozemiach, na prechode 
hnedozemí k �ernozemiam a na hnedozemiach na spraši. Floristicky sú bohaté so submediteránnymi 
druhmi a druhmi lesostepného charakteru. Prevládajú dub sivozelený (Quercus pedunculiflora) a dub 
jadranský (Q. virgiliana), �astý je dub cer (Q. cerris). Z 	alších drevín sa vyskytujú dub mnohoplodý 
(Q. polycarpa), dub letný (Q. robur), brest menší (Ulmus minor), javor po�ný (Acer campestre). V 
krovinnom poschodí sú to druhy rodu ruža (Rosa sp. div.), vtá�í zob (Ligustrum vulgare), trnka 
oby�ajná (Prunus spinosa), rešetliak pre�is�ujúci (Rhamnus catharticus), drie� (Cornus mas), zemolez 
oby�ajný (Lonicera xylosteum) a kalina oby�ajná (Viburnum opulus). V záujmovom území bola 
jednotka mapovaná na dvoch miestach - západne od mesta medzi intravilánom a Kamenným mlynom, 
táto plocha sa 	alej tiahne okrajom Prednádražia, cez areál TAZ, sídlisko Lin�ianska do priestoru 
severne od Zelen�a. Druhá plocha je vä�šia, zah��a takmer celú Kopánku a územie SZ od nej, �as� 
historického jadra, Hlbokú, priestor medzi Bu�anskou cestou a cestou do Zavara, Vozovku, priestor 
V od Modranky a 	alej smerom ku Križovanom.  

Dubovo-cerové lesy (Qc). Do tejto jednotky sú zaradené xerotermofilné dubové lesy na alkalických 
podložiach v strednej Európe. Viažu sa najmä na ilimerizované hnedozeme na sprašových príkrovoch 
alebo na degradované �ernozeme na sprašiach. Pôdy sú sezónne vysychavé, �ažké, mierne kyslé až 
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kyslé. Dominantou v týchto porastoch je dub cerový (Quercus cerris), 	alej sa vyskytujú dub žltkastý 
(Quercus dalechampii), dub sivozelený (Quercus pedunculiflora), niekedy aj dub zimný (Quercus 
petraea) a dub letný (Quercus robur). Z 	alších drevín sa v stromovom poschodí vtrúsene vyskytujú 
javor po�ný (Acer campestre), javor tatársky (Acer tataricum), lokálne aj jase� mannový (Fraxinus 
ornus). Krovinné poschodie býva pomerne bohaté, tvorené najmä druhmi zob vtá�í (Ligustrum 
vulgare), drie� oby�ajný (Cornus mas), svíb krvavý (Swida sanguinea), slivka trnková (Prunus 
spinosa), ruža galská (Rosa galica), rešetliak pre�is�ujúci (Rhamnus cathartica), hloh oby�ajný 
(Crataegus laevigata), hloh krivokališný (Crataegus curvisepala). V bylinnom poschodí sa vyskytujú 
ostrica horská (Carex montana), nátržník biely (Potentilla alba), lipnica úzkolistá (Poa angustifolia), 
p�úcnik Murínov (Pulmonaria murinii), hrachor �ierny (Lathyrus niger), kosienka farbiarska (Serratula 
tinctoria), králik chocholatý (Pyrethrum corymbosum), iskerník mnohokvetý (Ranunculus 
polyanthemos), vika kašubská (Vicia cassubica), waldsteinia kuklíková (Waldsteinia geoides), 
prvosienka jarná šedá (Primula veris subsp. canescens), medunica medovkolistá (Melittis 
melissophyllum). Vä�šina týchto lesov bola premenená na polia s náro�nejšími kultúrami, vinice a sady, 
lesné porasty, ktoré zostali, sú dnes vä�šinou antropogenizované, výmladkové alebo vysadené agátom. 
V území sa táto jednotka vyskytuje vo viacerých vä�ších �i menších plochách vo všetkých �astiach 
územia.  

Aktuálna vegetácia  
Reálna vegetácia - vegetácia, ktorá sa v území vyskytuje v sú�asnosti - je zna�ne odlišná od pôvodnej, 
opísanej vyššie v jednotkách potenciálnej prirodzenej vegetácie. Miesto lesných porastov viacerých 
vegeta�ných jednotiek, ktoré by v prípade, ak by nepôsobil vplyv �loveka pokrývali takmer celé 
územie, vysoko prevažujú agrocenózy s pestovanými monokultúrami plodín a segetálnymi (burinnými) 
spolo�enstvami bylín. Porasty s prirodzenejším druhovým zložením sú v území vzácne a zvyšky 
pôvodných lesných spolo�enstiev (vä�šinou pozmenené) sú obmedzené na nieko�ko málo plôch.  

Charakteristika reálnej vegetácie vychádza z výsledkov terénneho prieskumu, vykonaného v r. 1997, 
ktorý bol aktualizovaný v r. 2008. V záujmovom území k.ú. Trnava, Modranka a v pri�ahlom území 
bolo vy�lenených celkovo 262 porastov, ktoré sú znázornené v mapovej prílohe �.3a a v preh�adnej 
mape �. 6. Pre každý porast bola odhadnutá pokryvnos� jednotlivých poschodí, pri líniových porastoch 
ich šírka a druhové zloženie stromového, krovinného i bylinného poschodia. Abundancia jednotlivých 
druhov bola zaznamenávaná pod�a semikvantitatívnej stupnice: 

 1 - druh zriedkavý, výskyt jedného alebo nieko�ko málo exemplárov 
 2 - druh málo po�etný, zvy�ajne sa vyskytujúci roztrúsene 
 3 - druh bežný 
 4 - druh v poraste hojný alebo dominantný 
 5 - druh, vytvárajúci v danom poschodí monokultúrny porast 

Pri prieskume šlo o charakterizovanie jednotlivých porastov pokia� možno �o najúplnejším zoznamom 
vyskytujúcich sa druhov tak, aby bolo možné jednotlivé porasty �o najpresnejšie charakterizova�, 
zhodnoti� a navrhnú� opatrenia na zlepšenie ich stavu. Ke	že pri prieskume bola použitá rovnaká 
metodika a jednotlivým porastom bola venovaná približne rovnaká pozornos�, je možné porasty 
navzájom porovnáva� a stanovi� ich relatívnu významnos�.  

Po�as terénneho prieskumu bol zistený v záujmovom území výskyt 342 taxónov vyšších rastlín. 
Výsledky terénneho prieskumu sú v tabu�kovej forme zhrnuté v prílohovej �asti dokumentácie (príloha 
�. 1 a 2). Názvy rastlinných druhov uvádzame pod�a práce Marhold, Hindák (1998). Hodnotenie 
významnosti jednotlivých porastov je uvedené v 	alšom texte. 

Porasty vegetácie, ktoré boli po�as terénneho prieskumu mapované a boli k nim zaznamenané ich 
štruktúrne vlastnosti, sme prehodnotili z nieko�kých h�adísk: ich priestorovej štruktúry, stup�a 
prirodzenosti / synantropnosti a taxonomickej diverzity. Pre každý porast bolo urobené aj celkové 
hodnotenie, bola stanovená výsledná biotická významnos� porastu. Použité boli nasledovné parametre: 

Prirodzenos�/synantropnos�  

Jednotlivé porasty boli zara	ované do piatich stup�ov prirodzenosti porastov:  

 1 -  prirodzené:  druhové zloženie úplne alebo takmer úplne prirodzené 
 2 - prevažne prirodzené: prevažujú pôvodné druhy, zastúpené sú aj nepôvodné druhy 
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 3 - polosynantropné: v poraste sú výrazne zastúpené nepôvodné druhy, ale        neprevažujú 
 4 - prevažne synantropné: prevažujú  nepôvodné, prevažne synantropné druhy rastlín 

 5 - synantropné - porasty tvorené výlu�ne alebo takmer výlu�ne nepôvodnými druhmi 

Taxonomická diverzita porastov  

Druhová pestros�, taxonomická diverzita porastov bola hodnotená zaradením jednotlivých porastov do 
troch kategórií: 1 - vysoká biodiverzita, 2 – priemerná, 3 - nízka  

Výskyt významných, ohrozených a chránených druhov  

Zaznamenávaný bol výskyt významných, ohrozených a vzácnych druhov pod�a zoznamu ohrozených 
druhov rastlín Slovenska (Feráková et al., 2001). 

Celková významnos� porastov  

Na základe vyššie uvedených informácií bola hodnotená celková ekologická významnos� porastov v 
piatich stup�och: 1 - ve�mi vysoká, 2 - nadpriemerná až vysoká, 3 – priemerná, 4 - podpriemerná až 
nízka, 5 - ve�mi nízka 

    

Výsledné hodnotenie nie je iba sú�tom predchádzajúcich hodnotení, pre hodnotenie boli využité i 
niektoré 	alšie informácie o poraste, ktoré vplývajú na významnos� porastu, napr. poloha porastu v 
krajine, významnos� porastu z h�adiska plnenia niektorých ekologických funkcií, ako sú napr. 
protierózna a izola�ná funkcia. 

Výsledky hodnotenia sú uvedené v tabu�ke �. 9.  

Tabu�ka �. 9: Hodnotenie mapovaných porastov vegetácie  

Poschodia �iastkové hodn. 
�. l. 

Charakteristika porastu 

E3 E2 E1 
Šírka (m) 

Pô Di Ohr 

Celkové 
hodn. 

1 Medza na hranici s k.ú. Bohdanovce 80 30 95 �"��� 4 3  3 

2 Medza v lokalite Nad Kopánkou 80 30 80 ��� 4 3  3 

3 Krátka medza na hranici s k.ú. Bohdanovce 70 20 90 �"!� 4 3  4 

4 Alej popri Krupianskej ceste  10 1 90 �"�#�"�� 3 3  4 

5 Alej popri ceste do bývalého po�n. areálu Peklo 40 0 95 �"�#�"�� 4 3  4 

6 Výsadba v bývalom po�nohosp. areáli Peklo 50 30 90 � 4 3  4 

7 Medzernatá medza popri ceste od majera Farárske 15 5 90 �"�� 4 3  5 

8 Medzernatá medza na hranici k.ú. Špa�ince 40 10 90 �"��� 3 3  3 

9 Medza na hranici k.ú. Špa�ince 80 20 70 ��� 4 3  3 

10 Líniový porast popri majeri Farárske 15 20 95 �"��� 4 3  4 

11 Remízka v lokalite majera Farárske 70 30 90 !"��� 4 3  5 

12 Krátka medzernatá medza pri majeri Farárske 25 5 90 �"��� 4 3-2  3 

13 Líniový porast drevín pri majeri Farárske 60 30 95 �"��� 4 3  4 

14 Líniový porast drevín pri majeri Farárske 80 20 95 ��"��� 3 3  4 

15 Alej popri ceste k majeru farárske 75 0 95 �"�#�"�� 2 3  4 

16 Medzernatá alej popri Špa�inskej ceste 40 1 95 �"!#�"!� 3 3  3 

17 Krátky líniový porast drevín na hranici s k.ú. Špa�ince 35 5 90 �"�� 4 3  4 

18 Roztrúsený porast drevín na hranici s k.ú. Špa�ince 25 5 95 �"�� 4 3  5 

19 Medza v lokalite Za dolinou 80 10 60 �"�� 4 3  3 

20 Skupinka drevín na hranici s k.ú. Špa�ince    � 4 3  5 

21 Medzernatý porast drevín medzi malženickou cestou a 
teplovodom 

0 5 95 � 2-3 2  3 

22 Medzernatý porast drevín popri malženickej ceste 80 20 70 �"�� 4 3  4 

23 Líniové porasty v areáli Za dolinou 2 2 95 � 4 3  5 

24 Krátka medza popri areáli Za dolinou 25 60 70 � 3 3  3 

25 Medza v lokalite Za dolinou 50 20 90 �"��� 2 2  2 

26 Medza v lokalite Za dolinou 70 25 70 �"�� 4 3  3 
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Poschodia �iastkové hodn. 
�. l. 

Charakteristika porastu 

E3 E2 E1 
Šírka (m) 

Pô Di Ohr 

Celkové 
hodn. 

27 Medza v lokalite Za dolinou 50 15 80 �"�#�"�� 4 3  4-5 

28 Medza popri po�nej ceste v lokalite Za dolinou 60 20 90 �"�#�"�� 4 3  4 

29 Medza popri malženickej ceste 60 10 70 �"�� 4 3  5 

30 Medza popri malženickej ceste na okraji Mníšskeho dvora 40 20 80 �"�� 4 3  4 

31 Medzernatá medza popri po�nohosp. areáli Mníšsky dvor  30 30 95 � 4 3  3 

32 Brehový porast Krupianskeho potoka 70 30 90 �"��#�"!� 2-3 3  3 

33 Brehový porast Krupianskeho potoka 15 20 95 �"�#�"�� 2 3  3 

34 Nezapojený brehový porast Krupianskeho potoka 0 0 95 � 4 3  4 

35 Medza za Mníšskym dvorom 70 40 50 �"��� 4 3  3 

36 Medza popri ceste za Mníšskym dvorom 70 20 70 ��"��� 4 3  3 

37 Medza popri ceste za Mníšskym dvorom 70 20 70 �"�� 4 3  3 

38 Medzernaté medze na hranici s k.ú. Malženice 60 20 70 �"�� 3 2-3  3 

39 Medzernaté medze v lokalite Mníšske 25 5 60 �"!� 4 3  5 

40 Porast od r. 1997 odstránený    �     

41 Medza na hranici s k.ú. Bu�any 70 30 70 �� 4-5 3  4 

42 Medzernatá medza na hranici s k.ú. Bu�any 50 10 80 �"�� 3-4 3  4 

43 Krátka medzernatá medza na hranici s k.ú. Zvon�ín 70 40 70 �"�� 4 3  4 

44 Alej popri ceste za majerom Medziháje 60 20 90 �"�#�"�� 4 3  3 

45 Krátka alej popri ceste za majerom Medziháje 30 20 80 �"�#�"�� 4 3  3 

46 Medza pri majeri Medziháje 30 40 90 �"��� 3 3  5 

47 Dubový lesík v lokalite Medziháje 40 1 90 � 1-2 3  1-2 

48 Medza na okraji majera Medziháj 40 5 95 ��"��� 3 3  4 

49 Široký brehový porast Parnej pod Zvon�ínom 70 40 80 ��"!�� 1-2 2  1 

50 Brehový porast – rameno Parnej 40 60 60 ��"��� 1-2 2  2 

51 Široký brehový porast Parnej 70 30 50 ��"��� 1-2 2  2 

52 Lužný lesík a brehový porast Parnej nad ružindolskou 
cestou 

70 25 60 � 2 2  1 

53 Brehový porast – Parná nad ružindolskou cestou 70 30 70 $��#��"��� 1-2 2  1-2 

54 Medza, bývalý mlynský náhon Parnej 25 80 60 ��"��� 2 2  2 

55 Medza popri ceste za Farským mlynom 80 50 50 �"�#�"�� 4 3  4 

56 Medza v lokalite Krá�ová 30 30 90 �"��� 3 3  4 

57 Široká medza v lokalite Krá�ová 80 40 40 ��"��� 3-4 3  3 

58 Medzernatá alej popri sušianskej ceste 30 5 90 �"�#�"��� 3 3  3 

59 Krátka medza, remízka na hranici s k.ú. Zvion�ín 70 15 70 �"��� 4 3  4 

60 Alej popri ružindolskej ceste 10 0 95 �"�#�"�� 3 3  4 

61 Medzernatá medza popri ceste k Farskému mlynu 30 5 60 �"�#�"�� 3 3  5 

62 Brehový porast – Parná pod ružindolskou cestou 30 60 90 ��"��#�"��� 2-3 2 1 2 

63  Bývalý mlynský náhon Parnej pod ružindolskou cestou 70 40 60 �"��� 3 3  3 

64 Krátka medza pri ružindolskej ceste 5 0 90 �"�#�"�� 4 3  4 

65 Remízka pri ružindolskej ceste 60 20 50 � 4 3  4 

66 Krátka medza popri ceste pri ružindolskej ceste 60 20 50 �"�#�"!� 4 3  5 

67 Medza popri ceste pri ružindolskej ceste 20 5 90 �"�� 3-4 3  4 

68 Medza a alej popri ružindolskej ceste 15 0 90 �"!� 3 3  4 

69 Dreviny v  areáli PD Trnava 70 20 90 �"��� 3 3  4 

70 Líniový porast popri plote PD Trnava 70 20 80 �"�� 3 3  3 

71 Líniový porast popri plote Kovošrotu 60 25 90 ��"��� 3 3  3 

72 Skupinka drevín pri sušianskej ceste 40 5 90 � 3 3  3 

73 Zvyšky aleje pri trstínskej ceste 50 5 95 �"�#�"�� 3 3  4 
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Poschodia �iastkové hodn. 
�. l. 

Charakteristika porastu 

E3 E2 E1 
Šírka (m) 

Pô Di Ohr 

Celkové 
hodn. 

74 Líniový porast popri železnici 30 20 90 �"�#�"��� 2-3 3  3 

75 Medza pri PHO vodného zdroja F�aky 80 30 60 �"�� 3 3  4 

76 Brehový porast – Trnávka nad Štrkmi 1 1 95 �"��#�"��� 3 3  4 

77 Líniový porast  popri záhradkárskej osade nad Štrkmi 70 30 70 ��� 2 3  3 

78 Remízka pri Trnávke 80 30 60 � 3 3  3 

79 Medza severne od Štrkov 80 20 90 ��"��� 4 3  3 

80 Široká medza na okraji strelnice Štrky 70 40 60 ��"��� 2 3  2 

81 Lesík Štrky 80   � 2 2  2 

82 Medza popri po�nej ceste k Štrkom 50 40 70 �"�#�"�� 3 3  3 

83 Brehový porast  - Trnávka pod Štrkmi 2 5 95 ��"��#��"
���

2 2-3  2 

84 Lesík pri Pažitnom mlyne 70 50 60 � 2 2  2 

85 Skupinka drevín, remízka pri Trnávke 70 20 70 � 2 3 1 1 

86 Medza popri ceste pri Trnávke 40 30 90 �"!� 3 3  3 

87 Medza popri ceste pri Trnávke 60 20 90 �"�#�"�� 3 3  4 

88 Medza, bývalý mlynský náhon v lokalite Rybník 50 40 90 !"��� 3 3  3-4 

89 Medza v lokalite Rybník 10 30 95 �"!� 3 3  3 

90 Medza v trase bývalej cukrovar. železnice 1 5 95 ��"��� 3 3  4 

91 Medza v trase bývalej cukrovar. železnice 60 70 20 ��"��� 3-4 2  2-3 

92 Remízka pri morovej kaplnke 30 15 90 � 3 3  3-4 

93 Obojstranná medza pri ceste k letisku 15 2 95 ��#�� 2 2  2 

94 Areál letiska – trávne porasty 0 0 95 � 2 3(2)  2 

95 Lesík v lokalite Dolina 45 40 80 � 3 3  3 

96 Medza v lokalite Dolina 25 10 90 �"�� 4 3  5 

97 Medza popri ceste v lokalite Dolina 10 5 70 �"�� 4 3  5 

98 Medza v údolí Za dolinou 50 5 90 ��� 4 3  4 

99 Medza popri ceste v lokalite Dolina 5 5 95 �"�#�"�� 4 3  5 

100 Plošný porast drevín v areáli PHO - Bu�ianska cesta 30 20 95 � 2-3 1 1 1 

101 Alej popri bu�ianskej ceste 15 30 95 �"��#�� 2 3  3 

102 Porast v areáli vodného zdroja na bu�ianskej ceste 25 5 95 � 2 2  2 

103 Obojstranná medza popri bu�ianskej ceste 30 1 95 �"�#�"�� 3 2  3 

104 Medza popri bu�ianskej ceste 1 20 100 ��"��� 2-3 2  2 

105 Líniový porast popri plote (lokalita v k.ú. Malé 
Brestovany) 

5 1 95 �"�� 3 3  3 

106 Alej popri ceste na hranici s k.ú. Ve�ké Brestovany 40 5 95 �"�� 2-3 3  3 

107 Medza na hranici s k.ú. Malé Brestovany 70 20 80 �"!� 5 3  4 

108 Medzernatá medza nad Zlatou dolinou 40 10 90 �"�� 4 3  5 

109 Medza v údolí Zlatej doliny 60 10 90 �"�� 4 3  4 

110 Remízka v lokalite Zlatá dolina 60 40 70 � 3 2  3 

111 Medza na hranici s k.ú. Horné Lov�ice 30 5 90 �"�� 4 3  4 

112 Medza na hranici s k.ú. Dolné Lov�ice 80 10 60 �� 5 3  4 

113 Medza popri ceste na hranici s k.ú. Dolné Lov�ice 90 20 50 �#�� 4 3  4 

114 Medza za skládkou TKO 70 5 90 �"�� 4 3  5 

115 Porast od r. 1997 odstránený (skládka TKO)    �    0 

116 Porast od r. 1997 odstránený (skládka TKO)    �    0 

117 Medza popri ceste k skládke TKO 70 10 95 �"�� 4 3  5 
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Poschodia �iastkové hodn. 
�. l. 

Charakteristika porastu 

E3 E2 E1 
Šírka (m) 

Pô Di Ohr 

Celkové 
hodn. 

118 Medza popri ceste k skládke TKO 70 5 80 �"�#�"�� 4 2  4 

119 Alej popri ceste k skládke TKO 15 2 100 �#�� 3 3  4 

120 Medzernatý porast drevín popri východnom  obchvate 15 0 100 �#�� 3 2-3  3 

121 Líniový porast popri plote areálu na Zavarskej ceste 70 15 80 �"�� 5 3  5 

122 Plošný porast drevín vo vnútri areálu na Zavarskej ceste 30 20 90 � 4 3  3 

123 Plošný porast drevín – izola�ný pás popri sídlisku Družba 0 30 30 ��� 3 3  4 

124 Líniový porast drevín okolo ihriska (vä�šina lokality v k.ú. 
Ružindol) 

50 10 90 �"�� 4 3  4 

125 Medza na okraji majera Medziháje 25 80 30 �"!� 3 3  3 

126 Remízka v areáli Medziháje 80 70 20 � 3 3  3 

127 Medza popri ceste južne od majera Medziháje 70 5 90 �"�� 2-3 3  3 

128 Medza popri ceste do Bieleho Kostola 40 10 95 !"�#�"�� 4 3  3 

129 Medza severne od Bieleho Kostola 20 25 90 �"�� 4 3  3 

130 Medza severne od Bieleho Kostola 70 25 70 �"�� 4 3  4 

131 Dve skupinky drevín pri majeri Ko�išské 60 40 90 �"!� 3 3  4 

132 Medza na hranici s k.ú. Ružindol a Biely Kostol 50 20 95 �"�� 3 3  4 

133 Medza južne od majera Ko�išské 60 20 90 �"!� 4 3  4 

134 Alej popri ceste do Ko�išského 60 1 95 �"�� 3 3  4 

135 Medza, medzernatá popri ceste do Ko�išského od 
rybníkov 

40 10 90 �"�� 4 3  4 

136 Medza popri Kamennej ceste 15 10 80 �"�� 4-5 3  5 

137 Brehový porast – Parná pri rybníkoch 40 20 90 ��#��� 2 2 1 2 

138 Brehový porast – Parná pri rybníkoch 80 30 80 �"��#��� 2 2  2 

139 Brehový porast - Parná pri rybníkoch 80 20 70 �"�#�"�� 2 3 1 2 

140 Brehový porast – Parná a plošný porast drevín (�as� 
lokality v k.ú. Hrn�iarovce n. Parnou) 

80 30 80 ��"��� 3 3  3-2 

141 Rybník s litorálnymi porastami (vä�šina lokality v k.ú. 
Hrn�iarovce n. Parnou) 

2 2 30 � 1 2  2 

142 Rybník s litorálnymi porastami vä�šina lokality v k.ú. 
Hrn�iarovce n. Parnou 

10 5 25 � 1 2  1 

143 Zazem�ujúce rybníky – �as� Trnavských rybníkov 1 1 80 � 1 3 1 2 

144 Zazem�ujúce rybníky – �as� Trnavských rybníkov 5 5 40 � 1 2-3 1 2 

145 Líniový porast popri kanále na okraji rybníkov 20 20 100 �"�#�"��� 1-2 2  2 

146 Líniový porast popri kanále na okraji rybníkov 0/2
5 

1/2
0 

100 �#�"��� 2 2  2 

147 Líniový porast drevín na okraji rybníkov 60/
5 

30/
5 

95 �#��� 2-3 2 1 2 

148 Lužný lesík za Kamenným mlynom 80 30 90 � 2 2  1 

149 Líniový porast drevín pri kúpalisku 70 20 40 �"�� 4 3  3 

150 Lužný lesík pri kúpalisku 40 20 90 � 1 2 1 2 

151 Lužný lesík pri kúpalisku 30 15 90 � 2 2 1 2 

152 Lužný lesík pri kúpalisku 70 40 70 � 2 2 1 1 

153 Plošný porast drevín pri kúpalisku 25 10 90 � 2 2  2 

154 Chovné rybníky s brehovými porastami 5 10 90 � 2 2  2 

155 Chovný rybník 30 20 80 � 2 2  2 

156 Medza popri kamennej ceste - obojstranná 15 60 90 �"��� 2 2  3 
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Poschodia �iastkové hodn. 
�. l. 

Charakteristika porastu 

E3 E2 E1 
Šírka (m) 

Pô Di Ohr 

Celkové 
hodn. 

157 Líniový porast drevín popri kamennej ceste 60 20 95 �"��� 3 3  3-4 

158 Plošný porast drevín na okraji horného rybníka 40 60 40 � 2-3 3  3 

159 Medza na hranici s k.ú. Biely Kostol 30 20 90 �"!� 3 3  3 

160 Horný rybník 0 0 25 � 1-2 2  2 

161 Brehový porast popri kanále Parnej 60 30 80 �"�#�"��� 3 2-3 1 2-3 

162 Líniový porast drevín popri ceste od Kamenného mlyna 30 20 70 �"�� 3 3  4 

163 Dve medze pri Kamennom mlyne 70 30 60 �"�� 3 3  3 

164 Líniový porast drevín popri Kamennej ceste 40 60 25 ��"��� 3 2  2 

165 Plošný porast drevín lespoparkového charakteru pri 
Kamennej ceste 

70 60 40 ��"��� 4 2  2-3 

166 Medza pri Kamennom mlyne 80 40 80 �"��� 3 3  3 

167 Medza Kamennom mlyne 70 20 80 �"�� 4 2  3 

168 Medza popri ceste od Kamenného mlyna 70 30 80 �"��� 3 3  3 

169 Dva solitéry pri ceste Kamenného mlyna    � 5 3  3 

170 Medza popri ceste Kamenného mlyna 70 30 90 �"�� 4 3  4 

171 Medza s roztrúseným porastom drevín k depu 5 5 90 �"�� 4 3  4 

172 Medza pri železni�nom depe 20 40 90 �"��� 3 3  2-3 

173 Medza na okraji železni�ného depa 70 30 85 ��"��� 3 3(2)  3 

174 Medza za depom 30 5 100 �"��� 2-3 2  2-3 

175 Medza na okraji železni�ného depa 30 90 95 �"�� 3 3  3 

176 Medza blízko železnice 30 30 80 �"�� 4 3  4 

177 Medza popri bratislavskej železnici 40 30 80 ��� 4 3  3 

178 Medza popri po�nej ceste pri rybníkoch 25 40 90 �"�� 2 2  3 

179 Remízka pri železnici 40 20 70 �"��� 4 3  3 

180 Medze popri bratislavskej železnici 60 20 50 ��"��� 3 2  2-3 

181 Bylinný úhor popri kútskej železnici 1 5 95 ��"��� 2 1 1 1 

182 Alej gaštanov a plošná parková výsadba – Prednádražie 40 20 95 ��"��� 2 2 1 2 

183 Alej gaštanov, agátová medza a plošná parková výsadba 
– Prednádražie 

60/
5 

5 100 �"�� 2 2  2 

184 Široká medza pod hr�iarovskou cestou 80 30 50 ��"��� 3-4 3  3-4 

185 Medza popri po�nej ceste na hranici s k.ú. Hrn�iarovce 70 40 60 ��"��� 2-3 3  3 

186 Široký pás drevín, brehový porast (lokalita v k.ú. 
Zelene�) 

60 40 80 ��"��#�"��� 2 2 1 1-2 

187 Líniový porast popri hrn�iarovskej ceste 50 1 90 �"�� 3 3  4 

188 Alej popri zelene�skej ceste 35 2 100 �#�� 3 2  4 

189 Brehový porast – Trnávka nad Modrankou 30 5 95 ��#��� 3 2-3  3 

190 Medza popri Trnávke 70 50 10 �"��� 4 3  3 

191 Brehový porast – Trnávka v Modranke 30 5 95 ��#��� 3 2  2 

192 Medza na okraji športového areálu Modranka 40 1 95 �"��� 5 3  4 

193 Porasty drevín okolo športového areálu Modranka 70 30 80 �"��� 4 3  3 

194 Medza v lokalite Diely 70 5 95 �#�� 2-3 3  3 

195 Brehový porast – Trnávka v Modranke 0 2 95 � 2 2  3 

196 Medza popri ú�elovej ceste v lokalite Diely 5 20 100 %�� 5 3  5 

197 Medza popri ú�elovej ceste v lokalite Diely 70 20 90 �#�� 4 2  4 
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Poschodia �iastkové hodn. 
�. l. 

Charakteristika porastu 

E3 E2 E1 
Šírka (m) 

Pô Di Ohr 

Celkové 
hodn. 

198 Porasty v priestore mimoúr. križovatky na Nitrianskej 
ceste 

1 20 95 � 3 3  3 

199 Roztrúsený líniový porast drevín popri rýchlostnej ceste 1 1 95 �"�#�"�� 4 3  5 

200 Porasty v priestore mimoúr. križovatky Modranka 5 5 100 � 3-2 3  3 

201 Roztrúsený líniový porast drevín popri rýchlostnej ceste 2 0 95 ��"��� 2 2-3  3 

202 Medza na okraji bývalého PD Modranka 70 15 90 �"!� 3 3  4 

203 Líniový porast popri plote PD Modranka 60 40 70 �"��� 4 3  4-5 

204 Líniový porast popri plote PD Modranka 40 25 95 �"�� 4 3  3 

205 Líniový porast popri plote PD Modranka 60 20 95 �"�� 4 3  4 

206 Sad v areáli PD Modranka 30 5 95 � 3-2 3  3 

207 Porast popri seredskej železnici 15 5 95 !"��#��"��� 2 2-1  2 

208 Porast popri seredskej železnici 20 10 95 ��"��#��"
���

2 2  2 

209 Medza na hranici s k.ú. Zavar 80 50 70 �"��� 3-4 3  3-4 

210 Porast od r. 1997 odstránený – areál Peugeot    �    0 

211 Líniový porast popri seredskej železnici 10 10 95 ��"��#��"
���

2 2 1 1 

212 Porast od r. 1997 odstránený – areál Peugeot    �    0 

213 Porast od r. 1997 odstránený – areál Peugeot    �    0 

214 Plošný porast drevín v priestore križovatky na južnom 
obchvate 

10 50 90 ��"��#��"
���

3 3 1 3 

215 Porast v záreze a násype južného obchvatu 1 30 95 ��"��� 3-2 2  3 

216 Medza popri seredskej železnici 1 1 95 �"��#��"��� 2 2  3 

217 Vojenský cintorín 15 5 20 � 3 2 1 2-3 

218 Krátka medza medzi železnicami 50 30 70 ��"��� 3 2-3  3 

219 Porast popri leopoldovskej železnici 20 40 90 �"��� 3 3  4 

220 Líniový porast popri plote školského majetku 70 10 70 �"!� 4 3  3-4 

221 Medza popri Zavarskej ceste 50 5 95 �#�� 4-3 3  4 

222 Líniový porast popri plote areálu pri zavarskej ceste 5 80 60 �"�� 4-5 3  5 

223 Lesík (vä�šina lokality v k.ú. Zelene�) 80 30 70 � 1 2 1 1 

224 Medza popri ceste v lokalite Diely 15 5 100 �"�� 2-3 2  3 

225 Alej popri po�nej ceste v lokalite Diely 60 20 95 �"�#�"�� 4 3  4 

226 Medza popri ceste pri areáli mraziarní 10 10 90 �"�� 4 2  5 

227 Medza pri samote Rakytie 5 50 90 � 4 3  5 

228 Široká medza nad samotou Rakytie 80 40 30 ��� 5 3  4 

229 Brehový porast – Trnávka pod Modrankou 30 5 95 ��#��� 3 2-3  2 

230 Brehový porast – Trnávka pod Modrankou 0/5 0/1
0 

100 ��#�� 3 2-3  3 

231 Medza popri po�nej ceste južne od Modranky 5 20 90 �"�� 3-4 3  5 

232 Medza popri po�nej ceste južne od Modranky 10 1 95 �"�� 4 3  5 

233 Alej popri ceste k areálu strediska údržby dia�nice 30 1 95 �� 4 3  4 

234 Porasty v priestore dia�ni�nej križovatky 2 10 90 � 2 2  3 

235 Skupinka drevín pri dia�nici 60 30 50 � 4 3  4 

236 Porast na svahu mosta nad dia�nicou 5 5 100 �"��� 3-4 3  3 

237 Líniový porast drevín popri dia�nici 40 40 90 ��"��#�"��� 2 2  3 
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Poschodia �iastkové hodn. 
�. l. 

Charakteristika porastu 

E3 E2 E1 
Šírka (m) 

Pô Di Ohr 

Celkové 
hodn. 

238 Brehový porast – Trnávka (lokalita v k.ú. Zelene�) 5 5 100 ��#��� 3 2  3 

239 Remízka (lokalita v k.ú. Zelene�) 40 25 90 �"�� 3 3  3 

240 Brehový porast – Trnávka (lokalita v k.ú. Zelene�) 60/
1 

40/
5 

100 ��#�� 3-2 2  2 

241 Široká medza (lokalita v k.ú. Zelene�) 50 30 70 ��"��� 3 3  2 

242 Porast  v údolí (lokalita v k.ú. Zelene�) 60 50 70 ��� 3 3  2 

243 Medza (lokalita v k.ú. Zelene�) 70 30 95 �"��� 4 3  3 

244 Medza (lokalita v k.ú. Zelene�) 5 10 100 � 2-3 2  4 

245 Medza (lokalita v k.ú. Zelene�) 1 10 100 ��� 4 3  3-4 

246 Líniový porast drevín popri ceste na hranici s k.ú. Biely 
Kostol 

60 20 90 �"�� 3 3  4 

247 Medza na hranici s k.ú. Biely Kostol 40 5 80 �"�� 3 3 1 5 

248 Medza s roztrúseným porastom drevín (vä�šina lokality 
v k.ú. Zvon�ín) 

1 5 80 �"�#�"�� 3 3  5 

249 Medza popri plote areálu pri ružindolskej ceste 25 40 90 �"�� 5 3  5 

250 Líniový porast popri ceste a plote PD Trnava 60 0 95 � 3-4 3  4 

251 Medza na okraji areálu bývalého cukrovaru 5 5 80 ��"��� 3 3  4 

252 Porast od r. 1997 odstránený     �    0 

253 Plošný porast drevín pri ružindolskej ceste 1 10 95 � 2-3 2-3  3-4 

254 Medzernatá medza severne od medzihájov 1 5 30 � 3 3  5 

255 Lesík (�as� lokality v k.ú. Šelpice) 50 40 90 � 3 3  4 

256 Ochranné pásmo vodného zdroja (vä�šina lokality v k.ú. 
Šelpice) 

3 5 100 � 1-2 2  1-2 

257 Medza v lokalite Rybník 20 60 85 � 3 3  4 

258 Medza na severnom okraji Modranky 50 20 95 � 3 3  4 

259 Medza s roztrúseným porastom drevín – pri križovatke 
Modranka 

10 5 90 � 2 3  3-4 

260 Remízka v lokalite barina južne od dia�nice 50 10 95 � 3 3  4 

261 Plošná mokra� (lokalita v k.ú. Hr�iarovce n. Parnou) 30 30 95 � 1-2 2  2 

262 Zvyšky medze popri ceste od križovatky Modranka 45 5 90 �"�� 2-3 3  4 

�.l. – �íslo lokality, Poschodia – pokryvnos� jednotlivých poschodí porastu (E3 – stromové, E2 – krovinné, E1 – bylinné), Pô 
– hodnotenie pôvodnosti porastu, Di – hodnotenie diverzity porastu, Ohr. – výskyt chránených a ohrozených druhov  (bližšie 
údaje v texte pred tabu�kou) 

 

�alej uvádzame informácie o niektorých významnejších druhoch, zistených v území. Zoradené sú 
abecedne pod�a vedeckého názvu. 

Agrimonia eupatoria L. - repík lekársky. Druh svetlých listnatých lesov a krovín, pasienkov a lúk. 
V území zriedkavejšie rozšírený, bol zistený v porastoch �. 100, 116, 164, 207, 208 a 211. 

Alisma plantago-aquatica L. - žabník skorocelový. Druh, viažuci sa na bahnité brehy stojatých vôd, 
vodných jám a rybníkov a ich obnažené brehy. V záujmovom území bol tento taxón zaznamenaný 
v poraste na lokalite �. 145. 

Aristolochia clematitis L. - vlkovec oby�ajný. Druh svetlých lesov a ich okrajov, krovín a viníc. 
Živná rastlina ohrozeného druhu motý�a pestro� vlkovcový (Zerynthia polyxena). Nájdený bol 
v porastoch na lokalitách �. 4, 33, 42, 79, 145-147, 152, 156, 161, 177, 179, 180 a 183. 

Arum alpinum Schott et Kotschy - áron alpský. Taxón, rastúci prevažne vo vlhkých, humóznych, 
naj�astejšie lužných lesoch. V území sa vyskytuje v poddruhu besseranum, tento taxón sme 
zaznamenali v poraste na lokalite �. 223. 
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Asperula tinctoria L. - marinka farbiarska. Submediteránno-subkontinentálny druh svetlých lesov a 
krovín, stepných lúk a zarastených skál. V záujmovom území bol tento taxón zaznamenaný na jedinej 
lokalite - v poraste �. 181. 

Astragalus onobrychis L. - kozinec vi�encovitý. Teplomilný druh suchých lúk a pasienkov, 
krovinatých strání s roztrúseným výskytom v teplejších oblastiach Slovenska. V záujmovom území bol 
nájdený iba na lokalite �. 116.  

Butomus umbellatus L. - okrasa okolíkatá. Vlhkomilný druh, rozšírený v teplejších oblastiach, 
rastúci v plytkých, stojatých alebo pomaly te�úcich vodách. V poslednom �ase je pre nedostatok 
vhodných stanovíš� stále zriedkavejší, preto bol v �ervenom zozname vyšších rastlín Slovenska 
(Maglocký, Feráková 1993) zaradený do kategórie V - ohrozené. V záujmovom území bol tento taxón 
zaznamenaný v porastoch �. 143 a 144.  

Carex acutiformis Ehrh. - ostrica ostrá. Vlhkomilný druh, viažuci sa na mo�aristé lúky, trstiny, brehy 
potokov a rybníkov a jelšiny. Taxón bol zistený v porastoch na lokalitách �. 140, 147, 152. 

Carex elata All. - ostrica vysoká. Vlhkomilný druh slatín, mo�iarov a brehov rybníkov, vyskytujúci sa  
naj�astejšie v porastoch zväzu Magnocaricion a Alnion glutinosae. V území bol tento taxón 
zaznamenaný v porastoch �. 144, 145 a 160. 

Cerinthe minor L. - voskovka menšia. Taxón, rozšírený v teplejších oblastiach na poliach, úhoroch, 
zboreniskách a krovinatých medziach. V záujmovom území sme tento taxón zaznamenali na lokalitách 
�. 172 a 174. 

Circaea lutetiana L. - �arovník parížsky. Taxón, rastúci v tônistých a vlhkých lesoch, najmä 
v lužných lesoch. Tento taxón sme zaznamenali iba na lokalite �. 223. 

Colutea arborescens L. - mechúrnik stromovitý. Druh výslnných kamenitých strání, svetlých a 
suchých dubín a ich okrajov. Druh je zaradený do kategórie V (ohrozené) v �ervenom zozname vyšších 
rastlín flóry Slovenska (Maglocký, Feráková 1993) a tiež je zaradený do návrhu vyhlášky o chránených 
druhoch. V území rastie pravdepodobne iba druhotne, zistený bol výskyt na úhoroch pozd
ž železni�nej 
trate na lokalitách �. 181 a 182. 

Coronilla varia L. - ranostaj pestrý. Teplomilný druh lúk, svetlých lesov, ich okrajov a medzí. 
V území sa vyskytuje na vhodných stanovištiach pomerne �asto, nájdený bol v porastoch �. 93, 94, 100, 
102, 104, 116, 137, 140, 150, 152, 153, 164, 181, 182 a 183. 

Cucubalus baccifer L. - nadutica bobu�natá. Druh lužných lesov a ich okrajov ako i vlhkomilných 
pobrežných krovín. Na Slovensku sa vyskytuje roztrúsene, v území bol tento taxón nájdený iba 
v poraste �. 116. V práci Maglocký (1983) bol zaradený medzi taxóny, vyžadujúce si pozornos�. 

Epipactis sp. – kruštík. Jediný zástupca �e�ade Orchidaceae, ktorý bol zistený v záujmovom území. 
Ur�ený bol iba na úrove� rodu - zistený bol po odkvitnutí, kedy presnejšia determinácia nie je možná. 
Ide o taxón, viažuci sa na listnaté lesy, kroviny a lužné lesy. Nájdený bol v opustených, zarastajúcich 
rybníkoch v Kamennom mlyne - v porastoch �. 150, 151 a 152. Taxóny tohto rodu sú zaradené do 
návrhu vyhlášky o chránených druhoch a rovnako aj do zoznamu ohrozených druhov. 

Galium verum L. - lipkavec syridlový. Na Slovensku hojný druh suchých lúk a pasienkov, medzí, 
stepných strání, svetlých lesov a krovín. Teplomilný druh, v záujmovom území indikujúci 
prirodzenejšie suchšie lú�ne porasty a ich úhory, zistený bol v porastoch na lokalitách �. 91, 92, 94, 
181, 198, 200, 207, 208, 211, 214 a 216.  

Gleditsia triacanthos L. - gledí�ia trojt
�ová. Taxón, pôvodný v Severnej Amerike, u nás bol 
vysádzaný v parkoch, na južnom Slovensku sa udáva aj ako splanený. V území bol zistený na troch 
miestach (porasty �. 80, 89, 95 a 169), porast �. 169 predstavujú dva mohutné solitérne exempláre. 

Impatiens noli-tangere L. - netýkavka nedotklivá. Vlhkomilný druh tônistých listnatých lesov, 
pobrežných krovín a lužných lesov. Ako druh pôvodných lužných lesov bol zaznamenaný v poraste �. 
51. 

Iris pseudacorus L. - kosatec žltý. Na Slovensku roztrúsene rozšírený druh, rastúci na brehoch 
stojatých i mierne te�úcich vôd, m�tvych ramien riek, v priekopách a trstinách. V záujmovom území sa 
vyskytuje pomerne �asto na vhodných miestach - jeho výskyt sme zaznamenali v porastoch �. 139, 143, 
144, 145, 150-153, 155, 156, 160 a 161. 
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Jacea pannonica (Heuff.) Soják - nevädzovec panónsky. Teplomilný druh výslnných kamenitých a 
polostepných strání, medzí, lesostepí a slanísk, vyskytujúci sa v najteplejších �astiach Slovenska. Na 
našom území rastie iba poddruh pannonica. Zistený bol v porastoch �. 93, 94, 116 a 211. 

Juncus inflexus L. - sitina sivá. Taxón, rastúci na brehoch stojatých a mierne te�úcich vôd, na 
mokrých lúkach a vlhkých miestach pri cestách. V záujmovom území bol tento taxón zaznamenaný iba 
v dvoch porastoch - na lokalitách �. 137 a 138. 

Lysimachia nummularia L. - �erká� peniažtekový. Plazivý druh vlhkých lesov a krovín, vlhkých lúk 
a priekop. V záujmovom území sme taxón zistili na lokalitách �. 145, 148 a 152. 

Melica ciliata L. - medni�ka brvitá. Submediteránno-subatlantický druh výslnných krovinatých strání, 
sutín a múrov, na Slovensku rozšírený roztrúsene. V záujmovom území sme zaznamenali výskyt tohto 
taxónu v poraste popri železni�nej trati Trnava - Sere	 (lokalita �. 208). 

Morus alba L. - moruša biela. Drevinný druh, pôvodný v juhovýchodnej Ázii, u nás oddávna 
pestovaný. Výskyt tohto taxónu sme zistili na lokalitách �. 95, 168, 171 a 213. 

Myosotis palustris (L.) Nath. - nezábudka mo�iarna. Taxón, rastúci na vlhkých lúkach, brehoch vôd 
a v lužných lesoch. V záujmovom území sme ho zaznamenali iba vzácne, v porastoch �. 137, 147 a 161.  

Odontites serotinus Dumort - zdravienok neskorý. Submediteránno-eurázijský taxón s výskytom na 
pasienkoch, úhoroch, poliach a rumoviskách. V záujmovom území sa tento druh vyskytuje pomerne 
zriedkavo, zaznamenali sme ho na lokalitách �. 93, 100, 137, 138, 153 a 214. 

Padus avium Mill. - �remcha oby�ajná. Drevina vlhkých lužných lesov, v záujmovom území zistená 
v poraste �. 185. 

Parietaria officinalis L. - múrovník lekársky. Taxón, vyskytujúci sa v lužných lesoch a krovinách, 
ale aj druhotne na rumoviskách. V území bol zistený v porastoch �. 52, 139, 140, 193 a 223.  

Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf. - kokorík širokolistý. Taxón lužných lesoch a teplých hájov a 
krovín, rastúci na juhu Slovenska. Ako pôvodný druh lužných lesov sa ve�mi zriedkavo vyskytuje aj 
v území, zistený bol na lokalitách �. 148 a 223. 

Populus alba L. - topo� biely. Taxón tzv. mäkkých lužných lesov, pomerne �asto tvoriaci krížence. 
V území sa vyskytuje ako druh pôvodných lesov, mohutné exempláre boli zistené v poraste na lokalite 
�. 81 a 148. 

Quercus cerris L. - dub cerový. Východomediteránno-subkontinentálny taxón zmiešaných, riedkych 
svetlých lesov. Vyskytuje sa pri majeri Medziháje, kde je plošný porast starších jedincov tohto druhu 
(lokalita �. 47).  

Quercus pedunculiflora C. Koch - dub sivý. Subkontinentálno-východoeurópsky taxón, rastúci 
v najteplejších oblastiach Slovenska na hlinitých pôdach. Tento taxón bol zistený v záujmovom území 
na lokalitách �. 85 a 223. 

Ranunculus sceleratus L. - iskerník jedovatý. Taxón, rastúci na vlhkých až mokrých stanovištiach na 
brehoch rybníkov a riek, zaplavovaných pôdach. Taxón bol zistený v Kamennom mlyne v lesíku - 
lokalita �. 148, kde rastie v �asti, zaplavovanej presakujúcou vodou zo susedného rybníka. 

Salvia nemorosa L. - šalvia hájna. Taxón, rastúci v najteplejších oblastiach Slovenska na suchých 
pasienkoch a medziach, okrajoch lesov a krovín, pri cestách. V území je hojný, vyskytuje sa najmä 
v poloprirodzených spolo�enstvách, ale vytrváva aj v ruderalizovaných líniových porastoch popri 
po�ných cestách.  

Scabiosa ochroleuca L. - hlavá� žltkastý. Teplomilný druh, rastúci na výslnných trávnatých a 
krovinatých strá�ach, zarastených skalách, násypoch a cestách. V záujmovom území bol zaznamenaný 
v porastoch �. 104, 106, 116, 153, 180-183, 207, 208, 211, 216 a 218. 

Scrophularia nodosa L. - krti�ník h�uznatý. Pôvodný taxón flóry Slovenska, viažuci sa na vlhké 
stanovištia humóznych a lužných lesov a pobrežných porastov. Tento druh rastie v záujmovom území 
ako pôvodný druh lužných lesov, zistený bol v porastoch �. 140 a 148. 

Scrophularia umbrosa Dumort - krti�ník tie�omilný. Vlhkomilný druh, rastúci na zaplavovaných, 
výživných pôdach pobrežných húštín a trstín. Tento taxón bol zistený v porastoch �. 62, 137, 139, 147, 
161 a 186. V zozname ohrozených druhov (Maglocký, Feráková 1993) bol zaradený do kategórie I - 
vyžadujúce si pozornos�. 
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Scutellaria galericulata L. - šišak vrúbkovaný. Taxón, rastúci na vlhkých stanovištiach v pobrežných 
krovinách, zarastených brehoch vôd, na vlhkých lúkach a v lesných mokradiach. Tento taxón sme 
v záujmovom území zistili iba na lokalite �. 145. 

Silene dichotoma Ehrh. - silenka pavidlicovitá. Taxón, pôvodný v južnej a juhovýchodnej Európe, u 
nás rastie ako burina na poliach, úhoroch a rumoviskách. V záujmovom území sme tento taxón zistili 
iba na lokalite �. 116. 

Stachys sylvatica L. - �istec lesný. Druh, vyskytujúci sa roztrúsene v lužných, listnatých i zmiešaných 
lesoch a krovinách ako i na horských nivách. V záujmovom území sa vyskytuje ako pôvodný druh 
lužných lesov, zaznamenaný bol na lokalitách �. 52, 148 a 223. 

Stipa capillata L. - kavy� vláskovitý. Teplomilný druh lú�nych a skalnatých stepí na suchých, 
výhrevných, zásaditých až neutrálnych pôdach. V záujmovom území sa vyskytuje tento taxón iba 
vzácne, zaznamenali sme jeho výskyt v porastoch popri železni�nej trati Trnava - Sere	 (lokality �. 211 
a 214). 

Thalictrum minus L. - žltuška menšia. Vyskytuje sa na lesostepiach, výslnných krovinatých strá�ach 
a stepných lúkach. Taxón, rastúci na Slovensku vo viacerých poddruhoch, v záujmovom území ide 
pravdepodobne o subsp. elatum. Zaznamenali sme roztrúsený výskyt tohto taxónu v poraste popri 
železni�nej trati Trnava - Sere	 (lokalita �. 207). 

Viscum album L. - imelo biele. Poloparazitický druh, rastúci v korunách stromov, na Slovensku 
rozšírený roztrúsene až zriedkavo. Zaznamenali sme ho v poraste �. 148. 

 

A.2.2.2.2. Živo�íšstvo  

Zoogeografické za�lenenie územia 
Živo�íšstvo katastrálneho územia mesta Trnava zara	ujeme z h�adiska terestrického biocyklu do 
panónskeho úseku provincie stepí (Jedli�ka & Kalivodová 2000) a z h�adiska do pontokaspickej 
západoslovenskej provincie (Hensel & Krno 2000). Táto oblas� bola významným dejiskom vývoja 
teplomilnej tre�ohornej fauny.  Postupnými zmenami klimatických cyklov vo štvrtohorách, t. j. 
�adovými dobami sa však šírenie teplomilných druhov na tomto území výrazne neovplyvnilo a tieto 
prežívali v refúgiach najnižšie položených  území danej oblasti až podnes. Charakteristické sú i pre 
skúmané územie Trnavy. Postupné zmeny klímy, ale predovšetkým vegetácie a pôdnych pomerov 
ovplyvnili neskôr  aj jej sú�asné zloženie. Pôvodné súvislé lesy vystriedala step. Na kone�nom zložení 
fauny Trnavy sa podie�al aj �lovek.  Okolité stepné a lesostepné oblasti premenil na kultúrnu step, 
pôvodné biocenózy (spolo�enstvá organizmov) na antropobiocenózy (spolo�enstvá organizmov, 
obývajúce �udské sídla) a agrobiocenózy (t. j. spolo�enstvá organizmov, ktoré vznikli na stanovištiach 
rôzne ovplyvnených �lovekom pre po�nohospodárske ú�ely). Okrem toho, 	alšie prenikanie nových 
druhov živo�íchov do oblasti  Trnavy umožnila významná poloha mesta na križovatke obchodných 
ciest, blízkos� Váhu ako významnej migra�nej cesty a široko otvorená Podunajská nížina. 

Analýza vybraných skupín stavovcov 
V rámci prieskumu vertebratofauny extravilánu a intravilánu Trnavy štandardnými metódami (vizuálne 
a akustické pozorovanie, zber, odchyt do zemných pascí, nárazových sietí, zemných sklopiek, a to 
použitím líniových, stacionárnych metód a priamym vyh�adávaním hniezd vtákov) sme sledovali 
výskyt stavovcov v 23 lokalitách (z toho 14 v extraviláne a 9 v intraviláne mesta). Preh�ad  všetkých 
zistených druhov stavovcov je uvedený v prílohe �. 3 dokumentácie MÚSES, lokality prieskumu sú 
znázornené v preh�adnej mape �. 7 a v mapovej prílohe �. 3a. K sledovaným skupinám patrili ryby 
(lú�oplutvovce - Actinopterygii), obojživelníky (Amphibia), plazy (Reptilia), vtáky (Aves) a cicavce 
(Mammalia).  

V rámci lokalít v extraviláne mesta bolo zistených dovedna 187 druhov stavovcov, z ktorých 
najpo�etnejšie zastúpené boli vtáky (Aves) - 131 druhov (70,1%), z toho 76 hniezdiacich, a cicavce 
(Mammalia) - 33 druhov (17,7%). Menej po�etné boli ryby (lú�oplutvovce - Actinopterygii) - 12 
druhov (6,5%) a obojživelníky (Amphibia) - 9 druhov (4,8%). Po�etne najchudobnejšia bola trieda 
plazov (Reptilia) s 2 druhmi (1,1%).  Ak porovnáme toto zastúpenie  s celoslovenskými pomermi 
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zistíme, že zloženie stavovcov extravilánu Trnavy je pomerne chudobné. Tak lú�oplutvovce (ryby) 
predstavujú 22,6%, obojživelníky 50%, plazy 15,4%, vtáky 37,5% a cicavce 35,5%  druhov 
vyskytujúcich sa na Slovensku, pri�om celkovo bolo v extraviláne Trnavy zistených len 35,6% 
stavovcov, zaznamenaných na území Slovenska.  Toto pomerne malé zastúpenie a nízka druhová 
pestros� (diverzita) stavovcov na sledovanom území je ovplyvnená predovšetkým malou 
heterogénnos�ou biotopov a ich malou rozlohou  v extraviláne Trnavy. Nachádzajú sa tu len nepatrné 
zvyšky pôvodných lužných lesov a rovinných hájov, parky, záhrady, kria�iny, úhory a medze, ktorých 
plocha je v sú�asnosti pomerne malá, 	alej polia, vodné toky a rybníky reprezentované potokom Parná, 
Trnávka a Trnavskými rybníkmi. Práve Trnavské rybníky patria k najcennejším a sú�asne najviac 
ohrozovaným a ovplyv�ovaným biotopom zo strany  �loveka. 

 
Graf �. 6: Percentuálne zastúpenie jednotlivých skupín (tried) stavovcov v extraviláne Trnavy 

 
Graf �. 7: Percentuálne zastúpenie jednotlivých skupín (tried) stavovcov v intraviláne Trnavy 

 

Živo�íšstvo extravilánu mesta zastupujú preto predovšetkým lesné druhy stavovcov (i ke	 v 
obmedzenom po�te), ktoré sú typické v lesoparku pri Kamennom mlyne, v brehových porastoch pozd
ž 
Parnej, na Štrkoch �i v lesnom komplexe pri Farskom mlyne.  Na týchto lokalitách bolo zistených viac 
ako 69 druhov, predovšetkým vtákov a cicavcov, viazaných na lesné biotopy. Zo vzácnejších vtákov 
možno spomenú� jastraba krahulca (Accipiter nisus), dudka  chochlatého (Upupa epops), krutihlava 
lesného (Jynx torquilla), žltochvosta hôrneho (Phoenicurus phoenicurus), z cicavcov bielozúbku 
bielobruchú (Crocidura leucodon),  raniaka hrdzavého (Nyctalus noctua),  uchá�a sivého (Plecotus 
austriacus), plcha oby�ajného (Glis glis) a 	a�šie. 

Vo vybraných lokalitách intravilánu mesta bolo zistených dovedna 79 druhov stavovcov, z ktorých 
najpo�etnejšie boli zastúpené vtáky - 53 druhov  (67,1%), z toho 48 druhov hniezdilo, a cicavce - 18 
druhov (22,8%). Málo boli zastúpené obojživelníky - 4 druhy (5,1%) a vzácne plazy a ryby (po 2 druhy 
– 2,5%). 
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V porovnaní s celoslovenskými pomermi je toto zloženie stavovcov, podobne ako v prípade 
extravilánu, ve�mi chudobné. Tak ryby predstavujú len 3,7%; obojživelníky 22,2%; plazy 15,4%; vtáky 
15,2% a cicavce 19,4%, pri�om celkovo tu bolo zistených len 15% druhov stavovcov, zaznamenaných 
na území celého Slovenska. 

Táto nízka druhová diverzita je zaprí�inená opä�, podobne ako v prípade extravilánu, malou 
heterogénnos�ou biotopov a ich malou rozlohou, respektíve ich úplnou absenciou. V intraviláne Trnavy 
sa nenachádza žiadna významná prírodná dominanta, jednotlivé �asti mesta sú zastavané necitlivo, s 
ve�mi nízkym podielom zelene. Nachádza sa tu len nieko�ko parkov, záhrady a roztrúsená zele�. 
Významné z h�adiska výskytu stavovcov sú 	alej už len od�ahlé �asti cintorínov. Vodný biotop je 
reprezentovaný len potokom Trnávka. Posledným, a najrozšírenejším typom biotopu v rámci Trnavy sú 
zastavané plochy a ostatné kulturobiocenózy (skládky, násypy, haldy), ktoré poskytujú vhodné 
podmienky pre život synantropných a hemisynantropných druhov. Z tohto dôvodu sa výrazne mení 
zastúpenie stavovcov, viazaných na jednotlivé typy biotopov. 

 
Graf �.8: Porovnanie druhovej po�etnosti fauny stavovcov  mesta Trnava s celoslovenskými pomermi 

 

V rámci extravilánu mesta je najpo�etnejšie zastúpené spolo�enstvo vodných a pri vode žijúcich 
živo�íchov. Tie v dôsledku vybudovania rybníkov v severozápadnej �asti mesta patria k najbohatším, 
najatraktívnejším a najlepšie preskúmaným. Okrem rybníkov sú vodné druhy stavovcov hojnejšie 
zastúpené v Parnej, menej v Trnávke. Celkovo sa na sledovanom území vyskytlo viac ako 79 druhov 
rýb, obojživelníkov a vtákov, menej cicavcov a plazov, viazaných na vodné prostredie. Ve�ký podiel 
tvorili najmä  migrujúce vodné druhy vtákov - 25 druhov (31,6%), �o poukazuje na významnú polohu a  
charakter biotopu rybníkov ako dôležitej  migra�nej zastávky pre tieto druhy. Tu treba poznamena�, že 
ešte v nedávnej minulosti boli na sledovanej lokalite zaznamenané po�as �ahu  také významné druhy, 
ako ibisovec hnedý (Plegadis falcinellus) �i trsteniarik vodný (Acrocephalus paludicola) a 	alšie, 
ktorých výskyt v sú�asnosti  je viac ako pravdepodobný. Je len záležitos�ou pravidelnejších kontrol 
sledovaného územia. Z významnejších druhov stavovcov, zaznamenaných v ostatných rokoch treba 
spomenú� z obojživelníkov mloka oby�ajného (Triturus vulgaris), rosni�ku zelenú (Hyla arborea) a 
skokanov (Rana sp.), z plazov užovku oby�ajnú (Natrix natrix), z vtákov bu�iaka trs�ového (Botaurus 
stellaris), bu�ia�ika trs�ového (Ixobrychus minutus), belušu ve�kú (Egretta alba), volavku purpurovú 
(Ardea purpurea), ka�u mo�iarnu (Circus aeruginosus), �oríka behenného (Chlidonias hybridus), 
rybárika rie�neho (Alcedo atthis), svr�iaka slávikovitého (Locustella luscinioides), trsteniarika 
škriekavého (Acrocephalus arundinaceus), fúzatku trs�ovú (Panurus biarmicus) a z cicavcov netopiera 
vodného (Myotis daubentoni). Fauna rýb je pomerne chudobná (12 druhov) a tvoria ju hlavne 
hospodársky významné druhy ako kapor oby�ajný (Cyprinus carpio), lie� oby�ajný (Tinca tinca), š�uka 
oby�ajná (Esox lucius), ostriež oby�ajný  (Perca fliuviatilis). Samozrejme, ichthyofaunu Parnej 
zastupujú aj 	a�šie prirodzené alebo umelo vysadené druhy ako je �ík oby�ajný (Misgurnus fossilis), 
hrúz (Gobio sp.), p
ž oby�ajný (Cobitis taenia), ale i zubá� oby�ajný (Stizostedion lucioperca) �i sumec 
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oby�ajný (Silurus glanis) a 	a�šie. Pretože výskumu rýb sme sa podrobnejšie nevenovali, uvedené 
druhy sme my po�as nášho výskumu nezaregistrovali a preto ich v celkovom preh�ade ani neuvádzame.  

Najchudobnejšie zo všetkých typov biotopov sú na stavovce zastúpené agrobiocenózy. Sú�asný spôsob 
využívania kultúrnych plôch - polí je úplne nevhodný  a negatívne ovplyv�uje hojnejší výskyt 
živo�íchov, viazaných na tieto biotopy.  Z nich sa na sledovanom území vyskytlo 29 druhov, zvä�ša 
cicavcov  a vtákov, viazaných na toto prostredie.  Okrem toho tu za potravou prenikajú aj iné druhy, 
žijúce �i hniezdiace v iných biotopoch (napríklad myšiak lesný, sokol myšiar , srnec hôrny, kuny a 
podobne).  Z agrobiocenóz majú najvä�ší význam pre stavovce medze, úhory, remízky �i roztrúsené 
kry, kde sme zistili i nieko�ko vzácnejších druhov.  Z vtákov sú nimi napríklad dnes už vzácna jarabica 
po�ná (Perdix perdix), prepelica po�ná (Coturnix coturnix), trasochvost žltý (Motacilla flava) a z 
cicavcov tchor stepný (Putorius eversmanni) a syse� pasienkový (Citellus citellus). 

Poslednú skupinu  stavovcov, zaznamenaných v extraviláne Trnavy predstavujú  druhy synantropné 
alebo hemisynantropné, t. j. druhy ktoré žijú v blízkosti �udských  sídlisk alebo osíd�ujú prostredie, 
vytvorené �lovekom. Do extravilánu mesta prenikajú bu	 za potravou, alebo tu žijú v hospodárskych 
budovách, opustených stavbách, pri záhradkárskych chatkách a podobne. Zistilo sa tu 10 takýchto 
druhov stavovcov.  Zo vzácnejších vtákov možno spomenú� pipíšku chochlatú (Galerida cristata)  a 
kavku tmavú (Corvus monedula), z cicavcov najmä netopiera oby�ajného (Myotis myotis) a ve�ernicu 
tmavú (Vespertilio murinus).  

Zastúpenie jednotlivých ekologických skupín stavovcov,  viazaných na ur�ité typy biotopu v 
extraviláne Trnavy je znázornené v grafe �. 9. Je zrejmé, že takéto delenie je len orienta�né, pretože 
mnohé druhy, najmä vtáky a cicavce, osíd�ujú sú�asne viacero biotopov, ktoré využívajú z h�adiska 
potravného (trofického), pre úkryt, hniezdenie a podobne.  

V rámci intravilánu mesta sú druhovo najpo�etnejšie zastúpené lesné druhy stavovcov, ktoré však 
kvantitatívne predstavujú relatívne chudobné spolo�enstvo intravilánu. Osíd�ujú predovšetkým 
zalesnené plochy lokalít Stani�ného parku, Promenády, Amfiteátra, Vodárne, cintorínov a menších 
parkov a záhrad. Zistených tu bolo celkom 42 druhov stavovcov, najmä vtákov, z ktorých k 
najvzácnejším patrili krutihlav hnedý (Jynx torquilla) �i 	ate� hnedkavý (Dendrocopos syriacus) a z 
cicavcov jež bledý (Erinaceus concolor) a netopiere, ktoré však okrem lesných biotopov obývajú i 
�udské sídla (povaly, veže kostolov a podobne), takže ich presná klasifikácia na lesné druhy nie je 
jednozna�ná. 

Menej zastúpené sú po�né a synantropné druhy stavovcov, ktoré však naopak, dosahujú najvyššiu 
kvantitu. Po�ných druhov bolo zistených 18. Obývajú najmä otvorené plochy, trávniky, ruderálne 
plochy alebo rôzne po�iato�né sukcesné štádiá podmienené rôznymi deštrukciami pôvodných stanovíš�. 
Takýmito biotopmi sú napríklad v rámci intravilánu lokality Slávia, Morová kaplnka, 	alej železni�né 
násypy, staveniská a podobne.  

Synantropných a hemisynantropných druhov bolo 11. Tieto obývajú jednak interiéry budov 
(dáž	ovníky, netopiere) alebo len vonkajšie štruktúry (tzv. hemisynantropné druhy (napríklad pipíška 
chochlatá, žltochvost domový). Proces synantropizácie je badate�ný aj u iných druhov (napríklad 
skaliarik sivý, drozd �ierny, �i drozd plavý) a preto ur�i� presnú hranicu medzi mnohými lesnými a 
stepnými druhmi a druhmi synantropnými je problematické. V rámci intravilánu mesta k vzácnejším 
synantropným �i hemisynantropným druhom patria pipíška chochlatá (Galerida cristata), skaliarik sivý 
(Oenanthe oenanthe), kavka tmavá (Corvus monedula) a z cicavcov netopiere, viazané na povaly 
budov, kostolné veže a podobne. Z nich zo vzácnejších v rámci Trnavy treba spomenú� kriticky 
ohrozeného podkovára malého (Rhinolophus hipposideros), 	alej netopiera ve�kého (Myotis myotis), �i 
vzácnu ve�ernicu pestrú (Vespertilio murinus). 

Vzácne sú v rámci intravilánu zastúpené vodné a pri vode žijúce druhy stavovcov. Zistených tu bolo len 
8 druhov, �o je spôsobené absenciou vä�ších vodných plôch, reguláciou a zne�is�ovaním Trnávky. Zo 
vzácnejších druhov možno spomenú� len obojživelníky, konkrétne ropuchu zelenú (Bufo viridis) �i 
skokana štíhleho (Rana dalmatina). 

Rozšírenie jednotlivých druhov stavovcov na území mesta v jednotlivých sledovaných lokalitách je 
zna�ne nerovnomerné, �o súvisí jednak s rozdielnym charakterom biotopov, ale i s rozdielnou 
ekologickou valenciou týchto druhov vo vz�ahu k biotopu.   

Z h�adiska pravidelnosti, respektíve frekvencie ich výskytu na sledovaných lokalitách extravilánu 
môžeme stavovce daného územia rozdeli� do štyroch základných kategórií. Sú to druhy, ktoré sa v 
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rámci extravilánu vyskytli vzácne (teda len na 1 - 3 sledovaných lokalitách),  zriedkavo (zaznamenaný 
výskyt na 4 - 7 lokalitách), nehojne (8 - 10 lokalít) až hojne (11 až 14 lokalít). Vzácnych bolo 75 
druhov.  Patrili k nim predovšetkým vodné druhy vtákov, svojím výskytom a hniezdením viazané na 
rybníky.  Zriedkavo sa vyskytovalo v extraviláne Trnavy  50 druhov a nehojne 33 druhov. Len 29 
druhov sa tu vyskytovalo hojne, t. j. takmer na všetkých sledovaných lokalitách. Z obojživelníkov to sú 
skokan štíhly (Rana dalmatina), ropucha bradavi�natá (Bufo bufo), z plazov jašterica bystrá (Lacerta 
agilis), z vtákov bažant po�ovný (Phasianus colchicus), holub hrivnák (Columba palumbus), hrdli�ka 
záhradná (Streptopelia decaocto), kuku�ka jarabá (Cuculus canorus), 	ate� ve�ký (Dendrocopos 
major), drozd �ierny (Turdus merula), slávik �ervienka (Erithacus rubecula), slávik krovinový 
(Luscinia megarhynchos), penica �iernohlavá (Sylvia atricapilla), sýkorka bielolíca (Parus major), 
sýkorka belasá (Parus caeruleus), brhlík lesný (Sitta europaea), vrana túlavá (Corvus corone cornix), 
straka �iernozobá (Pica pica), vlha hájová (Oriolus oriolus), škorec lesklý (Sturnus vulgaris), vrabec 
po�ný (Passer montanus), kanárik záhradný (Serinus serinus), stehlík zelený (Carduelis chloris), stehlík 
pestrý (Carduelis carduelis) a z cicavcov  jež bledý (Erinaceus concolor), krt podzemný (Talpa 
europaea), piskor oby�ajný (Sorex araneus), myš domová (Mus musculus), myška drobná (Micromys 
minutus) a ryšavka oby�ajná (Apodemus sylvaticus). 

  
Graf �. 9: Zastúpenie jednotlivých skupín stavovcov v extraviláne Trnavy pod�a charakteru biotopu 

 
Graf �. 10: Zastúpenie jednotlivých druhov živo�íchov v intraviláne mesta 

 
V intraviláne Trnavy sa len 19 druhov stavovcov vyskytovalo hojne (24,1%), t. j. takmer na všetkých 
sledovaných lokalitách. Sú to: holub hrivnák (Columba palumbus), hrdli�ka záhradná (Streptopelia 
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decaocto), 	ate� ve�ký (Dendrocopos major), lastovi�ka domová (Hirundo rustica), žltochvost domový 
(Phoenicurus ochruros), drozd �ierny (Turdus merula), penica �iernohlavá (Sylvia atricapilla), sýkorka 
bielolíca (Parus major), sýkorka belasá (Parus caeruleus), havran po�ný (Corvus frugilegus), škorec 
lesklý (Sturnus vulgaris), vrabec domový (Passer domesticus), kanárik záhradný (Serinus serinus), 
stehlík zelený (Carduelis chloris), stehlík pestrý (Carduelis carduelis), jež bledý (Erinaceus concolor), 
krt podzemný (Talpa europaea), myš domová (Mus musculus) a potkan hnedý (Rattus norvegicus). 

Nehojne (na 5 - 6 sledovaných lokalitách) sa vyskytovalo 16 druhov (20,3%), zriedkavo  (t. j. s 
výskytom na 3 - 4  lokalitách)  u 26 druhov (32,9%) a vzácne (len na 1 - 2 lokalitách) 18 druhov 
stavovcov (22,8%). Medzi druhy intravilánu Trnavy nepo�ítame mestské holuby - Columba livia f. 
domestica, ktoré síce hojne hniezdia na povalách budov v meste, ale nie sú našim pôvodným 
autochtónnym druhom.  
Hodnotenie ekosozologickej významnosti vybraných lokalít 

Ekosozologickú hodnotu vybraných lokalít sme hodnotili pod�a druhovej diverzity zoocenózy 
(stavovcov) vybraných lokalít a výskytu druhov európskeho a národného významu pod�a zákona NR 
SR �. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR �. 24/2003 Z. z., pri�om sme 
použili modifikovaný vzorec: 

                          EH = ���� (Ri.ni) + n.0,5 

kde Ri   je i - tá riziková kategória druhov, 
       ni   po�et druhov v  i - tej rizikovej kategórii a 
       n   je celkový po�et druhov stavovcov na lokalite. 

Jednotlivým rizikovým kategóriám sme pridelili nasledovné diferen�né váhy:   

 Druhy európskeho významu                            E = 5 
 Druhy národného významu                              N = 2 

Ostatné druhy                                                  O = 1 

Sledované lokality potom pod�a dosiahnutej hodnoty možno zadeli� do jednej z nasledovných kategórií 
(stup�ov): 

1. ve�mi nízka ekosoz. hodnota - bezvýznamná lokalita               ZH <<<<   50 
2. nízka ek. hodnota - málo významná lokalita                     51 <<<<ZH <<<< 100 
3. priemerná  ek. hodnota - menej významná lokalita          101 <<<<ZH<<<< 200 
4. vysoká ek. hodnota - významná lokalita                          201 <<<< ZH<<<< 300 
5. ve�mi vysoká ek. hodnota - ve�mi významná lokalita       301 <<<< ZH  

Na základe tohoto vzorca sme prepo�ítali ekosozologické hodnoty vybraných lokalít extravilánu 
Trnavy, ktoré sú preh�adne znázornené v grafe �. 11. 
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Graf �. 11: Ekosozologická významnos� jednotlivých lokalít 

 

 
os x = �íslo lokality os y = prepo�ítaná ekosozologická hodnota lokality 
(�ervené st
pce – ve�mi významné lokality, modré st
pce – významné lokality, zelené st
pce – menej významné 
lokality, žlté st
pce – málo významné lokality) 

 

 
 
 
Zooekologická charakteristika vertebratofauny vybraných lokalít.  

Lokalita �. 1 - Farský mlyn. 

Významná lokalita z h�adiska výskytu stavovcov. Zaznamenaných tu bolo až 114 druhov, t. j. až 60,9% 
všetkých druhov, zistených v extraviláne Trnavy. Z toho bolo 10 druhov rýb, 7 druhov obojživelníkov, 
2 plazy, 70 druhov vtákov (52 hniezdiacich) a 25 druhov cicavcov. K európsky významným druhom 
pod�a Vyhlášky MŽP SR �. 24/2003 Z. z. patrí 10 druhov: kunka �ervenobruchá (Bombina bombina), 
rosni�ka zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), jašterica bystrá (Lacerta agilis), 
rybárik rie�ny (Alcedo atthis), tesár �ierny (Dryocopus martius), strakoš �ervenochrbtý (Lanius 
collurio), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), uchá� sivý (Plecotus austriacus) a škre�ok po�ný 
(Cricetus cricetus). Druhov národného významu bolo 80. Vypo�ítaná ekosozologická hodnota lokality 
je 267 �o znamená, že Farský mlyn patrí k lokalitám s vysokou ekosozologickou hodnotou. 
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Negatívne vplyvy: nadmerné hnojenie okolitých po�nohospodárskych pozemkov, zne�is�ovanie potoka 
Parná a �ierne skládky, neusmernená regulácia toku, nepovolený výrub drevín, pytliactvo zo strany 
rybárov a po�ovníkov. 

Lokalita �. 2 - Štrky 

Významná  lokalita s výskytom prevažne suchozemských druhov stavovcov.  Zistených tu bolo 88 
druhov (47,1% z celkového po�tu), konkrétne 4 druhy obojživelníkov, 1 plaz, 61 druhov vtákov (z toho 
50 hniezdiacich) a 22 druhov cicavcov. Z nich opä� 10 patrí k európsky významným druhom: ropucha 
zelená (Bufo viridis), rosni�ka zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), jašterica bystrá 
(Lacerta agilis), 	ate� hnedkavý (Dendrocopos syriacus), strakoš �ervenochrbtý (Lanius collurio), 
netopier oby�ajný (Myotis myotis), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), uchá� sivý (Plecotus austriacus) 
a škre�ok po�ný (Cricetus cricetus), a 	alších 66 druhov je významných z národného h�adiska. 
Ekosozologická hodnota lokality je 226 t. j. Štrky patria  k lokalitám s vysokou ekosozologickou 
hodnotou. 

Negatívne vplyvy: prítomnos� strelnice, nepovolený výrub drevín, �ierne skládky. 

Lokalita �. 3 - Chaty  
Menej významná lokalita z h�adiska výskytu stavovcov. Zistilo sa tu celkovo 51 druhov (t. j. 64,6% 
všetkých druhov intravilánu). Z tohto po�tu ryby boli zastúpené 2 druhmi, obojživelníky 3 druhmi, 
plazy 1, vtákov bolo 32 (z toho 29 hniezdiacich) a cicavcov 13 druhov. Z nich 5 druhov je významných 
z európskeho h�adiska (ropucha zelená Bufo viridis, skokan štíhly Rana dalmatina, jašterica bystrá 
Lacerta agilis, netopier pozdný Eptesicus serotinus a škre�ok po�ný Cricetus cricetus) a 	alších 37 
druhov z národného h�adiska. Vypo�ítaná ekosozologická hodnota lokality je 124,5, to znamená,  že 
lokalita Chaty patrí v rámci porovnávaných lokalít Trnavy  k priemerným. 

     Negatívne vplyvy: zvýšená a neusmernená rekrea�ná �innos� obyvate�ov. 

Lokalita �. 4: Slávia 

Málo významná lokalita s výskytom stepných a synantropných druhov stavovcov. Zaznamenalo sa tu 
34 druhov (43%), pri�om z obojživelníkov sa tu vyskytuje len 1 druh, podobne i z plazov, vtákov bolo 
24 druhov (z toho 16 hniezdiacich) a cicavcov 8 druhov. Z tohto po�tu 3 druhy patria k európsky 
významným (ropucha zelená Bufo viridis, jašterica bystrá Lacerta agilis a ve�ernica pestrá Vespertilio 
murinus) a 25 spécií k druhom národného významu. Z h�adiska ekosozologického hodnotenia patrí 
lokalita Slávia k lokalitám s nízkou ekosozologickou hodnotou (EH = 82). 

Negatívne vplyvy: skládky stavebného odpadu a stavebnín, rozsiahle zemné úpravy a likvidácia 
ruderálnej zelene. 

Lokalita �. 5: Promenáda 

Málo významná lokalita s výskytom prevažne lesných a synantropných druhov stavovcov. Zistených tu 
bolo 36 druhov (45,6% z celkového po�tu druhov extravilánu),  z toho 1 druh  obojživelníka, 27 druhov 
vtákov (21 hniezdiacich) a 5 druhov cicavcov. 2 druhy sú významné z európskeho (skokan štíhly Rana 
dalmatina a netopier oby�ajný Myotis myotis) a 31 druhov z národného h�adiska Z h�adiska 
ekosozologického hodnotenia patrí lokalita Promenáda opä� k lokalitám s nízkou ekosozologickou 
hodnotou (EH = 90). 

Negatívne vplyvy: nevhodná úprava parku (likvidácia podrastu), vysoká návštevnos� a 
nedisciplinovanos� návštevníkov. 

Lokalita �. 6: Amfiteáter 
Menej významná lokalita s výskytom predovšetkým lesných a synantropných druhov stavovcov. 
Celkovo sa tu zistilo 43 druhov (54,4%), z toho 1 druh obojživelníka, 34 druhov vtákov (25 
hniezdiacich) a 8 druhov cicavcov. Z nich 5 druhov je európsky významných (ropucha zelená Bufo 
viridis, 	ate� hnedkavý Dendrocopos syriacus, podkovár krpatý Rhinolophus hipposideros, ve�ernica 
pestrá Vespertilio murinus a netopier pozdný Eptesicus serotinus) a 	alších 34 druhov je významných 
z národného h�adiska. Z h�adiska ekosozologického hodnotenia patrí lokalita Amfiteáter k priemerným 
(EH = 114,5). 

Negatívne vplyvy: nevhodná úprava amfiteátra (likvidácia drevín a podrastu), zvýšená návštevnos� v 
letnom období.  

Lokalita �. 7:  Morová kaplnka 
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Málo významná lokalita s výskytom synantropných, po�ných i lesných druhov stavovcov. Zaznamenalo 
sa tu dovedna len 29 druhov (36,7% z celkového po�tu druhov stavovcov v rámci intravilánu), z �oho 
obojživelníky boli zastúpené 1 druhom, plazy 2 druhmi, vtákov bolo 18 druhov (z toho 12 hniezdiacich) 
a cicavcov  8 druhov. Európsky významné boli 3 druhy: jašterica bystrá (Lacerta agilis), 	ate� 
hnedkavý (Dendrocopos syriacus) a škre�ok po�ný (Cricetus cricetus). K druhom národného významu 
patrilo 	alších 20 spécií. Ekosozologická hodnota sledovanej lokality bola priemerná (EH = 69,5). 

Negatívne vplyvy: rozsiahle zemné úpravy okolitého terénu a výstavba. 

Lokalita  �. 8 - Krupiansky potok 
Menej významná lokalita s výskytom  suchozemských a vodných druhov stavovcov. Zaznamenaných tu 
bolo 66 druhov (35,3%), z toho 2 druhy rýb, 5 druhov obojživelníkov, 1 druh plaza, 41 vtákov (32 
hniezdiacich) a 17 druhov cicavcov.  Európsky významných bolo 6 druhov (ropucha zelená (Bufo 
viridis, rosni�ka zelená Hyla arborea, skokan štíhly Rana dalmatina, jašterica bystrá Lacerta agilis, 
raniak hrdzavý Nyctalus noctula a škre�ok po�ný Cricetus cricetus) a 47 druhov je významných 
z národného h�adiska. Lokalita patrí z h�adiska ekosozologického hodnotenia k priemerným 
(vypo�ítaná ekosozologická hodnota bola 157). 

Negatívne vplyvy: vysychanie a zne�is�ovanie potoka, nadmerné hnojenie okolitých 
po�nohospodárskych pozemkov, splašky. 

Lokalita �. 9 - Letisko 
Málo významná lokalita stepného charakteru. Zistených tu bolo len 36 druhov stavovcov (19,3% zo 
všetkých druhov zaznamenaných v rámci extravilánu), zastúpených nevýrazne plazmi (1 druh), vtákmi 
(25 druhov), z ktorých boli len 3 druhy hniezdiace, a cicavcami (10 druhov). Z tohto po�tu 3 druhy 
(ka�a mo�iarna Circus aeruginosus, škre�ok po�ný Cricetus cricetus a syse� pasienkový Citellus 
citellus), patria k európsky významným a 	alších 26 k druhom národného významu. Z h�adiska 
ekosozologického hodnotenia patrí Letisko k lokalitám s nízkou ekosozologickou hodnotou (ZH = 85). 
Napriek tomu je Letisko významné z h�adiska výskytu európsky významného sys�a pasienkového. Je to 
jediná známa lokalita s výskytom tohto druhu v širšom okolí Trnavy 

Negatívne vplyvy: likvidácia �asti letiska, zarastanie vysokobylinnou vegetáciou, devastácia a zvýšená 
návštevnos�. 

Lokalita �. 10: Vodáre� 
Menej významná lokalita s výskytom lesných a synantropných  druhov stavovcov. Celkovo sa na tejto 
lokalite zistilo 48 druhov (60,8%) s prevažným zastúpením vtákov - 35 druhov (z toho 22 hniezdiacich), 
menej cicavcov - 10 druhov a vzácne obojživelníkov (2 druhy) a plazov (1 druh). Z nich 6 patrí 
k európsky významným druhom (ropucha zelená Bufo viridis, jašterica bystrá Lacerta agilis, 	ate� 
hnedkavý Dendrocopos syriacus, ve�ernica pestrá Vespertilio murinus, raniak hrdzavý Nyctalus noctula 
a uchá� sivý Plecotus austriacus) a 38 k druhom národného významu. Lokalita Vodáre� patrí k 
lokalitám s priemernou ekosozologickou hodnotou (EH = 130). 

Negatívne vplyvy: zvýšená návštevnos�, nedisciplinovanos� návštevníkov (bezdomovci, narkomani).  
Výstavba v susedstve lokality. Na jese� 2008 bol v lokalite realizovaný rozsiahly výrub ovocných 
stromov, �o výrazne znížilo biotickú významnos� lokality. 

Lokalita �. 11 – Bývalá strelnica – v sú�asnosti �as� skládky odpadov 

Menej významná lokalita s výskytom suchozemských druhov stavovcov. Z celkového po�tu 29 
zistených druhov (15,5% všetkých stavovcov extravilánu) patril len 1 druh k obojživelníkom, 1 druh k 
plazom, 19 druhov bolo vtákov (hniezdili však len 4 druhy) a cicavcov bolo 8 druhov.  Z nich opä� len 
2 druhy patrili k významným z európskeho h�adiska (strakoš �ervenochrbtý Lanius collurio a škre�ok 
po�ný Cricetus cricetus) a 20 druhov bolo významných z národného h�adiska. Z ekosozologického 
h�adiska patrí lokalita len k priemerným (vypo�ítaná ekosozologická hodnota bola 69,5). 

Negatívne vplyvy: rozširovanie skládky odpadov, postupný zánik lokality.  

Lokalita �. 12: Cintorín I 
Málo významná lokalita s výskytom lesných (arborikolných) a synantropných druhov stavovcov. 
Celkovo sa tu zistilo 38 druhov (48,1%), konkrétne 2 druhy obojživelníkov, 30 vtákov (19 
hniezdiacich) a 6 druhov cicavcov.  3 druhy z nich patria k európsky významným (ropucha zelená Bufo 
viridis, podkovár krpatý Rhinolophus hipposideros a ve�ernica pestrá Vespertilio murinus) a 32 
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k druhom národného významu.  Z h�adiska ekosozologického hodnotenia patrí sledovaná lokalita k 
lokalitám s nízkou ekosozologickou hodnotou (EH = 98). 

Negatívne vplyvy: neznáme. 

Lokalita �. 13: Stani�ný park 
Menej významná lokalita s výskytom lesných druhov stavovcov, z ktorých som tu zistil až 52 druhov 
(65,8% z celkového po�tu stavovcov zaznamenaných v rámci intravilánu). Najviac boli zastúpené vtáky 
- 38 druhov (z toho 31 hniezdiacich), menej cicavce - 11 druhov a vzácne obojživelníky (2 druhy) 
a plazy (1 druh). K európsky významným druhom pritom patrilo 6 spécií: ropucha zelená (Bufo viridis), 
skokan štíhly (Rana dalmatina), jašterica bystrá (Lacerta agilis), 	ate� hnedkavý (Dendrocopos 
syriacus), netopier oby�ajný (Myotis myotis) a netopier pozdný (Eptesicus serotinus). �alších 40 
druhov je významných z národného h�adiska. Z ekosozologického h�adiska patrí Stani�ný park k 
priemerným (EH = 136) lokalitám. 

Negatívne faktory: nevhodná úprava parku (likvidácia podrastu a starých stromov), vysoká návštevnos� 
a nedisciplinovanos� návštevníkov. 

Lokalita �. 14: Cintorín II 
Málo významná lokalita s výskytom lesných (arborikolných) a synantropných druhov stavovcov.  
Zistených tu bolo celkovo 34 druhov (43%), z toho 1 druh obojživelníka, 26 druhov vtákov (14 
hniezdiacich) a 7 druhov cicavcov. 2 z nich patria k druhom európskeho významu (podkovár krpatý 
Rhinolophus hipposideros a netopier pozdný Eptesicus serotinus) a 29 k druhom národného významu. 
Z h�adiska ekosozologického hodnotenia patrí sledovaná lokalita Cintorín II k lokalitám s nízkou 
ekosozologickou hodnotou (EH = 85). 

Negatívne faktory: neznáme. 

Lokalita �. 15 - Lesopark 
Menej významná lokalita s výskytom lesných druhov stavovcov. Zistených tu bolo celkovo 75 druhov 
(40,1% všetkých druhov extravilánu), z toho 2 druhy obojživelníkov, 1 druh plaza, 50 druhov vtákov 
(39 hniezdiacich) a 22 druhov cicavcov. 6 z nich patrí k druhom európskeho významu (ropucha zelená 
Bufo viridis, skokan štíhly Rana dalmatina, 	ate� hnedkavý Dendrocopos syriacus, ve�ernica pestrá 
Vespertilio murinus, raniak hrdzavý Nyctalus noctula a uchá� sivý Plecotus austriacus) a 	alších 57 
k druhom národného významu. Z h�adiska ekosozologického hodnotenia patrí Lesopark k priemerným 
lokalitám (vypo�ítaná ekosozologická hodnota bola 181,5). 

Negatívne vplyvy: nevhodná veková a druhová štruktúra porastov, vysoká návštevnos� a 
nedisciplinovanos� návštevníkov.  

Lokalita �. 16 - Lesík I. 
Významná lokalita z h�adiska výskytu suchozemských lesných, ale i vodných druhov stavovcov. 
Zistených tu bolo 85 druhov stavovcov (45,5% všetkých stavovcov extravilánu) z triedy obojživelníkov 
(8 druhov), plazov (1 druhy), vtákov (56 druhov, z toho 41 hniezdiacich) a cicavcov (18 druhov). Z nich 
z európskeho h�adiska  je významných až 12 druhov: kunka �ervenobruchá (Bombina bombina), 
hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha zelená (Bufo viridis), rosni�ka zelená (Hyla arborea), 
skokan štíhly (Rana dalmatina), jašterica bystrá (Lacerta agilis), rybárik rie�ny (Alcedo atthis), 	ate� 
hnedkavý (Dendrocopos syriacus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), ve�ernica pestrá 
(Vespertilio murinus), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula) a uchá� sivý (Plecotus austriacus). �alších 62 
spécií patrí k druhom významným z národného h�adiska. Lokalita patrí k územiam s vysokou 
ekosozologickou hodnotou (ZH = 226). 

Negatívne vplyvy: nelegálny výrub drevín, vysoká návštevnos� a nedisciplinovanos� návštevníkov. 

Lokalita �. 17 - Rybník LH 
Najvýznamnejšia lokalita extravilánu Trnavy s výskytom hlavne vodných druhov stavovcov. 
Zaznamenaných tu bolo až 117 druhov (62,6% všetkých druhov extravilánu). Najviac zastúpené opä� 
boli vtáky - 86 druhov (z toho 39 hniezdiacich), 	alej cicavce  - 13 druhov, ryby - 9 druhov, 
obojživelníky - 8 druhov a plazy - 1 druh. Až 17 z nich patrí k európsky významným druhom: kunka 
�ervenobruchá (Bombina bombina), ropucha zelená (Bufo viridis), rosni�ka zelená (Hyla arborea), 
skokan štíhly (Rana dalmatina), bu�iak trs�ový (Botaurus stellaris), bu�ia�ik mo�iarny (Ixobrychus 
minutus), bu�iak no�ný (Nycticorax nycticorax), volavka biela (Egretta alba), ka�a mo�iarna (Circus 
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aeruginosus), chriašte� malý (Porzana parva), bojovník bahenný (Philomachus pugnax), kalužiak 
mo�iarny (Tringa glareola), �orík bahenný (Chlidonias hybridus), rybárik rie�ny (Alcedo atthis), slávik 
modrák (Luscinia svecica), trsteniarik tamariškový (Acrocephalus melanopogon) a netopier vodný 
(Myotis daubentoni). �alších 82 druhov je významných z národného h�adiska. Lokalita patrí k 
územiam s ve�mi vysokou ekosozologickou hodnotou (ZH = 307,5). 

Negatívne vplyvy: hospodárske zásahy zo strany rybárov (vypa�ovanie pobrežných porastov v 
hniezdnom období, nadmerné hnojenie a vápnenie, nevhodná regulácia stavu vody v rybníkoch), 
zvýšená návštevnos� a nedisciplinovanos� zo strany návštevníkov, porušovanie zásad osobitného 
režimu ochrany tohoto územia, pytliactvo. 

Lokalita �. 18 - Parná I. 
Menej významná lokalita s výskytom vodných a suchozemských stavovcov. Zistených tu bolo 68 
druhov (36,4%), z toho 8 druhov rýb, 5  obojživelníkov, 2 druhy plazov, 41 druhov vtákov (31 
hniezdiacich) a 12 druhov cicavcov. Z nich 4 druhy sú významné z európskeho h�adiska (kunka 
�ervenobruchá Bombina bombina, rosni�ka zelená Hyla arborea, skokan štíhly Rana dalmatina a 
rybárik rie�ny Alcedo atthis) a 46 druhov z národného h�adiska. Z h�adiska ekosozologického 
hodnotenia patrí lokalita k priemerným (ZH= 146). 

Negatívne vplyvy: nevhodná regulácia potoka, vysoká návštevnos� a nedisciplinovanos� návštevníkov. 

Lokalita �. 19 - Kúpalisko 
Menej významná lokalita s výskytom suchozemských druhov stavovcov. Zistených tu bolo 49 druhov 
(26,2% zo všetkých druhov stavovcov, zistených v rámci prieskumu extravilánu). Obojživelníky boli 
zastúpené 3 druhmi, plazy 2 druhmi, vtáky 36 druhmi (28 z nich hniezdilo) a cicavce  8 druhmi. Z 
tohoto po�tu 3 druhy patria k európsky významným (ropucha zelená Bufo viridis, rosni�ka zelená Hyla 
arborea a strakoš �ervenochrbtý Lanius collurio) a 39 k druhom významným z národného h�adiska. 
Lokalita Kúpalisko patrí z h�adiska ekosozologického hodnotenia k lokalitám s priemernou 
ekosozologickou hodnotou (ZH = 117,5). 

Negatívne vplyvy: zvýšená návštevnos� a nedisciplinovanos� návštevníkov. 

Lokalita �. 20 - Vrchný rybník 
Významná lokalita s výskytom 93 druhov (49,7%) vodných a pri vode žijúcich druhov stavovcov.  
Najpo�etnejšie zastúpené boli vtáky (67 druhov, 24 druhov hniezdiacich), 	alej cicavce (11 druhov), 
ryby (9 druhov), obojživelníky (5 druhov) a najmenej plazy (1 druh). 12 druhov z nich je významných 
z európskeho h�adiska (rosni�ka zelená Hyla arborea, skokan štíhly Rana dalmatina, bu�ia�ik 
mo�iarny Ixobrychus minutus, volavka biela Egretta alba, ka�a mo�iarna Circus aeruginosus, bojovník 
bahenný Philomachus pugnax, kalužiak mo�iarny Tringa glareola, �orík bahenný Chlidonias hybridus, 
rybárik rie�ny Alcedo atthis, netopier vodný Myotis daubentoni, raniak hrdzavý Nyctalus noctula a 
uchá� sivý Plecotus austriacus) a 	alších 66 druhov z národného h�adiska. Z h�adiska 
ekosozologického hodnotenia patrí Vrchný rybník k lokalitám s vysokou ekosozologickou hodnotou 
(EH = 238,5). 

Negatívne vplyvy: hospodárske zásahy zo strany rybárov (kosenie pobrežných porastov v hniezdnom 
období, nadmerné hnojenie a vápnenie, nevhodná regulácia stavu vody v rybníkoch), zvýšená 
návštevnos� a nedisciplinovanos� návštevníkov a záhradkárov, pytliactvo. 

Lokalita �. 21 - Pri náhone 
Menej významná lokalita s výskytom vodných ale i suchozemských druhov stavovcov. Dovedna tu 
bolo zaznamenaných 68 druhov (36,4%), z toho 8 druhov rýb, 5 obojživelníkov, 2 plazy, 38 druhov 
vtákov (35 hniezdiacich) a 15 druhov cicavcov. Z nich 6 je významných z európskeho h�adiska 
(ropucha zelená Bufo viridis, rosni�ka zelená Hyla arborea, skokan štíhly Rana dalmatina, jašterica 
bystrá Lacerta agilis, rybárik rie�ny Alcedo atthis a škre�ok po�ný Cricetus cricetus). �alších 44 
druhov je významných z národného h�adiska. Z h�adiska ekosozologického hodnotenia patrí táto 
lokalita k priemerným (EH = 152). 

Negatívne vplyvy: nelegálny výrub drevín, nedisciplinovanos� návštevníkov a pytliactvo. 

Lokalita �. 22 - Parná II 
Významná lokalita s výskytom až 95 (50,8% zo všetkých druhov zistených v rámci extravilánu) 
vodných, pri vode žijúcich a lesných druhov stavovcov. Po�etne najbohatšou triedou sú opä� vtáky (59 



Aktualizácia dokumentu MÚSES mesta Trnava  2008                                                                Analytická �as�  

 

 
57

druhov, z toho 48 hniezdiacich), 	alej cicavce (22 druhov), ryby (8 druhov) a menej obojživelníky (4 
druhy) a plazy (2 druhy). Z tohto po�tu 7 druhov je európsky významných (skokan štíhly Rana 
dalmatina, jašterica bystrá Lacerta agilis, rybárik rie�ny Alcedo atthis, strakoš �ervenochrbtý Lanius 
collurio, raniak hrdzavý Nyctalus noctula, uchá� sivý Plecotus austriacus a škre�ok po�ný Cricetus 
cricetus) a 67 významných z národného h�adiska. Lokalita patrí k územiam s vysokou ekosozologickou 
hodnotou (EH = 216,5). 

Negatívne vplyvy: nevhodná regulácia potoka, nepovolený výrub stromov, pytliactvo. 

Lokalita �. 23 - Lesík II 
Menej významná lokalita s výskytom prevažne suchozemských, menej vodných stavovcov. 
Zaznamenaných tu bolo 74 druhov (39,6%), z toho 5 druhov rýb, 5 obojživelníkov, 2 plazy, 43 druhov 
vtákov (33 hniezdiacich) a 19 druhov cicavcov. 7 z nich patrí medzi európsky významné druhy: 
ropucha zelená (Bufo viridis), rosni�ka zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina), jašterica 
bystrá (Lacerta agilis), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula) 
a škre�ok po�ný (Cricetus cricetus). �alších 49 druhov je významných z národného h�adiska. Z 
h�adiska ekosozologického hodnotenia patrí lokalita k priemerným (EH = 170). 

Negatívne vplyvy: nelegálny  výrub drevín, vysoká návštevnos� a nedisciplinovanos� návštevníkov. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že zo ekosozologického (vertebratologického) h�adiska patrí k ve�mi 
významným biotopom sledovaného územia len lokalita �. 17 (Rybník LH)  

K významným lokalitám patria v nasledovnom poradí:  lokalita �. 1 (Farský mlyn), 20 (Vrchný 
rybník), 2 (Štrky), 16 (Lesík I.) a 22 (Parná II). 

Menej významné lokality sú: extravilán - lokalita �. 15 (Lesopark), 23 (Lesík II), 8 (Krupiansky 
potok), 21 (Pri náhone) 18 (Parná I) a 19 (Kúpalisko), intravilán -  lokalita �. 13 – Stani�ný park, �. 10 – 
Vodáre�, �. 3 – Chaty a �. 6 – Amfiteáter 

Málo významné lokality naopak sú: extravilán - lokalita �. 9 (Letisko) a 11 (Bývalá strelnica), 
intravilán - lokalita �. 12 – Cintorín I, �. 5 – Promenáda, �. 14 – Cintorín II, �. 4 – Slávia a �. 7 – 
Morová kaplnka). 

 

Z vyššie uvedeného preh�adu stavovcov mesta Trnava vyplýva, že i napriek nižšej druhovej pestrosti 
živo�íšstva a trvalého pôsobenia negatívnych faktorov v dôsledku narastajúceho civiliza�ného tlaku,  si 
územie extravilánu ešte stále zachováva svoj význam i z h�adiska výskytu vertebratofauny. 
V intraviláne mesta však nie sú pre výskyt stavovcov vhodné podmienky a v dôsledku 	alších 
urbaniza�ných úprav sa tieto možnosti budú pravdepodobne 	alej zhoršova�. 

 

Vybrané skupiny bezstavovcov 
V rámci pôvodnej dokumentácie MÚSES SÚ Trnava bol v r. 1997 uskuto�nený aj prieskum vybraných 
skupín bezstavovcov - chrobáky (Coleoptera), kosce (Opiliones) a vážky (Odonata). V rámci 
extravilánu mesta bolo sledovaných pä� lokalít - 1 - Farský mlyn, 9 - Letisko, 16 - Lesík I., 17 - 
Rybník  LH, 23 - Lesík II. V  rámci intravilánu boli skúmané tri lokality: 10 - Vodáre�, 12 – Starý 
cintorín  a 13 - Stani�ný park. 

Systematický preh�ad zistených druhov chrobákov (Coleoptera) a koscov (Opiliones ) a vážok 
(Odonata) na jednotlivých lokalitách mesta Trnava v roku 1997 je uvedený v prílohe �. 4 dokumentácie. 

Na základe zisteného druhového zloženia niektorých skupín bezstavovcov môžeme hodnoti� charakter a 
prírodnú zachovalos� jednotlivých študijných plôch. Ku klasifikácii využívame kategorizáciu taxónov 
pod�a ekosozologického statusu (tabu�ka �. 7). 

 

Lokalita �. 1 Farský mlyn 
Na lokalite bolo zistených 19 druhov chrobákov. 5 ekosozologicky významných druhov radí túto plochu 
do kategórie C významnosti. Pomer indika�ných druhov I a II+III je 1.4. 

Lokalita �. 9 Letisko 
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Na lokalite sme zistili 28 druhov chrobákov, ekosozologicky významných druhov bolo 4. Túto plochu 
zara	ujeme do kategórie C významnosti diverzity koleopterocenóz. Pomer indika�ný druhov kategórie I 
a II+III je 1.6. 

Lokalita �. 16 Kamenný mlyn 
Celkový po�et druhov chrobákov je 15. Ekosozologicky významných druhov je 4, �o radí plochu do 
kategórie C. Pomer indika�ných druhov I a II+III je 0.8. 

Lokalita �. 17 Trnavské rybníky 
Najvä�ší po�et zistených druhov 113 patrí do radu Coleoptera, 8 druhov z radu Odonata 1 druh kosca 
(Opiliones) zvyšuje i po�et ekosozologicky významných druhov 14. Túto plochu zara	ujeme do 
kategórie A významnosti biodiverzity, po�etnosti druhovej skladby a sozologicky významných druhov. 
Pomer druhov indika�nej váhy I ku II+III je 2.6. Diverzitu dop
�ajú aj údaje o motý�och z �e�ade 
Tortricidae, ktorý tu bolo zistených 143 druhov (Trnková, 1996). 

Lokalita �.10 - Vodáre� 
Na lokalite sme zistili 40 druhov chrobákov a 1 druh kosca z rodu Trogulus. Ekosozologicky 
významných druhov bolo 8, �o zara	uje plochu do kategórie B. Pomer indika�ný druhov zo skupiny I a 
skupiny II+III je 1.3. 

Lokalita �. 12 - starý cintorín 
Na lokalite bolo zistených 15 druhov chrobákov. Ekosozologicky významných druhov je 5, �o zara	uje 
túto plochu do kategórie C významnosti. Pomer indika�ných druhov je 1.1. 

Lokalita �. 13 - park pri stanici 
Na lokalite sme zistili metódou zemných pascí a presevov 64 druhov chrobákov a tri druhy koscov. 
Ekosozologicky významných bolo 7 druhov, �o zara	uje túto plochu do B kategórie biologickej 
významnosti. Pomer druhov indika�nej váhy I : II+III je 2.4. 

Tabu�ka �. 10: Súhrnný preh�ad po�tov zistených taxónov, zastúpenie rizikových druhov, kategórií indika�nej 
váhy a hodnotenie celkovej významnosti pre bezstavovce 

Lokalita Sp CH R E V I II III  Kat 

1 Farský mlyn 19 5    11 6 2 C 

9 Letisko 28 2  1 1 16 6 4 C 

10 Vodáre� 41 5 2  1 23 15 3 B 

12 Starý cintorín 15 4   1 8 5 2 C 

13 Stani�ný park 67 3 1  3 47 18 2 B 

16 Lesík Kamenný mlyn 15 2 1  1 7 6 2 C 

17 Trnavské rybníky (LH) 122 4 1 2 7 88 28 6 A 

23 Lesík Zelene� 47 4 2   23 19 5 B 

Sp - po�et zistených druhov, CH - po�et chránených druhov, R - po�et  vzácnych druhov, E - po�et  ohrozených druhov,  
V - po�et zranite�ných druhov,   I, II, III - kategórie indika�nej váhy A, B, C -  kategórie významnosti. 

 

Na základe viacerých ukazovate�ov možno konštatova�, že plocha Trnavské rybníky vykazuje najvä�šiu 
biodiverzitu sledovaných skupín bezstavovcov. Pomerom indika�ný druhov skupiny I a II+III sa 
približuje k ploche Pri stanici, kde sme zistili druhý najvä�ší po�et druhov 67. Tento ukazovate� spája 
tieto dve plochy do jednej skupiny, hoci sa líšia po�tom ekosozologicky významných druhov. 

U ostatných plôch je vyrovnaný index pomeru I a II+III skupiny indika�ných druhov (okolo hodnoty 1). 
Plochy s najmenšou biologickou hodnotou pod�a ekosozologických ukazovate�ov ale i pomeru 
indika�ných druhov sú Kamenný mlyn a lesík Zelene�. Na týchto plochách je pravdepodobne silný 
antropický tlak, ruderalizácia a zmena pôdneho krytu, zoš�apovanie vegetácie, �o sa prejavilo i na 
biodiverzite druhov. 

Na ploche lesíka Zelene� je pomerne vysoký po�et indika�ných druhov III kategórie (5), �o sa približuje 
ploche Trnavské rybníky (6). Táto plocha bola pravdepodobne v minulosti zachovalejšia. Dnešný stav je 
svedectvom udržania niektorých stenoéknych druhov, avšak na úkor biodiverzity druhovej skladby. 
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A.2.2.3.  Biotopy 
 Po�as terénneho prieskumu vegetácie v území boli vymedzené aj hlavné typy biotopov vegetácie 
v území - ich stru�nú charakteristiku podávame v nasledovnom texte. V prípade národne a európsky 
významných biotopov uvádzame aj ich kód pod�a vyhlášky MŽP SR �. 24/2003. Vybrané významné 
typy biotopov sú znázornené v preh�adnej mape �.7  a v mapovej prílohe �. 3a. 
Lesné porasty s relatívne prirodzeným druhovým zložením 

Pôvodné lesné porasty boli z územia takmer úplne odstránené, zostalo iba nieko�ko plošne malých 
porastov - skôr lesíkov alebo skupiniek drevín a líniových porastov. Popri vodných tokoch a na ich 
nivách zostalo nieko�ko porastov triedy Querco-Fagetea, patriacich do zväzu Alnion incanae 
(podzväzy Ulmenion a Alnenion glutinoso-incanae). Sú to jednak brehové porasty potoka Parná, kde sú 
pomerne dobre zachované porasty najmä v severnej �asti územia a tiež nieko�ko plošných porastov - na 
nive potoka Parná sú to porasty severozápadne od hospodárskeho dvora Farský mlyn (porast �. 52), 
lesík v Kamennom mlyne (porast �. 148) a lesík pri Zelen�i (porast �. 223), ktorý síce leží už mimo 
katastra mesta Trnava, ale z h�adiska spracovania miestneho ÚSES má význam a preto sme ho zahrnuli 
medzi sledované plochy. Na nive Trnávky sú to dva porasty v lokalite Štrky severne od intravilánu 
(porasty �. 81 a 84). Tieto porasty sú viac �i menej ovplyvnené �udskou �innos�ou, viaceré majú 
zmenenú štruktúru najmä stromového poschodia, ale bylinné poschodie je vä�šinou dobre zachované a 
tieto porasty predstavujú refúgium pôvodných druhov v území. V stromovom poschodí sa vyskytujú 
jelša lepkavá (Alnus glutinosa), javor po�ný (Acer campestre), brest väzový (Ulmus laevis), b. 
hrabolistý (U. minor), topo� biely (Populus alba), jase� štíhly (Fraxinus excelsior), dub sivý (Quercus 
pedunculiflora), v�ba krehká (Salix fragilis), z krov zob vtá�í (Ligustrum vulgare), hloh oby�ajný 
(Crataegus laevigata), svíb krvavý (Swida sanguinea), z významnejších druhov bylinného poschodia sú 
to kozonoha hostcová (Aegopodium podagraria), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), 
zádušník bre�tanovitý (Glechoma hederacea), �arovník parížsky (Circaea lutetiana), hluchavka 
škvrnitá (Lamium maculatum), kokorík širokolistý (Polygonatum latifolium), �istec lesný (Stachys 
sylvatica), múrovník lekársky (Parietaria officinalis), zbehovec plazivý (Ajuga reptans) a iné.      

K významným porastom územia patria porasty na mieste dlhšie vypustených rybníkov v Kamennom 
mlyne (lokality �. 150-153). Na týchto plochách dochádza k ich zarastaniu drevinami, sukcesia tu dos� 
pokro�ila a niektoré �asti dostávajú už lesný charakter. Uplat�ujú sa najmä pôvodné druhy a to vo 
všetkých poschodiach. Z drevín sú zastúpené topo� biely (Populus alba), topo� �ierny (Populus nigra), 
jase� štíhly (Fraxinus excelsior), v�ba krehká (Salix fragilis), v�ba biela (Salix alba), ich kríženec Salix 
x rubens, jelša lepkavá (Alnus glutinosa), topo� sivý (Populus x canescens, brest väzový (Ulmus laevis), 
plamienok plotný (Clematis vitalba), chme� oby�ajný (Humulus lupulus).   

�alším typom porastov, ktorý sa v území v minulosti vyskytoval na pomerne ve�kých plochách, sú 
dubovo-cerové lesy radu Quercetalia pubescenti-petraeae, zväzu Quercion pubescenti-petraeae. 
V sú�asnosti sme v území zaznamenali iba torzo týchto porastov - jednu plochu s výskytom duba 
cerového (Quercus cerris) pri hospodárskom dvore Medziháje SZ od Bieleho Kostola (lokalita �. 47). 
Porast je však druhovo chudobný, prakticky bez krovinného poschodia a s jednotvárnym bylinným 
poschodím.  

Porasty ostatných jednotiek rekonštruovanej prirodzenej vegetácie sa v území nezachovali - bu	 boli 
odstránené alebo nato�ko zmenené, že už patria do iných vegeta�ných jednotiek. Mnohé druhy vymizli, 
iba �as� pôvodného druhového zloženia prežila dodnes v iných typoch porastov. 

Agátové porasty 

Mnohé plošné i líniové porasty v území boli v minulosti premenené inváziou nepôvodného 
severoamerického druhu agát biely (Robinia pseudoaccacia). Tomuto druhu sa v území ve�mi dobre 
darí, preniká do pôvodných porastov, z ktorých vytlá�a domáce druhy drevín a obsadzuje aj vo�né 
miesta, na ktorých bola vegetácia odstránená alebo poškodená �udskou �innos�ou. Vyskytuje sa vo 
všetkých �astiach územia, stal sa najbežnejšou drevinou v katastroch mesta Trnavy, vä�šinou 
v porastoch dominuje alebo vytvára porasty až monokultúrneho charakteru, patriace do triedy 
Robinietea, radu Chelidonio-Robinietalia, prevažujú porasty zväzu Balloto nigrae-Robinion. Agát biely 
je taxón, patriaci do �e�ade Fabaceae, pre ktorú je typická symbióza s baktériami, viažucimi vzdušný 
dusík. Tak sa pôda obohacuje o živiny a na týchto miestach za�nú prevažova� nitrofilné druhy. Mení sa 
druhové zloženie aj krovinného a bylinného poschodia, v ktorých postupne prevládne nieko�ko málo 
nitrofilných druhov, ostatné sú z porastov vytla�ené. Agát biely mal a má ve�mi nepriaznivý vplyv na 
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pôvodnú vegetáciu územia a treba ho v tých porastoch, ktoré ešte majú aké-také prirodzené druhové 
zloženie dôsledne eliminova� a pokúsi� sa previes� porasty s dominanciou agáta na druhovo bohatšie 
porasty pôvodných druhov drevín. V agátových porastoch v území sa v krovinnom poschodí 
naj�astejšie vyskytuje baza �ierna (Sambucus nigra), v  bylinnom poschodí sú to: p�h�ava dvojdomá 
(Urtica dioica), balota �ierna (Ballota nigra), stoklas strechovitý (Bromus tectorum), šalát kompasový 
(Lactuca serriola), torica japonská (Torilis japonica), bolehlav škvrnitý (Conium maculatum), 
lastovi�ník vä�ší (Chelidonuium majus), lipkavec oby�ajný (Galium aparine), pýr plazivý (Agropyron 
repens), ja�me� myší (Hordeum murinum) a i.  

Topo�ové monokultúry 

Na vlhších stanovištiach boli na miestach pôvodných porastov vysádzané monokultúry š�achtených 
euroamerických topo�ov (Populus x canadensis). Plošné porasty sa v sú�asnosti vyskytujú na nive 
Parnej severozápadne od Farského mlyna a v Kamennom mlyne medzi rybníkmi a Parnou až po 
železni�nú tra� Trnava-Bratislava. Bylinné poschodie je vä�šinou chudobnejšie ako v pôvodných 
porastoch, ale viaceré druhy v týchto porastoch prežívajú. Žiadúce by bolo tieto porasty postupne 
premie�a� tak, aby stromové poschodie bolo druhovo zmiešané, zložené z pôvodných druhov. V území 
sa vyskytujú topo�ové monokultúry aj v líniových porastoch vo viacerých �astiach územia. Sú to jednak 
stromoradia popri cestách, plotoch najmä po�nohospodárskych dvorov, ale i iných objektov. Okrem 
euroamerických topo�ov sa vyskytujú aj kultivary topo�a �ierneho, najmä topo� �ierny vlašský 
(Populus nigra subsp. pyramidalis). 

Kultúry iných drevín 

Do tejto jednotky môžeme zaradi� vysadený pás drevín medzi intravilánom mesta a Kamenným 
mlynom (porast �. 165). Tento porast bol založený umelo, stromové poschodie je zložené z ve�kého 
po�tu druhov, �asto aj stanovištne nevhodných. Porast je prehustený, �o sa odzrkadlilo v zložení 
krovinného a najmä bylinného poschodia, ktoré je ve�mi chudobné �o do pokryvnosti i po�tu druhov.  

Do tejto jednotky môžeme zaradi� aj kultúry ovocných drevín, �i už v sadoch alebo záhradách. 

Parky a cintoríny 

Parky a cintoríny predstavujú �lovekom ovplyv�ované porasty, kde druhové zloženie stromového 
poschodia je ur�ované zámermi a estetickým cítením ich tvorcu a neskôr správcu. V stromovom 
poschodí sa popri pôvodných druhoch vyskytujú aj nepôvodné, druhové zloženie je vä�šinou dos� 
pestré. Najvýznamnejšími parkami v území sú park J. Krá�a (stani�ný park) a Bernolákov park 
(promenáda), ostatné parky a parkové plochy majú menší význam. Naj�astejšími druhmi v stromovom 
poschodí sú javor horský (Acer pseudoplatanus), jase� štíhly (Fraxinus excelsior) a pagaštan konský 
(Aesculus hippocastanum). �iasto�ne je zachované aj bylinné poschodie, najmä v prípade stani�ného 
parku, kde sa vyskytuje napr. blyská� jarný cibu�konosný (Ficaria verna subsp. bulbifera). Cintoríny 
majú stromové poschodie ešte pestrejšie ako parky, �astejšie sa používajú ihli�naté dreviny.  

Vodné spolo�enstvá 

Spolo�enstvá stojatých a te�úcich vôd tried Lemnetea, Potametea a Charetea fregilis sa v území 
vyskytujú najmä na rybníkoch v Kamennom mlyne, v menšej miere, resp. fragmentárne sú zastúpené 
v te�úcich vodách. 

Trs�ové porasty a porasty vysokých ostríc 

Tento typ porastov je v území zastúpený najmä na rybníkoch Kamenného mlyna. Porasty zara	ujeme 
od triedy Phragmito-Magnocaricetea a patria k najvýznamnejším porastom záujmového územia. 
Druhové zloženie, hoci nebýva mimoriadne pestré, sa vyzna�uje vysokým stup�om pôvodnosti a 
zastúpené sú aj vzácnejšie alebo ohrozené druhy rastlín. V porastoch dominujú trs� oby�ajná 
(Phragmites australis), pálka širokolistá (Typha latifolia) a pálka úzlkolistá (Typha angustifolia), �asto 
sú zastúpené aj okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus), kostihoj lekársky (Symphytum officinale), 
vrbica v�bolistá (Lythrum salicaria), hluchavka škvrnitá (Lamium maculatum), kosatec žltý (Iris 
pseudacorus), �erká� oby�ajný (Lysimachia vulgaris), �erká� peniažtekový (Lysimachia nummularia), 
iskerník prudký (Ranunculus repens), karbinec európsky (Lycopus europaeus), mäkku�a vodná 
(Myosoton aquaticum) a 	alšie.  
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Travinnobylinné porasty lú�neho charakteru  

Ide o porasty triedy Molinio-Arrhenatheretea, zväzu Arrhenatherion. Vyskytujú sa jednak ako plošné 
porasty, tak aj ako líniové porasty najmä popri cestách a na hrádzach vodných tokov. Najvä�ší porast sa 
nachádza na plochách letiska na Kopánke (lokalita �. 94), významné sú aj porasty v ochranných 
pásmach vodných zdrojov na Bu�anskej ceste (lokality �. 100 a 102) ako aj na hranici katastra pri 
železni�nej trati smerom na Šelpice (lok. �. 256). Z tráv prevažuje ovsík vyvýšený (Arrhenatherum 
elatius), zo širokolistých bylín patria k významnejším šalvia hájna (Salvia nemorosa), ranostaj pestrý 
(Coronilla varia), hlavá� žltkastý (Scabiosa ochroleuca), �adenec rožkatý (Lotus corniculatus), 
nevädzovka porýnska (Acosta rhenana), lipkavec mäkký (Galium mollugo), lipkavec syridlový (Galium 
verum), kozobrada východná (Tragopogon orientalis), smohla lekárska (Anchusa officinalis), hadinec 
oby�ajný (Echium vulgare), silenka oby�ajná (Silene vulgaris), mlie�nik oby�ajný (Tithymalus esula), 
nevädzovec panónsky (Jacea pannonica) a i. 

V území boli zaznamenané aj prechody k porastom triedy Festuco-Brometea, zväzu  Brometalia erecti.  

Úhory travinnobylinných spolo�enstiev 

Významným typom sú úhory trávobylinných porastov. Niektoré z nich dos� rýchlo zarastajú drevinami, 
viaceré však pretrvávajú relatívne dlho. Z tohto typu porastov k najvýznamnejším v území patria 
porasty popri železni�ných tratiach - v zárezoch, na násypoch a medziach, konkrétne porasty �. 181, 
182, 183, 207, 208, 211 a 216. Predstavujú refúgiá, na ktorých prežívajú najmä teplomilné druhy ako sú 
mechúrnik stromovitý (Colutea arborescens), kavy� vláskovitý (Stipa capillata), žltuška menšia 
(Thalictrum minus), lipkavec syridlový (Galium verum), marinka farbiarska (Asperula tinctoria), šalvia 
hájna (Salvia nemorosa), nevädzovka porýnska (Acosta rhenana), hlavá� žltkastý (Scabiosa 
ochroleuca), kotú� po�ný (Eryngium campestre), krasovlas oby�ajný (Carlina vulgaris), �ubovník 
bodkovaný (Hypericum perforatum), ranostaj pestrý (Coronilla varia), pyštek oby�ajný (Linaria 
vulgaris) a i.  

�alší významný úhor mezofilnejšieho charakteru sa nachádzal v priestoroch bývalej strelnice V od 
intravilánu v priestore Zlatá dolina (porast �. 116). Z významných druhov sa tu vyskytoval ranostaj 
pestrý (Coronilla varia), repík lekársky (Agrimonia eupatoria), kozinec vi�encovitý (Astragalus 
onobrychis - jediný výskyt v záujmovom území), nadutica bobu�natá (Cucubalus baccifer), hlavá� 
žltkastý (Scabiosa ochroleuca), silenka pavidlicovitá (Silene dichotoma), nevädzovka porýnska (Acosta 
rhenana), šalvia hájna (Salvia nemorosa), lipkavec syridlový (Galium verum) a niektoré 	alšie taxóny. 
Lokalita je sú�as�ou riadenej skládky odpadov, porast pravdepodobne zanikol. 

Líniové porasty drevín 

Niektoré typy líniových porastov drevín boli spomínané vyššie (agátové a topo�ové porasty).  V území 
sa vyskytuje celý rad líniových porastov na medziach, popri cestách, plotoch, železnici a na terénnych 
zlomoch, ktoré majú odlišné druhové zloženie. Sú rôzne druhovo bohaté - od jedného druhu dreviny až 
po pestré porasty a uplat�uje sa v nich takmer celé druhové spektrum drevín záujmového územia. Do 
tejto kategórie zara	ujeme aj aleje ovocných drevín - v území sú naj�astejšie orechové a �ereš�ové, 
vyskytujú sa však aj iné ovocné dreviny. 

Typicky bývajú vyvinuté krovinné porasty triedy Rhamno-Prunetea, v ktorých sa uplat�ujú najmä 
druhy trnka slivková (Prunus spinosa), bršlen európsky (Euonymus europaea), rešetliak pre�is�ujúci 
(Rhamnus cathartica), javor po�ný (Acer campestre) a niektoré 	a�šie druhy.  

Segetálna vegetácia 

Segetálna vegetácia je v území zna�ne plošne rozšírená - drvivá vä�šina územia extravilánu je 
intenzívne po�nohospodársky využívaná, najmä ako ve�koblokové polia. Segetálna vegetácia okolia 
mesta Trnava je pomerne dobre poznaná najmä v	aka prácam Frantovej (1947) a Eliáša (viac prác). 
V agrocenózach sa vyskytujú porasty burín, patriace do triedy Secalietea. �astejšie sa v území 
vyskytujú ostrôžka po�ná (Consolida regalis), mlie�nik drobný (Tithymalus exiguus) mlie�nik 
kosákovitý (T. falcatus), bažanka ro�ná (Mercurialis annua), hrachor h�uznatý (Lathyrus tuberosus), 
�istec ro�ný (Stachys annua), bažanka ro�ná (Mercurialis annua),  pupenec ro�ný (Convolvulus 
arvensis) a iné. 
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Ruderálna vegetácia 

Ruderálna vegetácia mesta bola opísaná v prácach Frantová (1947), Eliáš (1977, 1978 a 	a�šie). 
Ruderálna vegetácia je v území mimoriadne rozšírená. Vyskytuje sa na �lovekom výrazne 
ovplyvnených alebo vytvorených stanovištiach. Najvä�ší rozvoj zaznamenala v intraviláne, ale tieto 
porasty sa �asto vyskytujú aj v extraviláne, najmä pri po�ných cestách, po�nohospodárskych objektoch 
a smetiskách. Mnohé druhy prenikajú aj do relatívne prirodzených porastov. K druhom, naj�astejšie sa 
vyskytujúcich na ruderálnych stanovištiach patria: p�h�ava dvojdomá (Urtica dioica), balota �ierna 
(Ballota nigra), pýr plazivý (Agropyron repens), pichlia� ro�ný (Cirsium arvense), šalát kompasový 
(Lactuca serriola), pupenec ro�ný (Convolvulus arvensis), bolehlav škvrnitý (Conium maculatum), 
kosá�ik oby�ajný (Falcaria vulgaris), palina oby�ajná (Artemisia vulgaris), iva voškovníkolistá (Iva 
xanthiifolia), láskavec ohnutý (Amaranthus retroflexus), viaceré druhy mrlíkov (Chenopodium spec. 
div.) a lobôd (Atriplex spec. div.), lopúch vä�ší (Arctium lappa), proso siate (Panicum miliaceum), 
konopa rumisková (Cannabis ruderalis), neofytné druhy astier (cf. Aster lanceolatus), turanec kanadský 
(Conyza canadensis) a iné. 

 

 

 

A.2.3. SÚ�ASNÁ KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA  
Sú�asná krajinná štruktúra – SKŠ (druhotná krajinná štruktúra, využitie zeme) je tvorená súborom 
prvkov, ktoré �lovek ovplyvnil, �iasto�ne alebo úplne pozmenil, resp. novo vytvoril ako umelé prvky 
krajiny. Základné prvky SKŠ tvorí lesná vegetácia, nelesná drevinová vegetácia, trvalé trávne porasty, 
orná pôda a trvalé po�nohospodárske kultúry, vodné toky a plochy, sídelné a technické prvky 
(antropogénne prvky).  

Krajinná štruktúra katastrálneho územia mesta Trnava bola hodnotená na základe aktuálnych podkladov 
(ortofotomapa z r. 2005 a terénny prieskum v mesiacoch júl - august 2008. Mapované boli nasledovné 
kategórie SKŠ: 

− Po�nohospodárska pôda: orná pôda (ve�koblokové polia, malobloková orná pôda),  trvalé trávne 
porasty (lúky a pasienky, lú�ne a pasienkové úhory, úhory s drevinami), trvalé kultúry (záhrady, 
ovocné sady, vinohrady, záhradkárske osady) 

− Lesné pozemky: hospodárske lesy, ostatné plochy v rámci LPF 

− Vodné plochy a toky: umelé vodné plochy – rybníky, prirodzené a upravené toky, brehové porasty 

− Zastavané plochy a nádvoria, sídelné prvky: dopravné prvky (štátne cesty, ú�elové cesty spevnené, 
ú�elové cesty nespevnené) technické a po�nohospodárske objekty a areály, areály bývania 
a vybavenosti, staveniská, nevyužívané a devastované plochy...) 

− Pozemky ú�elovej zelene v krajine: lesíky a remízky, skupinky drevín,  mokrade zarastajúce 
drevinami,  medze a líniová drevinná vegetácia, aleje  

− Pozemky  verejnej a vyhradenej  zelene: lesoparky, parky, iné plochy verejnej zelene, cintoríny. 

 

Plošné vyhodnotenie sú�asného zastúpenia jednotlivých kategórií SKŠ pre posudzované územie je 
uvedené v tabu�ke �. 11, údaje pod�a registra C katastra nehnute�ností sú uvedené v tabu�ke �. 12. 
Krajinná štruktúra je podrobne znázornená v mapovej prílohe �. 1.  
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Tabu�ka �. 11: Krajinná štruktúra územia pod�a terénneho prieskumu 

�	
��
��
����������
���
���������� ��� ��

lesné porasty a plošné porasty drevín 36,70 0,5 

orná pôda  4940,43 69,1 

trvalé trávne porasty a bylinné úhory 82,95 1,2 

záhrady, ovocné sady a vinohrady 276,54 3,9 

zastavané plochy a areály 1017,47 14,2 

vodné plochy a toky 48,27 0,7 

ostatné plochy (vrátane mimolesnej drev. vegetácie) 750,80 10,5 
Spolu 7153,17 100,00 

Tabu�ka �. 12: Zastúpenie druhov pozemkov pod�a evidencie katastra nehnute�ností – stav KN-C (pred výmenou 
s k.ú. Zelene�) 

�	
��
��
����������
�������	
� �� ��� ��

10 - lesná pôda 1,83 0,0 

2 - orná pôda 5147,29 72,0 

7- trvalé trávne porasty 4,31 0,1 

4,5 a 6 záhrady, ovocné sady a vinohrady 192,81 2,7 

13 - zastavané plochy 1510,15 21,1 

11 - vodné plochy 81,59 1,1 

14 - ostatné plochy 215,53 3,0 
Spolu 7153,49 100,00 

 

A.2.3.1.  Po�nohospodárska pôda  
Po�nohospodárska pôda na území mesta Trnava zaberá pod�a terénneho prieskumu územia v r. 2008 
približne tri štvrtiny územia (5299,9 ha – 74,1 %). Po�nohospodárske pozemky dominujú v extraviláne 
mesta, pri�om absolútne prevažuje orná pôda (69,1 % územia). Zastúpenie trvalých trávnych porastov 
je malé (len 1,2 % územia), viac zastúpené sú trvalé kultúry (záhrady, ovocné sady, vinohrady – 3,9 % 
územia).  

Pod�a eviden�ného stavu pôdy (register KN-C) je zastúpenie po�nohospodárskej pôdy v rámci územia 
mesta Trnava takmer rovnaké ako je reálny stav, avšak mierne odlišná je štruktúra druhov pozemkov. 
Eviden�ná výmera po�nohospodárskej pôdy v území je 5344 ha (74,7 %) - oproti skuto�nosti je 
eviden�ne podstatne vä�šie zastúpenie ornej pôdy, naopak eviden�ne menšia oproti sú�asnému stavu je 
výmera trvalých trávnych porastov a trvalých kultúr. 

Orná pôda ve�kobloková a malobloková 
Orná pôda v rámci po�nohospodárskej pôdy v posudzovanom území mesta Trnava dominuje. V území 
je zastúpená na výmere 4940,4 ha (69,0 %). Zastúpené sú najmä ve�koblokové polia, maloblokové 
polia (záhumienky) sú situované najmä v blízkosti intravilánu mesta a miestnej �asti Modranka (spolu 
zaberajú 167 ha). 

Trvalé trávne porasty 
Zastúpenie trvalých trávnych porastov na území mesta Trnava je ve�mi malé, dosahuje len 1,2 % 
výmery územia (82,95 ha).   

Trávne porasty sa nachádzajú najmä v okolí dopravných plôch (priestory križovatiek ciest D1 a R1, 
letisko, násypy a zárezy cestných a železni�ných komunikácií). �alším výskytom trávnych porastov sú 
ohrádzovania vodných tokov (Trnávka, Parná, Krupiansky potok).  
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Trvalé kultúry - chme�nice, vinice, záhrady, ovocné sady 
Medzi trvalé po�nohospodárske kultúry patria záhrady (spolu so záhradkárskymi osadami), vinohrady a 
ovocné sady. Celkovo zaberajú 3,9 % výmery územia (276,5 ha). 

Z trvalých kultúr sú najrozšírenejšie záhrady, viazané najmä na intravilán mesta (cca 230 ha). Ovocné 
sady a vinohrady sa vyskytujú len na ve�mi na malej výmere (spolu len 6 ha). Významným a pomerne 
rozšíreným prvkom krajinnej štruktúry sú záhradky a záhradkárske osady na okraji intravilánu (celkovo 
zaberajú 40,4 ha).   

 

A.2.3.2. Lesné pozemky 
V rámci k.ú. Trnava je lesný pôdny fond zastúpený len minimálne, a to na výmere 1,83 ha. Do lesných 
pozemkov je zaradený len lesopark na okraji sídliska Družba a �as� brehového porastu Parnej v jz. �asti 
územia na hranici s k.ú. Zelene�.  

V území sa nachádzajú aj plošné porasty vegetácie mimo lesnej pôdy – tieto kategorizujeme ako ostatné 
plochy, popísané sú v rámci kategórie ú�elovej zelene v krajine.  

 

A.2.3.3. Vodné plochy  
Na území mesta Trnava sa nachádzajú len menšie vodné toky – Trnávka, Parná a Krupiansky potok. 
Ve�mi významným krajinným prvkom sú Trnavské rybníky. Celkovo dosahuje výmera tohto 
krajinného prvku na území mesta Trnava 48,3 ha (0,7 % výmery katastra). 

Eviden�ná výmera vodných plôch v katastrálnom území je vä�šia 81,6 ha – 1,1 % územia. Ako vodné 
plochy sú kategorizované aj zarastajúce rybníky a �as� brehových porastov, ktoré sme zaradili do 
ú�elovej zelene. 

Vodné toky 
V riešenom území sa nachádzajú dva stále vodné toky a jeden ob�asný vodný tok. Rie�ka Parná te�ie 
západným okrajom územia, rie�ka Trnávka preteká centrálnou �as�ou územia v smere sever-juh 
a ob�asný Krupiansky (Krupiansky) potok je situovaný v sv. �asti územia. Okrem toho sa v rámci 
po�nohospodárskej krajiny vyskytujú viaceré menšie odvod�ovacie kanále. 

Vodné plochy 
Najvýznamnejšími vodnými plochami na území mesta Trnava sú Trnavské rybníky, ktoré boli 
vybudované v susedstve rie�ky Parná v západnej �asti územia mesta (zasahujú do k.ú. Hrn�iarovce nad 
Parnou). Okrem ve�kého ekologického významu (regionálne biocentrum – významné hniezdisko pre 
vodné vtáctvo), hospodárskeho významu (chov rýb) majú aj významné rekrea�né využitie.  

Nieko�ko menších umelých vodných plôch sa nachádza aj v rámci priemyselných areálov, kde slúžia 
ako zásobárne vody pre priemysel. 

 

A.2.3.4. Zastavané plochy a nádvoria  
Medzi zastavané plochy v území mesta Trnava patria obytné objekty a objekty ob�ianskej vybavenosti 
najmä v intraviláne mesta, cestné komunikácie, železni�né trate, priemyselné a technické objekty, 
objekty po�nohospodárskej výroby. Celková výmera zastavaných plôch v území je až 1017,5 ha (14,2 
% výmery). Eviden�ná výmera zastavaných plôch je ešte vä�šia – 1510 ha (21,1 %) – zaradené sú tu aj 
viaceré areály, ktoré sme klasifikovali ako ostatné plochy.  

Komunikácie – cestné a železni�né pozemky 
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Z h�adiska dopravných prvkov krajinnej štruktúry sú v rámci mesta Trnava najvýznamnejšími 
koridormi cestné komunikácie - dia�nica D1 Bratislava - Tren�ín, rýchlostná cesta R1 Trnava – Nitra 
a sie� štátnych ciest I. – III. triedy (I/51 a I/61, II/504, II/560 a i.). 

Územím mesta vedie medzinárodne významná dvojko�ajná elektrifikovaná železni�ná tra� �.120 
Bratislava - Žilina, ako aj regionálne elektrifikované trate �.116 Kúty - Trnava a �.133 Trnava – Sere	. 

Celková výmera dopravných prvkov v území dosahuje približne 265 ha. 

Areály priemyselnej a po�nohospodárskej výroby, iné technické objekty 
Priemyselné a technické areály sú sústredené v štyroch výrobných zoskupeniach - v severnej, 
juhozápadnej, južnej a juhovýchodnej �asti mesta. Poslednou výraznou zmenou bola výstavba závodu 
PSA Peugeot Citroen v JV �asti katastra. Tvoria rozsiahle plochy, ich celková výmera dosahuje cca 445 
ha. 

Po�nohospodárske areály sa nachádzajú najmä mimo intravilánu, v rôznych �astiach územia. 
Charakteristickým znakom je postupný útlm živo�íšnej výroby a postupná zmena využitia viacerých 
areálov najmä na skladové hospodárstva a drobnú výrobu. Zastavané plochy po�nohospodárskych 
areálov zaberajú približne 32 ha. 

Areály bývania a vybavenosti 
Najvä�šie zastúpenie v meste Trnava majú plochy individuálnej formy bývania, ve�ké zastúpenie však 
majú aj hromadné formy bývania spolu s plochami mestskej vybavenosti. Celkovo majú plochy 
individuálnej formy bývania skoro trojnásobne vä�ší rozsah ako hromadné formy bývania. 
V posledných rokoch dochádza k intenzívnej výstavbe rodinných domov, najmä v lokalitách Stará 
Kopánka, Kamenná ulica a v severnej �asti Modranky. Mestská vybavenos� je sústredená najmä v 
centre mesta a na sídliskách, patria sem areály služieb, komer�nej a nekomer�nej vybavenosti a niektoré 
športovo-rekrea�né objekty.  

Celková výmera tejto kategórie zastavaných plôch dosahuje v území cca 245 ha. 

Ostatné zastavané plochy 
Do tejto kategórie zara	ujeme najmä spevnené plochy a staveniská – ich výmera v sú�asnosti dosahuje  
približne 30 ha. 

 

A.2.3.5. Ostatné plochy 
Medzi ostatné plochy patria rôzne neplodné a nevyužívané plochy prírodného a antropogénneho 
pôvodu. Mapovaná výmera takýchto plôch dosahuje 313,5 ha (4,4 % výmery územia). Eviden�ná 
výmera ostatných plôch v území je menšia – 216 ha (3,0 %).  

Neplodné plochy prírodného pôvodu 
Ostatné plochy takéhoto charakteru sa v území nenachádzajú (prírodné výstupy skalného podložia resp. 
iné druhy neplodných plôch prírodného pôvodu sme v území nemapovali). 

Neplodné a devastované plochy antropogénneho pôvodu 
Patria sem skládky odpadov (najmä skládka TKO Trnava – Zavar), menšie skládky odpadu a po�né 
hnojiská, devastované plochy situované v rôznych �astiach územia. Celková výmera týchto plôch 
dosahuje 17,5 ha. 

Iné plochy a areály 
Patria sem napr. do�asne nevyužívané plochy, nezastavané plochy v technických a výrobných areáloch, 
ale aj nevyužívané ruderalizované plochy vo vo�nej krajine. Výmera týchto plôch dosahuje až 296 ha.  
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A.2.3.6. Pozemky ú�elovej zelene v krajine  
Do tejto kategórie patria rôzne typy mimolesnej drevinnej vegetácie, prípadne aj dlhodobo nevyužívané 
trvalé trávne porasty s vysokým podielom drevín. V rámci územia mesta Trnava plochy zaberajú 150,2 
ha (2,1 % výmery územia), pri�om eviden�ne ide vä�šinou o trvalé trávne porasty alebo ornú pôdu, �as� 
je zaradená medzi ostatné plochy. 

Plošná ú�elová a ochranná zele� 
Patria sem najmä remízky mimo lesnej pôdy, lesoparkové plochy mimo intravilánu, plošné brehové 
porasty, zarastajúce mokrade a úhory.  Nachádzajú sa v rôznych �astiach územia, celková výmera 
týchto kategórií krajinnej štruktúry je 89,0 ha (1,2 % výmery územia).  

Líniová ú�elová a ochranná zele� 
Patria sem najmä stromové a krovinné medze v po�nohospodárskej krajine, sprievodná vegetácia ciest 
a pod. V  území zaberajú plochu  61,2 ha (0,9 % územia). 

Rozptýlená ú�elová a ochranná zele�  
Patria sem skupinky drevín a solitérne dreviny v rámci po�nohospodárskych pozemkov - plošne sme ich 
samostatne nevyhodnocovali. 

 

A.2.3.7. Plochy verejnej a vyhradenej zelene  
Medzi plochy verejnej a vyhradenej zelene v území je možno zaradi� najmä zele� intravilánu – parkové 
plochy, trávnaté plochy a okrasné výsadby v zastavanom území, zele� pri objektoch vybavenosti 
a výroby, ako aj mestské cintoríny.  

Na  území  mesta Trnava sa nachádzajú pomerne ve�ké plochy verejnej zelene – patria sem najmä 
parkové plochy, menšie par�íky a najvä�šie plochy zaberá sídlisková zele� s prevahou trávnatých plôch. 

Z plôch vyhradenej zelene sa v riešenom území nachádzajú najmä cintoríny, vyhradená a nevyhradená 
zele� rôznych areálov vybavenosti a výroby.  

Plochy verejnej a vyhradenej zelene v mape SKŠ zaberajú výmeru  277 ha (3,9 % výmery) . Presnejšie 
výmery, podrobnejšie delenie a popis jednotlivých plôch sú uvedené v kapitole A.2.4 – Sú�asná 
urbánna zele�. 
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A.2.4.  SÚ�ASNÁ URBÁNNA ZELE� 
 
Úvod – definovanie hlavných pojmov a východísk analýzy urbánnej zelene 

 

Na úvod analýzy sú�asného stavu urbánnej zelene je vhodné definova� hlavné pojmy a h�adiská, 
z ktorých autori vychádzali a ktoré v tejto práci používajú. Jedná sa o nasledovné okruhy: 

• Riešené plochy – hlavné pojmy týkajúce sa kategorizácie plôch v rámci zastavaného územia 

• Kategorizácia zelene – vymedzenie hlavných kategórií zelene pod�a ich rozsahu a funkcie 

• Funk�nos� zelene – základné rozdelenie zelene 

• Funkcia zelene – podrobnejšie delenie zelene pod�a základného ú�elu danej plochy 

• H�adiská analýzy zelene – hlavné kritériá, h�adiská hodnotenia zelene 

• Plošný priemet plôch zelene – základné priestorové rozdelenie zelene. 

 

Riešené plochy: 

• Nezastavané plochy – plochy, na ktorých nestojí stavba pevne spojená so zemou (stavebný objekt, 
spevnené plochy), sú to plochy zelene a plochy po�nohospodársky využívané (orná pôda) 

• Plochy zelene –  plochy celoro�ne pokryté vegeta�nými prvkami, napr. lesoparky, parkové plochy 
i trávnikové plochy ale i plochy ruderalizované, neudržiavané. Medzi tieto plochy sú zaradené 
i záhrady a záhradkárske osady, pretože tie z �asti síce plnia i hospodársku funkciu, ale plnia 
i funkciu okrasnú a relaxa�no-rekrea�nú.  

• Reálne hranice zastavaného územia – hranice, kde je v skuto�nosti realizovaná výstavba. Tieto 
hranice prekra�ujú právnu hranicu zastavaného územia, ktorú eviduje Katastrálny úrad. Riešené 
plochy sú tak hodnotené jednak v právnej hranici zastavaného územia a v reálnej hranici 
zastavaného územia.  

 

Kategorizácia zelene:  

Kategórie zelene – ur�uje sa nimi rozsah a základná funkcia plôch zelene: 

• lesoparky – plochy verejnej zelene v urbanizovanom prostredí i v prírodnom prostredí, ktoré sú 
verejnosti prístupné bez obmedzenia, zakladané sú lesníckym spôsobom, prípadne sú v správe lesov. 
Vybavenos� lesoparkov je menej intenzívna v porovnaní s parkami. V rámci katastrálneho územia 
mesta Trnava sa nachádzajú jednak v zázemí mesta (Kamenný mlyn), v kontaktnej  zóne mesta 
a krajinou (Kamenná cesta) ale i v urbánnom prostredí (za sídliskom Družba). 

• verejná zele� – plochy ob�anom dostupné a vo�ne prístupné bez obmedzenia. Plochy sú vo 
vlastníctve mesta alebo v oprávnenom užívaní mesta Trnava. Táto kategória má podkategórie:  

− parky – zele� parkovo upravená. Parky sú súkromné a verejné, avšak v prípade mesta Trnava sú 
parky len verejné, súkromné parky neboli zistené. Verejné park sú obyvate�om vo�ne prístupné bez 
obmedzenia. Verejné parky sa delia na parky mestské (nad 5 ha), obvodové (2-5 ha), lokálne (0,5-2 
ha). Parky nad 2 ha tvoria jadrá systému sídelnej zelene, parky o výmere 0,5-2 ha tvoria subjadrá 
systému sídelnej zelene. Menšie plochy zelene sú z h�adiska funk�nosti systému zelene menej 
zaujímavé.  

− Ostatná zele� – malé plochy sadovnícky upravené s výmerou pod 0,5 ha sú prístupné verejnosti bez 
obmedzenia. Ide najmä o zele� bulvárov, zele� námestí, zele� pri administratívnych objektoch, pri 
kultúrnych zariadeniach, vä�šie plochy pri komunikáciách, pri obchodných a nákupných centrách  
a pod. Medzi ostatné plochy je zaradená i zele� popri Trnávke, popri železnici apod. 

− Zele� pri bytových domoch – sú to plochy verejnej zelene medzi bytovými domami, najmä v 
sídliskách. Tieto plochy zelene sú ob�anom vo�ne prístupné, zvä�ša sa na nich nachádzajú prvky 
drobnej architektúry, prvky pre deti �i iné prvky vybavenosti.  
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• vyhradená zele� – plochy zelene pri objektoch komer�nej i nekomer�nej ob�ianskej vybavenosti, 
ktorá je prístupná pre verejnos� v obmedzenom režime, a to v závislosti na �ase (napr. prevádzkové 
hodiny) alebo na druhu návštevníkoch (napr. študenti súkromnej školy). Plochy sú vo vlastníctve 
mesta alebo i iných právnických �i fyzických osôb. Táto kategória má vytvorené nasledovné 
podkategórie: 

− zele� školských zariadení – plochy zelene pri materských škôlkach, základných školách, stredných 
školách, pri univerzitách, pri cirkevných školách, akadémiách apod. 

− zele� zdravotníckych zariadení – zele� nemocni�ného areálu 

− zele� športových zariadení  – ide o areály rôznych športových organizácií a klubov, a to: plocha 
Slávie (vrátane kúpaliska), Spartaku, Lokomotívy, TJ Modranka a športový areál UCM (nie sú tu 
zahrnuté športové areály pri školách) 

− zele� cintorínov – pietna zele�  

− ostatná zele� vybavenosti – zele� pamätníkov, sakrálnych objektov, botanická záhrada, prírodný 
amfiteáter, plochy pri plavárni, pri hoteloch, inštitúciách, pri Domove dôchodcov, Sociálnych 
zariadeniach apod.  

• Súkromná zele� – sú plochy vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. Táto zele� je verejnosti 
neprístupná. Podkategórie:  

− záhrady pri rodinných domoch – predzáhradky i záhrady  

− záhradkárske osady – po obvode mesta 

 Poznámka: kategóriu súkromnej zelene je možné v budúcnosti rozšíri� na „zele� súkromných 
 bytových domov“. Nasved�uje tomu sú�asný trend, kde plochy okolo bytových domov  sa 
 stávajú  vlastníctvom obyvate�ov bytových domov.  

• Zele� špeciálna – plochy zelene, ktoré nie sú uvedené vyššie. Táto kategória má zadefinované 
nasledovné podkategórie: 

− Zele� dopravných zariadení – líniová zele� popri komunikáciách, zele� parkovísk, zele� 
benzínových �erpadiel, izola�ná zele� zo strany komunikácií apod. 

− Zele� výrobných areálov – radí sa sem zele� priemyselných zón, zele� izola�ná a ochranná 

− Ruderalizované plochy – plochy neudržiavané, s náletovými spolo�enstvami, prípadne 
s prirodzenou sukcesiou 

− Iné areály a ochranná zele�  – kynologické areály, zele� v ochrannom pásme vodného zdroja apod.  

• Orná pôda -  v zastavanom území mesta a v jeho okolí sa nachádza orná pôda, pravidelne 
obhospodarovaná. V priebehu roka na ornej pôde rastú vegeta�né prvky – úžitkové druhy rastlín. 
Po�nohospodárske plodiny tak �iasto�ne plnia funkciu pôdoochrannú a iné funkcie. Avšak jej 
prioritná funkcia je produk�ná,  preto tieto plochy tvoria samostatnú kategóriu. Ide o pôdu 
po�nohospodársky využívanú avšak mimo záhrad a záhradkárskych osád. 

 Poznámka:  v sú�asnosti platný územný plán neuvažuje s touto kategóriou a nezastavané plochy 
 je preto potrebné vníma� ako „rezervné plochy“ pre investi�né zámery. 

 

Funk�nos� zelene: 

Autori delia  zele� ešte na zele� funk�nú a nefunk�nú: 

− Zele� funk�ná – plochy zelene s vä�šou hmotou zelene, so stromami, ktoré plnia požadované 
funkcie (hygienická, mikroklimatická, priestorovo-hmotová apod.)  

− Zele� nefunk�ná, resp. so zníženou funk�nos�ou – orná pôda, ruderálne spolo�enstvá. Táto zele� 
tiež nie je celkom nefunk�ná, pretože v priebehu roka plní i pozitívne funkcie (napr. po�as 
vegeta�ného obdobia). Avšak funkcia takýchto plôch je silne znížená, nako�ko tieto plochy majú 
i negatívne vplyvy (ruderálne plochy sú �asto zdrojom alergénov, orná pôda v mimovegeta�nom 
období je zdrojom prachových �astíc apod.). Navyše estetická a rekrea�ná funkcia takýchto plôch je 
sporná.   
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− Trávnaté plochy sú len �iasto�ne funk�né. Ich funk�nos� sa odráža v podpore biodiverzity 
a v znižovaní prašnosti prostredia, preto sú zaradené medzi plochy zelene. Avšak nie je možné ich 
poklada� za plnohodnotnú zele� mesta, ich funk�nos� je nižšia, ako u plôch s vä�šou hmotou 
zelene. Trávni však môže plni� i funkciu estetickú, rekrea�no-oddychovú, športovo-rekrea�nú, 
prípadne i funkciu historickej zelene (resp. historickej plochy), ak sa na tomto mieste odohrali 
dejinné udalosti.   

 

Funkcie zelene: 

Zele� v zastavanom území plní celý rad funkcií. Riešite�ský kolektív mapoval plochy z h�adiska ich 
prioritnej funkcie:  

− zele� hygienická – zachytáva zne�is�ujúce látky v ovzduší, vo vode, pôde, ale i patogénne 
mikroorganizmy, baktérie apod. 

− zele� dekoratívna – plní funkciu esteticko-dekoratívnu, resp. priestorovo-hmotovú (dotáranie 
objektov, priestorov z h�adiska farebnosti, hmoty, tvorby ilúzie apod.) 

− zele� rekrea�ná  - vytvára podmienky pre oddych, k�ud, relax, hry apod. 

− zele� produk�ná – jedná sa o záhrady, záhradkárske osady, ornú pôdu, TTP 

− zele� izola�ná – hmota zelene plní funkciu bariéry protihlukovej, protiprachovej, ale i poh�adovej  

− zele� ochranná – plní funkciu vetrolamov, chráni pôdu pred veternou �i vodnou eróziou, apod. 

− zele� relaxa�ná, oddychová, komunika�ná – túto funkciu plnia najmä plochy zelene verejnej, 
verejnosti prístupnej bez obmedzenia a dostupnej každému ob�anovi mesta. Táto funkcia súvisí 
s regeneráciou osobnosti �loveka, s regeneráciou jeho duševných i fyzických síl . 

 

H�adiská analýzy zelene: 

Nové trendy hodnotenia a plánovania urbánneho prostredia kladú dôraz i na dizajn, estetiku a 
vybavenos� plôch zelene. Autorský kolektív tak pristúpil k novému poh�adu na zele�, spojil niektoré 
funkcie a analyzoval zele� z  �alej uvedených h�adísk:   

- h�adisko ekostabilizujúce: kritériá sú zamerané na udržate�nos� a pestros� zelene v sídle, na  
podporu a ochranu biodiverzity, ale tiež na vnášanie nepôvodných až inváznych druhov drevín do 
urbánneho prostredia  

- h�adisko environmentálne: sústre	uje sa jednak na eliminovanie negatívnych vplyvov a prvkov 
v urbánnom prostredí (pôsobenie ako protihlukovej a protiprachovej bariéry), jednak na priaznivý 
vplyv zelene na kvalitu prostredia (podpora mikroklímy apod.) 

- h�adisko urbanistické: ide o podporu systému sídelnej zelene z h�adiska trvalej udržate�nosti, teda 
o prítomnos� ur�itých stabilizujúcich plôch, ktoré sú navzájom prepojené líniovými prvkami, ale 
tiež o vtiahnutie krajinných prvkov do urbánneho prostredia. Tiež hodnotí podiel zelene v území. 
Okrem charakteristík uvádzaných v rôznych metodikách sa autori opreli i o vlastné kritériá, a to 
napr. pôvodnos� plochy v zástavbe, dostupnos� do 300 a 500 m apod.  

- h�adisko architektonické: ide o �ažko definovate�né h�adisko, pretože súvisí so subjektívnym 
názorom pozorovate�a, s pocitovými vnemami jednotlivca. Dizajn prostredia je prejavom stup�a 
kultúry daného prostredia, dizajn pôsobí na psychiku �loveka, pod�a sú�asných trendov sa dizajn 
stáva indikátorom trvalej udržate�nosti rozvoja miest a obcí. Hodnotenie dizajnu, estetiky prostredia 
je však ve�mi subjektívne, hoci existujú všeobecne platné kritériá na tvorbu zelene, o ktoré sa autori 
opierajú (priestorová kompozícia). Snahou autorov je zachyti� stopy kompozície v priestore 
a posúdi� najmä  súlad výsadieb s architektúrou.    

 

Plošný priemet plôch zelene:  

− Plošná zele� - porasty – hodnotí sa najmä  kvalita porastov, ktorá limituje alebo podporuje 
udržate�nos� zelene v sídelnej štruktúre, ale dáva i šancu na kvalitnejší urbanizmus. Porasty ako 
vegeta�né prvky na plochách zelene boli hodnotené samostatnými kritériami. Dôraz je pritom 
kladený na stromy, ako dominantné vegeta�né prvky. Hodnotené boli napr. veková štruktúra 
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porastov, priemer korún na plochu, index prekryvu, sadovnícka hodnota drevín, zdravotný stav, 
vitalita drevín apod. Hodnotenie porastov je úplne iný poh�ad na plochy zelene, ako hodnotenie 
z h�adiska predchádzajúcich aspektov. Udržate�nos� plochy a udržate�nos� porastov nie sú teda 
totožné. 

− Líniová zele� – aleje a stromoradia, sprievodná zele� komunikácií, vodných tokov apod.. Ulica sú 
emisiami najviac za�ažené územia v meste, a to najmä vplyvom emisií z dopravy. Emisie 
ovplyv�ujú jednak vlastnú kondíciu stromov, ale i kvalitu uli�ného prostredia. Na základe 
samostatných kritérií sú potom stromoradia rozlíšené pod�a potreby údržby stromoradia.  

 

 

A.2.4.1.  Urbanistické obvody, funk�né celky a riešené územie 
 

Základné priestorové jednotky, s ktorými autori pracovali v analýze urbánnej zelene, sú urbanistické 
obvody (UO) a funk�né celky.  

Základné údaje o urbanistických obvodoch (hranice, výmera, ve�kos� zastavaného územia) sú 
uvedené v kapitole A.1.5.1. Mesto Trnava je rozdelené na 45 UO s ozna�ením 1-39, 41-45, 48 (UO 40, 
46 a 47 boli zrušené). 

Funk�né celky sú základnými územnými jednotkami, v rámci ktorých boli realizované analýzy 
a hodnotenia urbánnej zelene. Celkovo bolo vymedzených 887 funk�ných celkov. Definované boli 
z toho dôvodu, že v jednom urbanistickom obvode sa nachádzajú plochy s rôznou funkciou (plochy 
bývania ved�a plôch vybavenosti, športových plôch apod.) a rôznou kvalitou urbánnej zelene.  

V jednotlivých urbanistických obvodoch sú po�ty týchto funk�ných plôch rozdielne. Rozdelenie UO na 
funk�né celky umožnilo následne kategorizáciu a hodnotenie plôch zelene. Ich hodnotenie je uvedené 
v prílohe �. 5 „Tabu�ková �as�“. Grafické vyjadrenie kvality jednotlivých funk�ných plôch je vyjadrené 
v prílohe �. 4 „Analytické výkresy“. 

Nasledujúca tabu�ka �. 13 dokumentuje rozdelenie jednotlivých urbanistických obvodov na funk�né 
celky. 

Tabu�ka �. 13: Po�ty funk�ných celkov (plôch) v jednotlivých urbanistických obvodoch  

UO názov UO Po�et funk�ných celkov Poradové �ísla 

1  Horné mesto   37 1 - 37 

2  Dolné mesto   61 38 - 98 

3  Dolné sady   50 99 -148 

4  Medzisady   46 149-194 

5  Horné sady   26 195 - 220 

6  Za hradbami   23 221-243 

7  Nad stanicou   21 244-264 

8  Pred stanicou   21 265-285 

9  Ružín   24 286-309 

10  Hurbanov   15 310 - 324 

11  Bojisko   32 325-356 

12  Nemocnica   15 357 - 371 

13  Starý Tulipán   26 372 - 397 

14  Na stanici   7 398 - 404 

15  Za stanicou   21 405 - 425 

16  Stromovka   18 426 - 443 

17  Za hrn�iarskou cestou   4 444 - 447 
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UO názov UO Po�et funk�ných celkov Poradové �ísla 

18  Dolina   61 448 - 508 

19  Voz�ovka   13 509 - 521 

20  Hliník   12 522 - 533 

21  Vodáre�   29 534 - 562 

22  Stará Kopánka   22 563 - 584 

23  Pekné pole   14 585 - 598 

24  Orava   16 599 - 614 

25  Tehelne   14 615-628  

26  Zátvor   31 629-659 

27 Rybník    

28  Pred Sláviou   12 660 - 671 

29  Predmestie   51  672 - 722 

30  Rázcestie   40 723 - 762  

31  Agrokomplex   18 763 - 780 

32  Návršie   21 781 - 801 

33 Pri zelene�skej ceste     

34  Výhyb�a   4 802 - 805 

35 Kamenný mlyn     

36 Ko�išské     

37  Nad kamenným mlynom   13 806 - 818 

38 Medziháje     

39 Krá�ová – F, mlyn     

40 neexistuje     

41 Horné za cestou     

42 Dolné za cestou     

43 Richterov dvor     

44  Záhrady   23 820 - 842 

45  Slávia   13 843 - 855 

46 neexistuje     

47 neexistuje     

48  Modranka   33 856 - 887 

 Po�et hodnotených plôch spolu:  887  

 

Riešené územie urbánnej zelene 
Pôvodný predpoklad analýzy a hodnotenia urbánnej zelene vychádzal z využitia hraníc zastavaného 
územia (právna hranica intravilánu). Vzh�adom k ve�kému priestorovému rozvoju Trnavy v uplynulých 
rokoch však nastal jav, ke	 reálna výstavba presiahla právnu hranicu zastavaného územia mesta. �alšie 
rozšírenie mesta do extravilánu je uvažované i v rámci platného územného plánu. Preto bolo potrebné 
pre stanovenie záujmového územia pre hodnotenie sídelnej zelene zoh�adni� nasledovné hranice:  

• právna hranica zastavaného územia – celé územie je zahrnuté do analýzy a hodnotenia urbánnej 
zelene bez oh�adu na reálny stav (v rámci hraníc sa vyskytujú aj plochy po�nohospodárskej pôdy), 

• hranice reálne zastavaného územia – v území mimo právnej hranice intravilánu boli do analýzy a 
hodnotenia urbánnej zelene zahrnuté reálne zastavané plochy, 

• návrhová hranica zastavaného územia – v sú�asnom období sú stanovené hranice 
predpokladaného rozšírenia zastavaného územia mesta v návrhovom období (pod�a ÚPN mesta 
a pripravovaných investi�ných zámerov) do roku 2020.  
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• výh�adová hranica zastavaného územia a výh�adové hranice zastavaného územia – 
v sú�asnom období sú stanovené hranice predpokladaného rozšírenia zastavaného územia mesta vo  
výh�adovom období (pod�a ÚPN mesta a pripravovaných investi�ných zámerov) do roku 2030.  

Analýzy územia, ktoré sa predpokladá na zastavanie v návrhovom a výh�adovom období, sú 
premietnuté v analýzach týkajúcich sa krajinného prostredia. V návrhovej �asti sú však už premietnuté 
ako plochy zastavaného územia.  

Preh�ad výmer právneho a reálneho stavu zastavaného územia mesta je uvedený v nasledovnej tabu�ke 
�. 14. Kým celková výmera zastavaného územia pod�a právneho stavu dosahuje 1705,4 ha, výmera 
územia zahrnutého do analýzy a hodnotenia urbánnej zelene predstavuje 1867,9 ha. V sú�asnosti teda 
zastavané územie zaberá 162,5 ha mimo právnych hraníc intravilánu. Najvä�ší podiel na týchto 
záberoch majú priemyselné zóny, najmä Pegueot.  

Tabu�ka  �. 14:  Vymedzenie riešeného  územia urbánnej zelene 

UO 
 Názov urbanistického 
obvodu (UO) 

Výmera UO 
(ha) 

 Zastavané 
územie v rámci 
právnej hranice  

intravilánu   (ha) 

Zastavané územie 
presahujúce 

právny stav (ha) 

Celkovo 
zastavané územie 

vrátane plôch 
mimo právnej 
hranice (ha) 

1  Horné mesto   37,12 37,12   37,12 

2  Dolné mesto   53,44 53,44   53,44 

3  Dolné sady   45,81 45,81   45,81 

4  Medzisady   50,09 50,09   50,09 

5  Horné sady   45,89 45,89   45,89 

6  Za hradbami   37,3 37,30   37,30 

7  Nad stanicou   27,44 27,44   27,44 

8  Pred stanicou   27,65 27,65   27,65 

9  Ružín   23,63 23,63   23,63 

10  Hurbanov   31,37 31,37   31,37 

11  Bojisko   45,37 44,87 0,33 45,20 

12  Nemocnica   22,21 22,21   22,21 

13  Starý Tulipán   55,56 55,56   55,56 

14  Na stanici   41,55 41,55   41,55 

15  Za stanicou   81,19 81,19   81,19 

16  Stromovka   43,63 43,63   43,63 

17  Za hrn�iarskou cestou   32,52 32,52   32,52 

18  Dolina   97,34 66,56 1,01 67,57 

19  Voz�ovka   44,65 44,65   44,65 

20  Hliník   27,47 27,47   27,47 

21  Vodáre�   37,66 37,66   37,66 

22  Stará Kopánka   37,45 37,45   37,45 

23  Pekné pole   31,83 31,66 0,14 31,80 

24  Orava   34,11 23,14 1,48 24,62 

25  Tehelne   23,47 23,47   23,47 

26  Zátvor   85,71 65,83 14,61 80,44 

27 Rybník 487,61 12,86 2,75 15,61 

28  Pred Sláviou   29,75 29,75   29,75 

29  Predmestie   90,31 84,06 4,60 88,66 

30  Rázcestie   48,76 46,43 1,77 48,20 

31  Agrokomplex   47,2 26,77 15,57 42,34 

32  Návršie   227,76 55,22 60,05 115,27 

33 Pri zelene�skej ceste 307,53 7,99   7,99 
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UO 
 Názov urbanistického 
obvodu (UO) 

Výmera UO 
(ha) 

 Zastavané 
územie v rámci 
právnej hranice  

intravilánu   (ha) 

Zastavané územie 
presahujúce 

právny stav (ha) 

Celkovo 
zastavané územie 

vrátane plôch 
mimo právnej 
hranice (ha) 

34  Výhyb�a   131,46 62,14   62,14 

35 Kamenný mlyn 66,77 0,11   0,11 

36 Ko�išské 253,24 0,00   0,00 

37  Nad kamenným mlynom   255,05 39,68 6,43 46,11 

38 Medziháje 497,46 0,00   0,00 

39 Krá�ová – F, mlyn 668,44 0,99 0,33 1,32 

41 Horné za cestou 627,01 0,01 0,31 0,32 

42 Dolné za cestou 752,58 0,81 0,01 0,83 

43 Richterov dvor 541,47 0,00   0,00 

44  Záhrady   199,21 65,88 0,45 66,33 

45  Slávia   31,14 31,14   31,14 

48  Modranka   768,96 184,05 52,68 236,73 

  Spolu 7153,17 1707,08 162,5195 1867,9100 

 
Výmera intravilánu  - právna hranica zastavaného územia  1707,1 ha 

Výmera zastavaného územia nad právnu hranicu:  160,8 ha 

Reálne zastavané územie mesta (hodnotené z h�adiska urbánnej zelene):  1867,9 ha 

 

 

A.2.4.2.  Urbanisticko-architektonické súvislosti  

A.2.4.2.1. Sú�asné zastúpenie urbánnej zelene v meste Trnava  
Zele� je funk�nou zložkou sídelnej štruktúry. Štruktúra zelene, jej priestorovo-hmotové rozmiestnenie, 
jej výmery, vybavenos� plôch a kvalita majú významný vplyv na udržate�nos� kvalitného životného 
prostredia, na skvalitnenie života ob�anov, na spokojnos� a udržate�nos� rozvoja mesta. 
 
V nasledujúcich tabu�kách uvádzame plošný priemet zelene v reálne zastavanom území mesta (do 
výmery zelene neboli zapo�ítané plochy ornej pôdy). 

Tabu�ka  �. 15: Sú�asné zastúpenie urbánnej zelene v meste Trnava  pod�a jednotlivých kategórií v ha 

Kategória/podkategória urbánnej zelene 

Stav urbánnej zelene 

v r. 2008 

v ha 

Podiel urbánnej zelene 
v reálne zastavanom 

území mesta 

v r. 2008 

v % 

Verejná zele� 189,06 10,12 

lesoparky 22,42 1,2 

parky a parková zele� 30,11 1,6 

zele� pri bytových domoch 82,65 4,4 

ostatná zele� 53,87 2,9 

Vyhradená zele� 104,35 5,6 

zele� ob�ianskej vybavenosti 15,95 0,9 

zele� školských areálov a zariadení 46,10 2,5 

zele� športových areálov 27,04 1,4 

zele� zdravotníckych zariadení 8,52 0,5 

zele� cintorínov 6,74 0,4 

Špeciálna zele�  188,12 10,1 
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izola�ná a sprievodná zele�  komunikácií a dopravných zariadení 53,65 2,9 

zele� výrobných a priemyselných areálov 92,70 5,0 

zele� ochranná a iné areály 7,39 0,4 

rezervné plochy – ur�ené na iné funk�né využitie 34,38 1,8 

Súkromná zele� 179,80 9,6 

záhrady pri rodinných domoch 161,48 8,6 

záhradkárske osady 18,32 1,0 

Urbánna zele� spolu 661,33 35,4 

Tabu�ka  �. 16:  Zastúpenie jednotlivých kategórií zelene v % 

Kategória Podkategória 

Podkategórie 
zelene 

v rámci 
riešeného 

územia 

Kategórie 
zelene 

v rámci 
riešeného 
územia 

Kategória % 
zo zelene  

Podkategória    
% zo zelene 

    
% výmery riešeného 

územia % výmery zelene 
lesopark 1,2 3,4 
parková 1,6 4,5 
ostatná 3 8,6 Verejná 

zele�:  pri bytových domoch 4,4 10,12 28,9 12,5 
vybavenos� 0,8 2,1 
školské areály 2,1 6 
športoviská 1,9 4,8 
zdravotníckych zariadení 0,5 1,3 Vyhradená 

zele�  cintorínov 0,4 5,6 15,2  1 
záhrady pri RD 8,6 24,4 Súkromná 

zele� záhrad. Osady 1 9,6 27,1 2,7 
zele� izola�ná,  sprievodná,  zele� 
komunikácií a dopravných  zariadení 2,9 8,1 
výrobné areály 5 14 
rezervné plochy (nevyužívané) 1,8 5,2 Špeciálna 

zele� ochranná a iná 0,5 10,1  28,8 1,5 
      
Spolu:   Zele� v zastavanom území 35,4 35,4 100 100 

 
 Rezervné plochy (orná pôda)  9,2 26  

 
Z uvedených hodnôt je zrejmé, že zastúpenie zelene v meste nedosahuje ani 40% zastavaného územia 
(35,4 %), pri�om vzh�adom na lokalizáciu mesta v Podunajskej nížine by mesto malo dosiahnu� aspo� 
50%, optimálne až 60% plôch zelene. Vyplýva to z rôznych metodík pojednávajúcih o podiele zelene 
v mestách, kde sa autori zhodujú v tom, že pri nedostato�nom rekrea�nom zázemí, pri zníženej stabilite 
krajiny apod. je potrebné plochy v meste v porovnaní s navrhovanými výmerami až zdvojnásobi�. 
Mesto Trnava vykazuje silnú ekologicko-environmentálnu nestabilitu územia, na ktorej sa podie�a 
najmä nedostatkom krajinných vegeta�ných formácií mimo zastavaného územia. Mesto teda musí nutne 
zeleni venova� zvýšenú pozornos�.  
 

Indexovanie zelene 
Pre rýchle zistenie dostatku �í nedostatku plôch zelene je možné použi� makroštrukturálny a 
mezoštrukturálny index.  
− Makroštrukturálny index (Vreštiak 1991): Tento index predstavuje plošno-priestorové rozloženie 

funk�ných vegeta�ných štruktúr v zastavanom území. Jeho minimálna hodnota je 0,20. 
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− Mezoštrukturálny index (Vreštiak, 1991): Tento index vyjadruje plošno-priestorovú štruktúru 
parkov a kompaktných plôch zelene verejnej, vyhradenej, obytnej, i špeciálnej. Index je vyjadrený 
ako pomer medzi výmerou plôch zelene a výmerou príslušného zastavaného územia, v tomto 
prípade sú sledovaným územím urbanistické obvody. Pre Trnavu je optimálna hodnota 0,60, �o 
vyplýva z podmienok, v ktorých sa mesto nachádza. Hodnoty pod 0,30 znamenajú, že územie je 
nestabilné, s nedostatkom zelene.  

Pri výpo�te indexov (tabu�ka �. 17) boli do výmery zelene v zastavanom území zahrnuté všetky 
nezastavané plochy, teda vrátane ornej pôdy. 

Tabu�ka  �. 17:  Indexy udržate�nosti zelene v meste 

UO Názov 
Výmera 
UO (m2) 

Zele� reálne 
zastavaného 
územia (m2) 

Mezo-
štrukturálny 

index 
Zele� verejná, 
funk�ná (m2) 

Makro-
štrukturálny 

index 
1  Horné mesto   371199 96110 0,26 54072 0,15 
2  Dolné mesto   534442 151923 0,28 106804 0,20 
3  Dolné sady   458129 162185 0,35 78066 0,17 
4  Medzisady   500937 180829 0,36 53105 0,11 
5  Horné sady   458878 171812 0,37 60136 0,13 
6  Za hradbami   373011 197718 0,53 128795 0,35 
7  Nad stanicou   274444 163404 0,60 155958 0,57 
8  Pred stanicou   276498 149748 0,54 135466 0,49 
9  Ružín   236350 77025 0,33 40704 0,17 

10  Hurbanov   313681 145651 0,46 81803 0,26 
11  Bojisko   455273 197134 0,43 55707 0,12 
12  Nemocnica   222117 120805 0,54 93928 0,42 
13  Starý Tulipán   555570 214691 0,39 38921 0,07 
14  Na stanici   415526 99343 0,24 32120 0,08 
15  Za stanicou   811844 213292 0,26 5697 0,01 
16  Stromovka   436275 203395 0,47 141963 0,33 
17  Za hrn�iarskou cestou  325138 58827 0,18 9619 0,03 
18  Dolina   682952 111817 0,16 10570 0,02 
19  Voz�ovka   446499 87407 0,20 29863 0,07 
20  Hliník   274740 126582 0,46 122607 0,45 
21  Vodáre�   376593 158613 0,42 131029 0,35 

22  Stará Kopánka   374547 133172 0,36 44671 0,12 
23  Pekné pole   263250 107970 0,41 8592 0,03 
24  Orava   237913 94368 0,40 12194 0,05 
25  Tehelne   234732 110017 0,47 103956 0,44 
26  Zátvor   739692 556079 0,75 120605 0,16 
27 Rybník 73332 55056 0,75 5987 0,08 
28  Pred Sláviou   297546 109492 0,37 37998 0,13 
29  Predmestie   932354 235598 0,25 63174 0,07 
30  Rázcestie   499623 213364 0,43 28455 0,06 
31  Agrokomplex   579093 140745 0,24 47140 0,08 
32  Návršie   1750667 280260 0,16 62941 0,04 
33 Pri zelene�skej ceste 79862 72687 0,91 194 0,00 
34  Výhyb�a   180227 198444 1 173305 0,96 
35 Kamenný mlyn 0 52378   52378   
36 Ko�išské 0 0   0   

37 
 Nad kamenným 
mlynom   502979 157099 0,31 9916 0,02 

38 Medziháje 0 0   0   
39 Krá�ová – F, mlyn 16454 4280 0,26 2389 0,15 
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UO Názov 
Výmera 
UO (m2) 

Zele� reálne 
zastavaného 
územia (m2) 

Mezo-
štrukturálny 

index 
Zele� verejná, 
funk�ná (m2) 

Makro-
štrukturálny 

index 
41 Horné za cestou 6347 2093 0,33 0 0,00 
42 Dolné za cestou 7835 7339 0,94 7235 0,92 
43 Richterov dvor 0 0   0   
44  Záhrady   414244 221054 0,53 169521 0,41 
45  Slávia   311440 206120 0,66 6404 0,02 
48  Modranka   2376831 846216 0,36 77205 0,03 

   Spolu m2  18679060 6892145 0,37 2601193 0,14 
   ha 1867,91  689,2   260,1    

Poznámka:  Všetky �ervené �ísla v tabu�ke uvedenej vyššie signalizujú nedostatok zelene v danom urbanistickom 
obvode a nízky index udržate�nosti kvality životného prostredia v meste. 

Percentuálne zastúpenie zelene 
Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (2002) stanovujú optimálny % podiel zelene v riešenom území, 
pri�om ekologicky vyvážené sídlo charakterizuje podiel zelene nad 60%, stredná hodnota vegeta�ných 
formácií v sídle dosahuje podiel 30-60% a ekologicky a bioticky chudobné sídla dosahujú podiel 
vegetácie do 30%.   

V meste Trnava je situácia z h�adiska výmer zelene v jednotlivých urbanistických obvodoch rozdielna. 
Prirodzene najmenej zelene je v priemyselných zónach. Žia�, zá�až životného prostredia 
z priemyselných zón prekra�uje hranice výrobných areálov a prejavuje sa na kvalite �i nekvalite 
prostredia mesta ako celku. Ke	že mesto nemá dostato�né prírodné zázemie, nekvalita prostredia 
priamo v meste sa prehlbuje. Podiel zelene pre Trnavu by mal by� na úrovni minimálne 40%, optimálne 
60 %.  

Nasledujúca tabu�ka �. 18 udáva podiel zelene (vrátane ornej pôdy) v zastavanom území v % v rámci 
jednotlivých urbanistických obvodov.  

Tabu�ka  �. 18:   Plošný podiel  zelene  v zastavanom území v jednotlivých UO – v ich právnej hranici 

 UO 
 Názov urbanistického 
obvodu 

právne hranice - 
hranica UO (ha) 

 zele� 
hodnoteného 
územia spolu 

(ha) 

Podiel 
zelene v 
UO v % 

Ekologicko-
environmentálna 
stabilita územia 

1  Horné mesto   37,12 9,61 26 nie 

2  Dolné mesto   53,44 15,19 28 nie 

3  Dolné sady   45,81 15,98 35 nie 

4  Medzisady   50,09 18,08 36 nie 

5  Horné sady   45,89 17,18 37 nie 

6  Za hradbami   37,30 19,77 53 skôr nie 

7  Nad stanicou   27,44 16,34 60 áno 

8  Pred stanicou   27,65 14,97 54 skôr nie 

9  Ružín   23,64 7,70 33 nie 

10  Hurbanov   31,37 14,57 46 skôr nie 

11  Bojisko   44,87 19,71 44 skôr nie 

12  Nemocnica   22,21 12,08 54 skôr nie 

13  Starý Tulipán   55,56 21,47 39 nie 

14  Na stanici   41,55 9,93 24 nie 

15  Za stanicou   81,19 21,33 26 nie 

16  Stromovka   43,63 20,34 47 skôr nie 

17  Za hrn�iarskou cestou   32,52 5,88 18 nie 

18  Dolina   66,56 11,18 17 nie 

19  Voz�ovka   44,65 8,74 20 nie 

20  Hliník   27,47 12,66 46 skôr nie 
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 UO 
 Názov urbanistického 
obvodu 

právne hranice - 
hranica UO (ha) 

 zele� 
hodnoteného 
územia spolu 

(ha) 

Podiel 
zelene v 
UO v % 

Ekologicko-
environmentálna 
stabilita územia 

21  Vodáre�   37,66 15,86 42 skôr nie 

22  Stará Kopánka   37,45 13,32 36 nie 

23  Pekné pole   31,66 10,80 34 nie 

24  Orava   23,14 9,44 41 skôr nie 

25  Tehelne   23,47 11,00 47 skôr nie 

26  Zátvor   65,83 26,84 41 skôr nie 

27 Rybník 12,86 5,51 43 skôr nie 

28  Pred Sláviou   29,75 10,95 37 nie 

29  Predmestie   84,06 23,56 28 nie 

30  Rázcestie   46,43 21,34 46 skôr nie 

31  Agrokomplex   26,77 15,20 57 skôr nie 

32  Návršie   55,22 28,03 51 skôr nie 

33 Pri zelene�skej ceste 7,99 7,27 91 áno 

34  Výhyb�a   62,14 19,84 17 nie 

35 Kamenný mlyn 0,11  5,24    

36 Ko�išské 0,00      

37  Nad kamenným mlynom   39,68 15,71 40 nie 

38 Medziháje 0,00      

39 Krá�ová – F, mlyn 0,99 0,43 43 skôr nie 

41 Horné za cestou 0,01 0,21 0  

42 Dolné za cestou 0,81 0,73 90 áno 

43 Richterov dvor 0,00      

44  Záhrady   65,88 22,11 34 nie 

45  Slávia   31,14 20,61 66 áno 

48  Modranka   184,05 84,62 46 skôr nie 

  Zele� celkovo v ha  1707,08 661,33 40 nie 

Poznámka:  

Menej ako 20 – pod kritickú hranicu udržate�nosti kvality životného prostredia prostredníctvom plôch zelene 
v zastavanom území mesta Trnava 

Menej ako 46 – pod odporú�anú hranicu výmer zelene v zastavanom území potrebných pre udržate�nos� kvality 
životného prostredia v meste vzh�adom na podmienky jeho lokalizácie. 

 

Tabu�ka potvrdila, že najmenšie zastúpenie zelene je v priemyselných zónach, najmä vozov�a, stani�ný 
priestor apod. Hoci sa zdá by� prirodzené, že je snahou investorov využi� priestor maximálne, predsa 
zele� s jej hygienickou funkciou je i v týchto lokalitách nezastupite�ná a jej výmera by nemala klesnú� 
pod 30%. Opak je však pravdou. Podiel zelene pod 30% signalizuje vážny nedostatok zelene a zníženie 
kvality prostredia. Problémom je fakt, že znehodnotené životné prostredie sa netýka len vlastného 
areálu, ale má dopad i na okolité plochy �i urbanistické obvody.  

Podiel zelene pod 30% bol zistený i v historickom jadre mesta (UO 1 a UO2), �o je však dané 
historickým vývojom. Mesto má s�asti zachovanú historickú štruktúru zástavby z obdobia stredoveku, 
kedy stavebné objekty v meste boli v tesnej blízkosti. Vtedy mesto plnilo iné funkcie, ako je tomu 
v sú�asnosti, a to najmä funkciu obrannú. Z toho dôvodu boli mestá stavené kompaktne. Historické 
jadro mesta Trnava je pozna�ené svojím vývojom, preto v centre mesta nie je dostatok zelene. Centrum 
mesta i dnes plní viaceré funkcie, najmä sociálno-spolo�enské. Rekrea�ná funkcia v tejto �asti mesta 
nie je prioritná.  „P�úca“ mesta by mali by� teda zakladané v iných �astiach mesta, nie priamo v centre.  

Podiel zelene v % je uvedený vyššie. Sú�asný stav zelene v ha v jednotlivých UO je uvedený 
v nasledujúcej tabu�ke �. 19, pri�om do uvádzaných výmer sú zapo�ítané všetky kategórie zelene 
i lesoparky (vylú�ené sú plochy ornej pôdy v riešenom území).  
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Tabu�ka  �. 19: Plošná výmera zelene v jednotlivých urbanistických obvodoch 

 UO 

 Názov 
urbanistického 
obvodu 

právne hranice 
- hranica UO 

(ha) 
 zele� hodnoteného 
územia spolu (ha) 

zele� v právnej 
hranici zast. územia  

pod�a UO (ha) 

zele� za právnou 
hranicou riešeného 

územia  (ha) 

1  Horné mesto   37,12 9,61 9,61 0,00 

2  Dolné mesto   53,44 15,19 15,19 0,00 

3  Dolné sady   45,81 15,98 15,98 0,00 

4  Medzisady   50,09 18,08 18,08 0,00 

5  Horné sady   45,89 17,18 17,18 0,00 

6  Za hradbami   37,30 19,77 19,77 0,00 

7  Nad stanicou   27,44 16,34 16,34 0,00 

8  Pred stanicou   27,65 14,97 14,97 0,00 

9  Ružín   23,64 7,70 7,70 0,00 

10  Hurbanov   31,37 14,57 14,57 0,00 

11  Bojisko   44,87 19,71 19,39 0,32 

12  Nemocnica   22,21 12,08 12,08 0,00 

13  Starý Tulipán   55,56 21,47 21,47 0,00 

14  Na stanici   41,55 9,93 9,93 0,00 

15  Za stanicou   81,19 21,33 21,33 0,00 

16  Stromovka   43,63 20,34 20,34 0,00 

17  Za hrn�iarskou cestou   32,52 5,88 5,88 0,00 

18  Dolina   66,56 11,18 11,16 0,02 

19  Voz�ovka   44,65 8,74 8,74 0,00 

20  Hliník   27,47 12,66 12,66 0,00 

21  Vodáre�   37,66 15,86 15,86 0,00 

22  Stará Kopánka   37,45 13,32 13,32 0,00 

23  Pekné pole   31,66 10,80 10,75 0,04 

24  Orava   23,14 9,44 8,97 0,47 

25  Tehelne   23,47 11,00 11,00 0,00 

26  Zátvor   65,83 26,84 19,66 7,18 

27 Rybník 12,86 5,51 4,77 0,74 

28  Pred Sláviou   29,75 10,95 10,95 0,00 

29  Predmestie   84,06 23,56 22,78 0,78 

30  Rázcestie   46,43 21,34 20,47 0,86 

31  Agrokomplex   26,77 15,20 13,19 2,01 

32  Návršie   55,22 28,03 17,63 10,39 

33 Pri zelene�skej ceste 7,99 7,27 7,05 0,21 

34  Výhyb�a   62,14 19,84 10,26 9,58 

35 Kamenný mlyn 0,11 5,24 0,00 5,24 

36 Ko�išské 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 
 Nad kamenným 
mlynom   39,68 15,71 13,14 2,57 

38 Medziháje 0,00 0,00 0,00 0,00 

39 Krá�ová – F, mlyn 0,99 0,43 0,24 0,19 

41 Horné za cestou 0,01 0,21 0,01 0,20 

42 Dolné za cestou 0,81 0,73 0,73 0,01 

43 Richterov dvor 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 UO 

 Názov 
urbanistického 
obvodu 

právne hranice 
- hranica UO 

(ha) 
 zele� hodnoteného 
územia spolu (ha) 

zele� v právnej 
hranici zast. územia  

pod�a UO (ha) 

zele� za právnou 
hranicou riešeného 

územia  (ha) 

44  Záhrady   65,88 22,11 22,00 0,10 

45  Slávia   31,14 20,61 20,61 0,00 

48  Modranka   184,05 84,62 83,91 0,71 

  Zele� v m2 1707,08 661,33 619,70 41,63 
 

Funk�nos� plôch zelene 
Vä�šina plôch zelene v rámci zastavaného územia plní významné funkcie. V meste však boli zistené aj 
nezastavané plochy s obmedzeným plnením funkcií zelene. Delenie na zele� „funk�nú“ a „nefunk�nú“ 
nie je celkom korektné, pretože každá zele�, každá nezastavaná plocha plní ur�ité funkcie a má svoj 
význam v území. Za nefunk�né plochy sú ozna�ené plochy ornej pôdy a ruderálne plochy.  Ruderálne 
plochy pokrývajú vegeta�né prvky trvalé, orná pôda naopak – vegeta�né prvky ju pokrývajú len ur�itú 
�as� v roku. Orná pôda však môže by� v zastavanom území i zámerne udržiavaná, ako eduka�né plochy 
a uchovanie tradície (napr. v Salzburgu). To však zrejme nie je prípad Trnavy, kde v okolí mesta je 
dostatok ornej pôdy. 

Medzi rezervné plochy patria plochy neudržiavané, ur�ené na zásvatvbu v rôznych �asových 
horizontoch. Teito plochy boli definované ako podkategória plôch špeciálnej zelene. Z h�adiska 
funk�nosti sa jedná o plochy skôr nefunk�né, degradované, pretože okrem bylinného porastu sú na nich 
rôzne nefunk�né zariadenia, stavebné materiály apod.  

V zastavanom území boli zistené i plochy ornej pôdy. Tiež tieto plochy predstavujú rezervné plochy 
pre investi�nú výstavbu, v sú�asnosti sú však ešte intenzívne po�nohospodársky využívané. Orná pôda  
pre p�ely tejto práce predstavuje samostatnú kategóriu. Nie je možné ju po�íta� medzi funk�né plochy 
zelene, hoci v ur�itú �as� roka sú na ornej pôde vegeta�né prvky. Tieto však nie sú v zastavanom území 
pestované cielene ako sú�as� systému zelene, ak je tomu v niektorých iných krajinách Európy 
(Salzburg).  Z uvedeného dôvodu sú plochy priradené  k plochám nefunk�ným.  

V tabu�ke �. 20 je uvedená sumarizácia uvedených nefunk�ných plôch pod�a jednotlivých 
urbanistických obvodov. 

Tabu�ka  �. 20:  Plošná výmera nezastavaných plôch  v  zastavanom území mesta Trnava 

UO  Názov UO 

Rezervné plochy 
v riešenom území 

celkom (m2) 
Orná pôda 

celkom (m2) 

Orná pôda v 
právnej 

hranici zast. 
územia  (m2) 

Orná pôda 
mimo 

právnej 
hranice  (m2) 

1  Horné mesto   6356 0     
2  Dolné mesto   1576 0     
3  Dolné sady   0 0     
4  Medzisady   1896 0     
5  Horné sady   0 0     
6  Za hradbami   0 0     
7  Nad stanicou   0 0     
8  Pred stanicou   0 0     
9  Ružín   803 0     

10  Hurbanov   0 0     
11  Bojisko   35506 0     
12  Nemocnica   8698 0     
13  Starý Tulipán   2372 0     
14  Na stanici   0 9183 9183   
15  Za stanicou   25117 31514 31514   
16  Stromovka   0 60566 60566   
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UO  Názov UO 

Rezervné plochy 
v riešenom území 

celkom (m2) 
Orná pôda 

celkom (m2) 

Orná pôda v 
právnej 

hranici zast. 
územia  (m2) 

Orná pôda 
mimo 

právnej 
hranice  (m2) 

17  Za hrn�iarskou cestou   3981 0 0   
18  Dolina   2602 2833 2833   
19  Voz�ovka   0 0     
20  Hliník   0 0     
21  Vodáre�   10 0     

22  Stará Kopánka   0 0     
23  Pekné pole   9026 49641 49641   
24  Orava   620 19009 19009   
25  Tehelne   0 0     
26  Zátvor   2574 213016 213016   
27 Rybník 31049 64001 64001   
28  Pred Sláviou   48083 55741 55741   
29  Predmestie   7605 0     
30  Rázcestie   59827 0     
31  Agrokomplex   13736 80137   80137 
32  Návršie   2934 47690 47690   
33 Pri zelene�skej ceste 0 0     
34  Výhyb�a   9227 391415 391415   
35 Kamenný mlyn 0 0     
36 Ko�išské 0 0     
37  Nad kamenným mlynom   30124 51727 51727   
44  Záhrady   1354 251459 251459   
45  Slávia   38737 0     

48  Modranka   36 392677 392677   

 Spolu v m2 343850 1720609 1640472 80137 

  Spolu v ha 34,38 172,06 164,05 8,01 

 Nefunk�né plochy spolu 206,44 ha    

 Výmera na 1 obyvate�a (m2): 5,2 26,0   

 

Nefunk�né plochy zelene v Trnave predstavujú výmeru až 31 m2/obyvate�a (spolu je to 206 ha). Na 
mesto, ktoré má nedostatok plôch verejnej zelene, je to zna�ná výmera, avšak v procese plánovania je to 
výborná rezerva pre budovanie plôch zelene a „zelených p�úc“ mesta. Zatia� však mesto v sú�asnom 
územnom pláne skôr uvažuje so zástavbou týchto rezervných plôch, v rámci ktorej bude rieši� i plochy 
zelene. 

V nasledovných tabu�kách �. 21-23 je uvedená bilancia funk�nej a nefunk�nej zelene vzh�adom 
k výmere územia. 

Tabu�ka   �. 21 – Funk�né a nefunk�né plochy zelene v meste Trnava  celkom  

 
nefunk�ná zele�:  Výmera (m2) m2/obyvate�a 

Rezervné plochy ruderálneho charakteru 343850 = 34,39 ha 5 

Rezervné lochy ako orná pôda  1720609 = 172,06 ha 26 

Nefunk�ná zele�  2064459 =  206,44 ha 31 

Podiel zastavaných a nezastavaných plôch mesta:   % 
reálna hranica zastavaného územia:  18696002 100 
nezastavané plochy (vrátane nefunk�ných plôch):  8333974 44,6 

zastavané plochy v reálnej hranici zastavaného územia: 10362028 55,4 



Aktualizácia dokumentu MÚSES mesta Trnava  2008                                                                Analytická �as�  

 

 
81

Tabu�ka  �. 22: Podiel funk�nej a nefunk�nej zelene z celkovej výmery zelene 

zele� funk�ná (zele� bez rezervných plôch) 6269515 m2 626,95 ha 75 % 
zele� nefunk�ná (rezervné plochy spolu) 2064459 m2 206,44 ha 25 % 
Spolu 8333974 m2 833,40 ha 100 % 

Tabu�ka  �. 23:   Podiel zelene k  reálne zastavanému územiu mesta 

Funk�ná a nefunk�ná zele� spolu bez ornej pôdy (m2/ha): 6613365 661,33 ha 35,4 % 
Funk�ná a nefunk�ná zele� spolu vrátane ornej pôdy – 
nezastavané plochy v meste (m2/ha): 8333974 833,40 ha 44,6 % 

Podiel nefunk�ných plôch v rámci  výmery celého zastavaného územia 11,05  % 

 

Nefunk�né plochy tvoria až 11% z riešeného územia (reálne zastavané územie mesta). Zo všetkých 
nezastavaných plôch tvoria plochy nefunk�né (rezervné plochy  a orná pôda) podiel 25 %. Z uvedeného 
vyplýva, že mesto má v týchto plochách ur�ité rezervy (až 206 ha), ktoré môže využi� na budovanie 
kvalitného urbánneho prostredia. Pri nedostatku zelene v meste je však nevyužitie týchto plôch na zele� 
hazardom s kvalitou prostredia budúcich generácií. Vzh�adom na platný územný plán však nie je 
možné tieto plochy využi� pre tvorbu systému zelene ako celok, ale iba �iasto�ne v rámci plánovaných 
funk�ných celkov.  

Záver k výmerám plôch zelene v meste Trnava  
Reálne zastavané územie je na výmere 1868 ha. Zele� zastavaného územia dosahuje výmeru 661,33 ha 
(vrátane ruderalizovaných plôch a vrátane lesoparkov, avšak bez ornej pôdy), to je 35,4 % zastavaného 
územia. Mesto sa tak na základe Štandardov minimálnej vybavenosti obcí (2002) radí k sídlam 
ekologicky a bioticky chudobným, z h�adiska kvality životného prostredia nestabilným. Spolu je 
v sú�asnosti nezastavaných až 44,6 % zastavaného územia. Plochy funk�nej zelene predstavujú výmeru 
626,95 ha, tj. 33,6 % reálne zastavaného územia. Plochy nefunk�nej zelene predstavujú výmeru 206,45 
ha. Orná pôda predstavuje výmeru 9,2 % reálne zastavaného územia, ruderálne plochy predstavujú 
1,8% reálne zastavaného územia, nefunk�né plochy (rezervné plochy a orná pôda spolu) spolu vykazujú 
výmeru 31% plôch funk�nej zelene a zárove� 11 % plôch reálne zastavaného územia.  

Nutné je konštatova�, že ani plochy „funk�nej zelene“ nie sú všetky plnohodnotné s vysokým objemom 
hmoty zelene, pretože na týchto plochách je zna�ná prevaha trávnikov. Trávnikové plochy sú  
v podstate plochy zelene so zníženou funk�nos�ou. Jedná sa o plochy športových areálov, ihrísk pri 
školských areáloch, ako i zna�ná �as� medziblokových priestorov.  

 
Je potrebné doda�, že výsledky boli získané na základe terénneho prieskumu, výsledky  hodnotenia 
plôch boli premietnuté do tabuliek, ktoré sú uvedené v �asti analýz. V �asti hodnotenia budú mierne 
upravené s oh�adom na platnú UPD.  
 

A.2.4.2.2. Podiel urbánnej zelene na obyvate�a  
Poznámka k po�tu obyvate�ov: v zastavanom území Trnavy a Modranky žije 66124 obyvate�ov, ale 
v celom katastrálnom území mesta Trnava a Modranka žije spolu 66399 obyvate�ov, �iže 257 
obyvate�ov žije mimo zastavaného územia, v osadách. Riešite�ský kolektív pracuje s po�tom 
obyvate�ov, ktorí žijú v zastavanom území a ktorých sa výmera a stav zelene bytostne dotýka. Výpo�ty 
sú realizované na 66142 obyvate�ov. 

Odporú�ané normatívy zelene pre mesto Trnava  
Potrebou zelene v zastavanom území sa vedci zaoberali už v 60-tych rokoch 20. storo�ia, kedy výmery 
zelene odvíjali od priemernej spotreby kyslíka jedného �loveka a produkcie kyslíka z 1 m2 priemerne 
kvalitnej plochy zelene. Uvedený výskum bol neskôr aplikovaný do metodických návodov na 
plánovanie zelene. Jednotliví autori, ktorí odporú�ajú plochy zelene v mestách, sa navzájom mierne 
líšia, �o je dané dobou, ke	 s nástupom technológií a zvýšenou intenzitou dopravy stúpala i  potreba na 
kvalitu ovzdušia. Medzi autorov, ktorí sa zaoberali touto problematikou, partia napr. Prof. Vreštiak, 
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Prof. Supuka, Ing. Jelínková, Ing.arch. Chudík a Doc. Tomaško. Z organizácií je možné spomenú� 
VÚVA Brno, URBION Bratislava. Odporú�ané výmery zelene na 1 obyvate�a sa pohybujú v závislosti 
od autora v rozmedzí 50-75-94 m2/obyvate�a.  

V roku 2002 vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR „Štandardy minimálnej 
vybavenosti obcí“ ako metodickú príru�ku pre obstarávate�ov a spracovate�ov územnoplánovacej 
dokumentácie. Táto príru�ka obsahuje i riešenie výmer plôch zelene. Niektoré plochy sú prepo�ítavané 
na 1 obyvate�a, iné na inú jednotku (na žiaka, na nemocni�né lôžko apod.). Štandardy minimálnej 
vybavenosti obcí v celku možno charakterizova� ako metodiku s posunom k ekologicko-
environmentálnej vyváženosti územia miest a obcí oproti predchádzajúcim metodikám. Odporú�aný 
podiel zelene je 46-68 m2/obyvate�a, avšak za predpokladu kvalitného zázemia. Za kvalitné zázemie sa 
považujú lesoparky v blízkosti sídla a mali by vykazova� výmeru až 50 m2/obyvate�a, aj to  za 
predpokladu, že územie nie je devastované, ale vyvážené. Ak je územie mesta nevyvážené, potom 
podiel lesoparkov by mal narasta�. Hoci táto príru�ka nie je záväzná, predsa je to jediný oficiálne 
ústredným orgánom vydaný metodický návod na riešenie vybavenosti obcí i z h�adiska zelene 
v poslednom období. Príru�ka uvádza výmery plôch zelene v závislosti od ve�kosti mesta a tiež výmeru 
lesoparkov v zázemí v závislosti od po�tu obyvate�ov v meste. Trnava je zaradená v kategórii miest 
s po�tom obyvate�ov od 50-100 tis.  

Tabu�ka  �. 24: Odporú�ané normatívy zelene pre mesto s po�tom obyvate�ov 50-100 tis. lokalizované 
v Podunajskej nížine  

Kategória zelene: 
Chudík, Tomaško (1987) 

základné m2/obyv. 
Štandardy (MŽP SR 2002) : 

m2/obyv. 
Verejná zele� parková 9-18 8-14 
Obytná  zele� 7-11 10-15 
Vyhradená zele�  12-19 12-14 
Špeciálna zele� 6-31 5-8 

Hospodárska z. 15 11-17 
Lesoparky 45 50m2 

Výrobné areály  7 m2/ob. 15-30% 

 101-146 101-125 

 

V tabu�ke �. 24 uvedené výmery plôch zelene sa ešte upravujú pod�a podmienok v závislosti od kvality 
životného prostredia. Ovplyv�ujúce podmienky sú ve�kos� sídla, kvalita ovzdušia, kompaktnos� 
zástavby, podlažnos� objektov, zastúpenie prírodných prvkov prístupných pre rekreáciu a poloha sídla.  

Pre ur�enie normatívov zelene v meste Trnava sa autori tejto práce opierajú o metodiku Chudík, 
Tomaško 1987, pretože sa v nej najlepšie dajú zachyti� podmienky mesta Trnava (vi	 nasledujúca 
tabu�ka).  

Tabu�ka  �. 25: Porovnanie množstva urbánnej zelene na 1 obyvate�a v r.2008 oproti nodmratívu  
Kategória/podkategória Sú�asný stav 

zelene, rok 2008 
(m2/obyv.) 

Potreba zelene s 
korekciou pod�a  

podmienok,  (m2/ob) 

Deficit zelene 
pod�a normatívu,  

(m2/ob) 

Verejná zele� 28,6 83 -54,4 

lesoparky 3,4 50 -46,6 

parky 4,6 15 -10,4 

ostatná zele� 8,1 6 2,1 

zele� pri bytových domoch 12,5 12 0,5 

Vyhradená zele� 15,8 17 -1,2 

zele� pri objektoch ob�.vybavenosti 2,4 4 -1,6 

zele� školských zariadení 7,0 4 3,0 

zele� športových zariadení 4,1 3 1,1 

zele� zdravotníckych zariadení 1,3 2 -0,7 
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Kategória/podkategória Sú�asný stav 
zelene, rok 2008 

(m2/obyv.) 

Potreba zelene s 
korekciou pod�a  

podmienok,  (m2/ob) 

Deficit zelene 
pod�a normatívu,  

(m2/ob) 

zele� cintorínov 1,0 4 -3,0 

Súkormná zele� 27,2 15 12,2 

záhrady pri rodinných domoch 24,4 15 9,4 

záhradkárske kolónie 2,8 0 2,8 

Špeciálna zele�  28,4 19 9,4 

zele� výrobných areálov 14,0 13 1,0 

zele� izola�ná, komunikácií a dopravných 
zariadení 8,1 3 5,1 

zele� ochranná a iné areály 1,1 3 -1,9 

Rezervné plochy ruderalizované 5,2 0 5,2 

Zele� spolu 100,0 134 -34,0 

 

Tabu�ka neuvažuje s rezervnými plochami, ktoré sa využívajú ako orná pôda. Odporú�ané plošné 
výmery zelene pre mesto Trnava zodpovedajú výmere 134 m2/obyv. Tento údaj zoh�ad�uje 
i podmienky, v ktorých sa mesto nachádza. Mesto by tak malo vykazova�  najmenej 83 m2 plôch 
verejnej zelene na obyvate�a v zastavanom území, a to i vrátane lesoparkov, kotrých výmera by sa mala 
pohybova� na úrovni 50 m2/obyvate�a (Štandardy minimálnej vybavenosti obcí).  Záverom teda 
konštatujeme, že pre mesto Trnava je minimálna výmera plôch zelene 134 m2/obyvate�a. Je 
potrebné zdôrazni�, že táto výmera nemôže by� uplatnená na každom území a v každom urbanistickom 
obvode rovnako, pretože každý urbanistický obvod je špecifický (napr. historické jadro vzh�adom na 
svoj vývoj bude ma� prirodzene menšie výmery plôch zelene). Výmera by však mala by� uplatnená 
v rámci celého zastavaného územia mesta.  

Výsledky analýz výmery zelene v rámci celého mesta Trnava 
 
Nasledujúca tabu�ka �. 26 dokumentuje prepo�et hlavných kategórií zelene na 1 obyvate�a a  
dokumentuje tento podiel vo vz�ahu k odporú�anej norme (Chudík, 1987).   

Tabu�ka  �. 26: Výmery zelene v meste Trnava na 1 obyvate�a pod�a hlavných  kategórií 
Kategória/podkategória Stav  urbánnej 

zelene v  roku 
2008 (ha) 

Potreba zelene s 
korekciou pod�a  
normatívu  (ha) 

Prebytok zelene 
pod�a normatívu, 

rok  2008 (ha) 

Deficit zelene 
pod�a 

normatívu, rok 
2008 (ha) 

Verejná zele� 189,06 548,98 17,5 -377,4 

lesoparky 22,42 330,71   -308,29 

parky 30,11 99,21   -69,10 

ostatná zele� 53,87 39,69 14,18   

zele� pri bytových domoch 82,65 79,37 3,28   

Vyhradená zele� 104,35 112,44 26,84 -34,9 

zele� pri objektoch 
ob�.vybavenosti 15,95 26,46   -10,50 

zele� školských zariadení 46,10 26,46 19,64   

zele� športových zariadení 27,04 19,84 7,20   

zele� zdravotníckych zariadení 8,52 13,23   -4,71 

zele� cintorínov 6,74 26,46   -19,72 

Súkormná zele� 179,80 99,21 80,59   

záhrady pri rodinných domoch 161,48 99,21 62,27   

záhradkárske kolónie 18,32 0,00 18,32   

Špeciálna zele�  188,12 125,67 74,91 -12,5 

zele� výrobných areálov 92,70 85,98 6,72   
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Kategória/podkategória Stav  urbánnej 
zelene v  roku 

2008 (ha) 

Potreba zelene s 
korekciou pod�a  
normatívu  (ha) 

Prebytok zelene 
pod�a normatívu, 

rok  2008 (ha) 

Deficit zelene 
pod�a 

normatívu, rok 
2008 (ha) 

zele� izola�ná, komunikácií a 
dopravných zariadení 53,65 19,84 33,81   

zele� ochranná a iné areály 7,39 19,84   -12,45 

ruderál 34,38 0,00 34,39   

Zele� spolu 661,33 886,30 199,8 -424,8 

Stav zelene celkom:     -225 ha 

Urbánna zele� v reálne zastavanom území vykazuje deficit oproti doporu�enému množstvu, tzv. 
normatívu, 34 m2 na 1 obyvate�a,  �o na celomestskej úrovni znamená celkový deficit 225 ha.  Najvä�ší 
deficit vykazujú plochy lesoparkov (308,29 ha) a parkov (69,10 ha), teda zele� verejná, verejnosti 
vo�ne prístupná s relaxa�no-rekrea�nou funkciou. Vysoký deficit týchto kategórií urbánnej zelene 
mierne znižujú potenciálne „prebytky“, z  ktorých sú však v  skuto�nosti niektoré možnými alebo 
pripravovanými rezervnými plochami pre budúce zastavanie.  Jedná sa predovšetkým o: 

− Plochy zelene pri bytových domoch, ktoré by sa mohli dosta� po postupnom dobudovaní 
chýbajúcich parkovacích státí výhradne na teréne do deficitu až o cca 24 ha.  Preto boli na 
základe viacerých h�adísk (ekologicko-environmentálne, rekrea�ná hodnota priestorov, kvalita 
existujúcich porastov) vytypované cenné plochy medzi bytovými domami na nezastavanie 
v rozsahu ur�enom vo výkresovej �asti B.   

− Zele� školských areálov a zariadení,  ktorej redukcia sa predpokladá  realizáciou investi�ných 
zámerov (napr. modernizácia a rozširovanie MTF STU na Bottovej ulici, dobudovanie alebo 
modernizácia športových plôch v areáloch ZŠ a i.).  Deklarované množstvo tejto kategórie zelene je 
významne nadnesené zapo�ítaním aj zisteného vegeta�ného krytu na plochách športovísk, ktoré 
vznikli zanedbaním údržby, príp. územných rezerv pre výstavbu. Pri prepo�te doporu�eného 
množstva (tzv. normatívu) 40 m2 zelene školských areálov na 1 žiaka školy sa preukázala potreba 
množstva zelene pre každý jednotlivý  areál  rôzna.  K termínu zberu dát (08/2008) bola zistená 
optimálna alebo nedostato�ná ve�kos� viacerých areálov pre aktuálny po�et žiakov navštevujúcich 
školu k tomuto termínu. Znamená to, že viaceré školské areály nedisponujú plochami pre budúce 
možné rozšírenie výukovej alebo stavebnej kapacity.  Areály škôl majú okrem priamych funkcií pre 
samotný výu�bový proces  (eduka�ná, športová, výchovná, psychohygienická, mikroklimatická) aj 
významný potenciál v jednotlivých urbanistických obvodoch pre doplnenie chýbajúcich subjadier 
a jadier systému urbánnej zelene verejne dostupných  do vzdialenosti 300 a 500 m. Preto boli 
niektoré školské areály vytypované, resp. ich �asti pre budúce postupné sprístup�ovanie verejnosti 
v ur�enom režime a v rozsahu stanovenom vo výkresovej �asti B. 

− Zele� športových areálov,  ktorej množstvo je významne skreslené zapo�ítaním trávnatého povrchu 
na hracích plochách športovísk (napr. futbalové trávnikové ihriská). 

− Rezervné plochy – ur�ené na iné funk�né využitie, ktoré sú v prevažnej miere sú�as�ou areálov, 
príp. iných plôch ur�ených na dobudovanie v zmysle platných podmienok pre využitie 
vymedzených území.  

Mesto Trnava vykazuje až alarmujúci deficit lesoparkov a rekrea�ného zázemia pre obyvate�ov mesta 
(tabu�ka �. 27).  

Tabu�ka  �. 27:  Bilancia výmery lesoparkov v meste Trnava 

 Lesopark spolu 
Lesopark v právnej 

hranici z.ú. 
Lesopark mimo právnej 
hranice zastav. územia 

 
Deficit 

m2/obyvate�a 

Výmera (m2) 224225 76019 148206  

stav m2/ob. 3,4 1,15 2,23 -46,6 

norma m2/ob 50    
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Výsledky analýz  - výmery zelene v rámci jednotlivých urbanistických obvodov mesta dokumentujú 
nasledujúce tabu�ky v rámci jednotlivých urbanistických obvodov: 

Tabu�ka �. 28:  Výmery zelene pod�a jednotlivých kategórií – stav v roku 2008 (v m2 a v ha) 

UO  Názov UO 

Zele� 
verejná spolu 

m2 

Zele� 
vyhradená 
spolu m2 

záhrady 
spolu m2 

Zele� 
špeciálna 
spolu m2 

Zele� spolu 
m2 

Zele� spolu 
ha 

1  Horné mesto   43161 10911 21502 14180 89755 8,98 

2  Dolné mesto   70622 52098 15589 12038 150348 15,03 

3  Dolné sady   62898 12800 78352 5766 159817 15,98 

4  Medzisady   37067 16038 107625 18203 178933 17,89 

5  Horné sady   37355 22781 96701 14974 171812 17,18 

6  Za hradbami   63141 121562 5290 7727 197719 19,77 

7  Nad stanicou   134033 21925 0 7446 163404 16,34 

8  Pred stanicou   79784 65622 476 3867 149749 14,97 

9  Ružín   36391 6338 15260 18233 76221 7,62 

10  Hurbanov   50757 31047 57965 5883 145651 14,57 

11  Bojisko   47138 8569 91165 14757 161629 16,16 

12  Nemocnica   10133 83795 12209 5970 112107 11,21 

13  Starý Tulipán   13326 25595 163291 10108 212320 21,23 

14  Na stanici   29625 2495 30192 37031 99343 9,93 

15  Za stanicou   805 4892 2556 179921 188174 18,82 

16  Stromovka   117530 24433 50221 11211 203395 20,34 

17 
 Za hrn�iarskou 
 cestou   9619 0 0 45227 54846 5,48 

18  Dolina   10570 0 16986 81659 109215 10,92 

19  Voz�ovka   20607 9256 1191 56353 87407 8,74 

20  Hliník   97922 24684 1399 2577 126582 12,66 

21  Vodáre�   103754 27274 19974 7600 158603 15,86 

22  Stará Kopánka   28092 16627 84538 3915 133172 13,32 

23  Pekné pole   7846 0 85878 5220 98944 9,89 

24  Orava   4708 7486 76286 5269 93748 9,37 

25  Tehelne   83943 20013 0 6061 110017 11,00 

26  Zátvor   88591 31575 76838 68816 265819 26,58 

27 Rybník 5106 0 17800 1102 24008 2,40 

28  Pred Sláviou   30954 7045 2446 20965 61409 6,14 

29  Predmestie   56926 6248 30420 134400 227993 22,80 

30  Rázcestie   16513 7559 24585 104881 153538 15,35 

31  Agrokomplex   13321 33819 11274 79869 138282 13,83 

32  Návršie   31610 31330 0 214385 277326 27,73 

33 Pri zelene�skej ceste 194 0 68430 4063 72687 7,27 

34  Výhyb�a   146250 27055 0 15912 189217 18,92 

35 Kamenný mlyn 52378 0 0 0 52378 5,24 

36 Ko�išské 0 0 0 0 0 0,00 

37 
 Nad kamenným 
mlynom   9916 22875 76990 17194 126975 12,70 

38 Medziháje 2389 0 1891 0 0 0,00 

39 Krá�ová – F, mlyn 0 0 0 0 4280 0,43 

41 Horné za cestou 0 0 0 2093 0 0,00 

42 Dolné za cestou 7235 0 0 104 2093 0,21 

43 Richterov dvor 0 0 0 0 7339 0,73 

44  Záhrady   162543 48558 4085 4514 0 0,00 
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UO  Názov UO 

Zele� 
verejná spolu 

m2 

Zele� 
vyhradená 
spolu m2 

záhrady 
spolu m2 

Zele� 
špeciálna 
spolu m2 

Zele� spolu 
m2 

Zele� spolu 
ha 

45  Slávia   4295 153693 0 9397 219700 21,97 

48  Modranka   61511 57524 448644 278501 167384 16,74 
  1890558 1043521 1798048 1537391 6269517 626,95 

Výmera v ha 189,06 104,35 179,80 153,74 626,95  
Rezervné plcohyl:    34,38  661,33 

Celková výmera zelene v meste vrátane lesoparkov a rezervných plôch je 661,33 ha. Orná pôda  
(rezervné plochy po�nohospodársky využívané) v tabu�ke zapo�ítaná nie je. Jej celková výmera v meste 
je 172,06 ha. Spolu nezastavané plochy (zele�, ruderál i orná pôda spolu) v meste majú výmeru 833,4 
ha. �alšie výpo�ty sa budú vz�ahova� len na plochy zelene bez ornej pôdy. 

Poznámka:  

Nasledujúce výpo�ty vychádzajú z výmer zelene, ktoré boli zistené na základe terénnych prieskumov, 
pri�om kategórie i podkategórie zelene neboli celkom zosúladené s vlastníckymi vz�ahmi a s platnou 
UPD. Z uvedeného dôvodu sú výmery uvádzané v niektorých tabu�kách mierne odlišné od výmer 
uvádzaných v tabu�ke �. 30. a v tabu�kách v kapitole Hodnotenie.  

Nasledujúca tabu�ka dokumentuje bilanciu plôch zelene (nedostatok resp. prebytok) v jednotlivých 
urbanistických obvodoch v m2/obyvate�a. Bilancia je vyhodnotená osobitne pre plochy zelene bez 
lesoparkov a osobitne vrátane lesoparkov. V bilancii sú zapo�ítané i ruderalizované plochy, nie však 
plochy ornej pôdy. Bilancia nerozlišuje kategórie zelene, ale po�íta plochy zelene ako celok.  

Tabu�ka �.  29: Výmera plôch zelene na obyvate�a v jednotlivých urbanistických obvodoch 

UO   
po�et 
obvy. 

m2 zelene v 
reálne 

zastavanom 
území (m2) 

Výmera zelene 
v UO - stav 

m2/obyvate�a 
(m2) 

Výmera zelene 
v UO - stav 

m2/obyvate�a 
(m2) 

Porovnanie 
zelene  s normou     

(norma = 134 
m2/ob.) 

1  Horné mesto   1176 96111 82 82 -52 

2  Dolné mesto   2619 151924 58 58 -76 

3  Dolné sady   3500 159817 46 46 -88 

4  Medzisady   3069 180829 59 59 -75 

5  Horné sady   2671 171812 64 64 -70 

6  Za hradbami   3084 197719 64 64 -70 

7  Nad stanicou   3851 163404 42 42 -92 

8  Pred stanicou   2462 149749 61 61 -73 

9  Ružín   872 77024 88 88 -46 

10  Hurbanov   1151 145651 127 127 -7 

11  Bojisko   1929 197135 102 102 -32 

12  Nemocnica   42 120805 2876 2876 2742 

13  Starý Tulipán   1814 214692 118 118 -16 

14  Na stanici   458 99343 217 217 83 

15  Za stanicou     213291       

16  Stromovka   6431 203395 32 32 -102 

17  Za hrn�iarskou cestou     58827       

18  Dolina   67 111817 1669 1669 1535 

19  Voz�ovka   31 87407 2820 2820 2686 

20  Hliník   3557 126582 36 36 -98 

21  Vodáre�   6535 158613 24 24 -110 

22  Stará Kopánka   2150 133172 62 62 -72 

23  Pekné pole   1135 107970 95 95 -39 

24  Orava   776 94368 122 122 -12 

25  Tehelne   4335 110017 25 25 -109 

26  Zátvor   3369 268393 80 80 -54 
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UO   
po�et 
obvy. 

m2 zelene v 
reálne 

zastavanom 
území (m2) 

Výmera zelene 
v UO - stav 

m2/obyvate�a 
(m2) 

Výmera zelene 
v UO - stav 

m2/obyvate�a 
(m2) 

Porovnanie 
zelene  s normou     

(norma = 134 
m2/ob.) 

27 Rybník   55057       

28  Pred Sláviou   44 109492 2488 2488 2354 

29  Predmestie   89 235598 2647 2647 2513 

30  Rázcestie   98 213365 2177 2177 2043 

31  Agrokomplex   295 152018 515 515 381 

32  Návršie   2 280260 140130 140130 139996 

33 Pri zelene�skej ceste   72687       

34  Výhyb�a     198444       

35 Kamenný mlyn   52378       

36 Ko�išské   0       

37  Nad kamenným mlynom   51 157099 3080 3080 2946 

38 Medziháje   0       

39 Krá�ová – F, mlyn   4280       

41 Horné za cestou   2093       

42 Dolné za cestou   7339       

43 Richterov dvor   0       

44  Záhrady   5858 221054 38 38 -96 

45  Slávia   20 206121 10306 10306 10172 

48  Modranka   2601 846216 325 325 191 

    66142 6613367 100 100 -34 

 

Z tabu�ky vyplýva, že nedostatok plôch zelene ako celku (bez rozlíšenia na jednotlivé kategórie 
a podkategórie) sa prejavuje najmä v UO �. 1-11, 13,16, 20-26, teda u vä�šiny urbanistických obvodov. 
Výsledok je však potrebné bra� s rezervou. Napr: UO �.1 a 2 je historické jadro mesta, kde štruktúra 
zástavby je tradi�ne tesná a zele� tu má minimálny priestor, najmä pri historických objektoch, 
v dvoroch a záhradách. Tieto zvyšky dlhodobo prítomných plôch zelene je vhodné udrža� i do 
budúcnosti. Ostatné UO s nedostatkom zelene sú plochy obytných súborov sídliskového typu. Dá sa 
teda konštatova�, že práve ob�ania bývajúci na sídliskách poci�ujú nedostatok kvalitného prostredia.  

 

A.2.4.2.3. Zastúpenie jednotlivých kategórií a podkategórií zelene v urbanistických 
obvodoch mesta  
Nasledujúce tabu�ky dokumentujú výmery konkrétnej kategórie, resp. podkategórie zelene v meste 
pod�a urbanistických obvodov  �lenenie na urbanistické obvody bolo prevzaté z UPD z roku 2004.  

• Lesoparky 

Lesoparky: Ide o zele� verejnú, lesného a lesoparkového charakteru, zakladanú lesníckym spôsobom, 
avšak s prvkami vybavenosti a využívanú na oddych a rekreáciu. Lesoparky tvoria rekrea�né zázemie 
mesta, preto ich uvádzame samostatne. 

Tabu�ka �. 30:  Výmera lesoparkov mesta Trnava 

UO Názov UO 
lesopark (m2) hodnotené 

územie celkom 
administratívna hranica 

zast. územia  (m2) 
územie mimo hraníc 

zast. územia (m2) 

34  Výhyb�a   123658 27830 95828 

35 Kamenný mlyn 52378   52378 

44  Záhrady   48189 48189   

 Spolu v m2 224225 = 22,42 ha 76019 148206 

 Výmera na 1 obyvate�a: 3,4 m2   

 norma 50 m2   
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Vzh�adom na lokalizáciu mesta v centre po�nohospodárskej oblasti je podiel lesoparkov až alarmujúco 
nízky.  Lesoparky majú výmeru 3,4 m2/obyvate�a. Štandardy minimálnej vybavenosti obcí hovoria 
o potrebnej výmere 50 m2/obyvate�a. Mesto by malo teda disponova� výmerou 331 ha lesoparkov 
vzh�adom na sú�asný po�et obyvate�ov. Deficit lesoparkov je až 308 ha. Jestvujúce lesoparky sú 
situované lokalizované na okraji  mesta.  

 

• Verejná zele� celkom 

Verejná zele� je zele� verejnosti prístupná bez obmedzenia. Za túto zele� považujeme zele� parkovú, 
zele� obytných súborov typu KBV a ostatnú verejnú zele� s funkciou estetickou, spolo�enskou, 
kultúrnou, oddychovou  apod.. Nie je tu zahrnutá zele� dopravných zariadení, zele� ochranná a 
lesoparky.  

Tabu�ka �. 31: Výmera plôch verejnej zelene ako jednej zo základných kategórií zelene (už bez lesoparkov) 

   parky ostatná zele� 

zele� pri 
bytových 
domoch 

UO   stav 2008  stav 2009 stav 2008  

1  Horné mesto   30622 12539   

2  Dolné mesto   47761 14277 8585 

3  Dolné sady   29327 5418 28153 

4  Medzisady   245 4761 32062 

5  Horné sady     19731 17624 

6  Za hradbami   18476 773 43892 

7  Nad stanicou   74994 3032 56007 

8  Pred stanicou   23329 7885 48570 

9  Ružín     7661 28729 

10  Hurbanov     34804 15953 

11  Bojisko     19291 27846 

12  Nemocnica     10133   

13  Starý Tulipán     4570 8757 

14  Na stanici   195 9133 20296 

15  Za stanicou     805   

16  Stromovka     25711 91819 

17  Za hrn�iarskou cestou     9619   

18  Dolina     10570   

19  Voz�ovka     18111 2496 

20  Hliník     9625 88298 

21  Vodáre�   14743 4807 84205 

22  Stará Kopánka     9641 18452 

23  Pekné pole     7846   

24  Orava     3612 1096 

25  Tehelne     35010 48933 

26  Zátvor   13039 35192 40361 

27 Rybník   5106   

28  Pred Sláviou   25793 4787 374 

29  Predmestie   32 56894   

30  Rázcestie     16513   

31  Agrokomplex     13321   

32  Návršie     31610   

33 Pri zelene�skej ceste   194   

34  Výhyb�a   22592     

35 Kamenný mlyn       
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   parky ostatná zele� 

zele� pri 
bytových 
domoch 

36 Ko�išské       

37  Nad kamenným mlynom     9427 490 

38 Medziháje       

39 Krá�ová – F, mlyn   2389   

41 Horné za cestou       

42 Dolné za cestou   7235   

43 Richterov dvor       

44  Záhrady     826 113528 

45  Slávia     4295   

48  Modranka     61511   

 Výmera v m2: 301148 538661 826524 

 Výmera v ha 30,11 53,87 82,65 

 Verejná zele� spolu:    166,63 ha 

 
Výmera na 1 obyvate�a (normatív bez lesoparkov je 33 
m2/obyvate�a):    25 m2/obyv. 

 Deficit   - 8m2/obyvate�a 

 Deficit  verejnej zelene celkom:    52,91 ha 

Trnava nemá dostatok plôch verejnej zelene. Normatív po�íta s 33 m2/obyvate�a a mesto vykazuje 25 
m2/obyvate�a. Deficit verejných plôch zelene tak predstavuje výmeru 53 ha. V nasledovnej �asti sú 
uvedené dve významné podkateg�oie v rámci verejnej zelene: 

• Zele� verejná, parková:  

Tabu�ka  �. 32:  Porovnanie množstva verejnej zelen parkovej na 1 obyvate�a v r.2008 oproti nodmratívu 

 Zele� parková Zele� ostatná Zele� pri bytových domoch 
Stav - výmera na 1 ob.  4,6 8,1 12,5 
Odporú�aný normatív 15 6 12 
Prebytok / Deficit:  -10,4 2,1 0,5 

Deficit vykazuje verejná zele� parková. Je potrebné túto podkategóriu posilni� o cca 99 ha, teda o 69 ha 
viac, ako je tomu v sú�asnosti. Plochy parkové sú plochy s výmerou nad 0,5 ha a parkovo upravené. Tie 
sa 	alej rozde�ujú na plochy celomestského významu (parky nad 5 ha), parky lokálneho významu 
(parky 2-5 ha) a par�íky (plochy 0,5-2 ha). Parky tvoria jadrá systému sídelnej zelene, pre udržanie 
kvality prostredia majú jednozna�ný význam. Parkovo však môžu by� (a v meste i sú) upravené i iné 
plochy zelene o výmere pod 0,5 ha. Tieto plochy sú zaradené do zelene verejnej ostatnej.  

• Zele� pri bytových domoch:  

Normatív pod�a Chudíka ur�uje 11 m2/zelene pri bytových domoch. Štandardy minimálnej vybavenosti 
obcí odporú�ajú 12 m2/obyvate�a verejnej zelene pri bytových domoch. Mesto vykazuje 12,5 
m2/obyvate�a, �o je mierne prekro�enie oboch normatívov. Pri hodnotení zelene v obytných súboroch 
sa dá konštatova�, že niektoré sídliská majú dostatok plôch sídliskovej zelene, na niektorých sídliskách 
je zase pomerne nízka kvalita plôch zelene (vi	 tabu�ky a kartogramy, kapitola A.2.4.3. v �asti 
Prílohy). �alšia tabu�ka dokumentuje výmeru zelene pri bytových domoch v rámci jednotlivých sídlisk, 
a to v ich medziblokových priestoroch. Hranice sídliska dodal zhotovite�ovi investor – mesto.  

Tabu�ka  �. 33:  Zele� pri bytových domoch týkajúca sa jednotlivých sídlisk 

ID� Obytný súbor UO 

Po�et 
obyvate�ov 

sídliska 

Stav                
zelene pri BD 

v  m2 
Stav zelene 
m2/obyv.  

Normatív 
zelene 

m2/obyv.  

Prebytok/ 
deficit 

m2/obyv.  

1 Vajanského 2 858 7300 9 12 -3 

2 A. Hlinku 3 199 4200 21 12 9 

3 Študentská 3 1361 20400 15 12 3 

4 J.Bottu 3 282 4000 14 12 2 

5 Študentská  3 - 4  660 9200 14 12 2 
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ID� Obytný súbor UO 

Po�et 
obyvate�ov 

sídliska 

Stav                
zelene pri BD 

v  m2 
Stav zelene 
m2/obyv.  

Normatív 
zelene 

m2/obyv.  

Prebytok/ 
deficit 

m2/obyv.  

6 J. Kalin�iakova 4 1991 26500 13 12 1 

7 A. Kubinu 5 1397 13100 9 12 -3 

8 Beethovenova 6 3942 34800 9 12 -3 

9 Mozartova 7 3512 60600 17 12 5 

10 G. Dusíka 8 1341 25600 19 12 7 

11 B. Smetanu 8 1194 25700 22 12 10 

12 Spartakovská 1 10 664 15700 24 12 12 

13 Tamaškovi�ova 11 266 4200 16 12 4 

14 Tamaškovi�ova/Nitrianska 11 185 3800 21 12 9 

15 Zelene�ská 11 814 15000 18 12 6 

16 Lin�ianská 16 6635 90300 14 12 2 

17 Hlboká-Clementisa 2 20 1460 51700 35 12 23 

18 Spartakovská-Clementisa 1 20 1845 24800 13 12 1 

19 Špa�inská 21 686 11700 17 12 5 

20 Okružná 21 1838 25400 14 12 2 

21 Na hlinách 21 4410 55300 13 12 1 

22 Hajdozyho  22 924 15700 17 12 5 

23 Tehelná  25 2261 27200 12 12 0 

24 V jame  25 1328 12100 9 12 -3 

25 Rovná 26 442 15900 36 12 24 

26 Veterná 26 1793 24800 14 12 2 

27 T. Tekela, Clementisa 44 2414 34000 14 12 2 

28 J. Slottu 44 1768 29300 17 12 5 

29 Clementisa 44 1111 18500 17 12 5 

  Spolu   47581 706800 15   3 

  Výemra v ha:      70,68       

Nedostatok plôch zelene vykazujú len sídliská Vajanského, Beethovenova, Kubinu a V jame. Treba 
však zdôrazni�, že sa jedná len o jednu podkategóriu zelene verejnej zelene, teda o zele� bezprostredne 
nadväzujúcu na obytné domy. Sídlisko Vajanského sa nachádza v historickom jadre a nemá možnos� 
rozšírenia plôch zelene. Sídlisko Beethovenova sa nachádza v tesnom kontakte Beethovenovho parku 
a ten priamo nadväzuje na krajinné prostredie, kde UPD uvažuje s vybudovaním parku. Pri sídlisku 
Kubinu sa nachádza park Kalvária. Sídlisko v Jame nemá možnos� rozvoja plôch zelene.  

• Zele� vyhradená: 

Jedná sa o zele� pri objektoch ob�ianskej vybavenosti a o zele� športovísk, cintorínov, škôl, škôlok, 
nemocni�ných zariadení apod. Ide teda o objekty, ktoré sú verejnosti prístupné v ur�itom režime.  

Tabu�ka �. 34:  Plošná výmera vyhradenej zelene v meste Trnava 

UO   

vyhradená 
zele� spolu  

v r.2008 (m2) 

zele� 
vybavenosti 
(m2) - iné 
objekty 

školské 
zariadenia a 

areály 

zele� 
športových 
zariadení 

(m2) 

zele� 
zdravotnícky
ch zariadení 

(m2) 

zele� 
cintorínov 
konecna 

(m2) 

1  Horné mesto   10911 10911 0       

2  Dolné mesto   52098 30116 4683 15916 1383   

3  Dolné sady   12800 38 12762       

4  Medzisady   16038 4518 11520       

5  Horné sady   22781 1216 8161     13405 

6  Za hradbami   121562 1151 120411       

7  Nad stanicou   21925 0 21925       

8  Pred stanicou   65622 0 55683 9939     

9  Ružín   6338 6338         
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UO   

vyhradená 
zele� spolu  

v r.2008 (m2) 

zele� 
vybavenosti 
(m2) - iné 
objekty 

školské 
zariadenia a 

areály 

zele� 
športových 
zariadení 

(m2) 

zele� 
zdravotnícky
ch zariadení 

(m2) 

zele� 
cintorínov 
konecna 

(m2) 

10  Hurbanov   31047 3604 27442       

11  Bojisko   8569 5812 2757       

12  Nemocnica   83795 0     83795   

13  Starý Tulipán   25595 11049 14546       

14  Na stanici   2495 2495         

15  Za stanicou   4892 0 4892       

16  Stromovka   24433 1849 22584       

17  Za hrn�iarskou cestou   0 0         

18  Dolina   0 0         

19  Voz�ovka   9256 5088 4168       

20  Hliník   24684 3311 21374       

21  Vodáre�   27274 2558 24716       

22  Stará Kopánka   16627 731 8189 7707     

23  Pekné pole   0 0         

24  Orava   7486 5506 1979       

25  Tehelne   20013 6643 13370       

26  Zátvor   31575 753 30821       

27 Rybník 0 0         

28  Pred Sláviou   7045 7045         

29  Predmestie   6248 5419 828       

30  Rázcestie   7559 6522 1037       

31  Agrokomplex   33819 1620 32198       

32  Návršie   31330 5895       25436 

33 Pri zelene�skej ceste 0 0         

34  Výhyb�a   27055 0       27055 

35 Kamenný mlyn 0 0         

36 Ko�išské 0 0         

37 
 Nad kamenným 
mlynom   22875 22875         

38 Medziháje 0 0         

39 Krá�ová – F, mlyn 0 0         

41 Horné za cestou 0 0         

42 Dolné za cestou 0 0         

43 Richterov dvor 0 0         

44  Záhrady   48558 2503 4047 42008     

45  Slávia   153693 2110   151583     

48  Modranka   57524 1852 10925 43239   1508 

 v m2: 1043521 159529 461018 270393 85178 67403 

 Výmera v ha 104,35 15,95 46,10 27,04 8,52 6,74 

 Výmera v m2/ 1 obyv. 16 2,4 7,0 4,1 1,3 1,0 

 normatív 17 4 4 3 2 4 

 

Ak zoberieme vyhradenú zele� ako celok (teda všetky podkategórie spolu), zistíme, že mesto má deficit 
plôch vyhradenej zelene, a to v hodnote 1 m2/obyvate�a. Vyhradená zele� by mala by� posilnená o cca 
6,6 ha. Nedostatok vyhradenej zelene vykazujú najmä urbanistické obvody spadajúce do historického 
jadra mesta, avšak v tomto UO je možné nedostatok zelene akceptova� z dôvodu historického vývoja 
mesta. Z tabu�ky tiež vyplýva, že poddimenzované zele�ou sú plochy cintorínov, nemocni�ných 
zariadení a ostatná vybavenos�. K cintorínom je potrebné doda�, že mesto už vykúpilo 	alšie pozemky 
na rozšírenie cintorína. Školské areály a športové areály sa zdajú by� plošne predimenzované, ak 
berieme do úvahy metodiku pod�a Chudíka (1987). Avšak odporú�ané Štandardy minimálnej 
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vybavenosti obcí, ktoré v roku 2002 vydalo MVRR SR, preferujú prepo�et plôch zelene na po�et žiakov 
v škole. Pri tomto prepo�te dochádza k nedostatku plôch zelene v školských areáloch. Tento fakt 
dokumentuje nasledujúca tabu�ka. Po�et žiakov u vybraných škôl dodal zhotovite�ovi investor (mesto).  

Tabu�ka  �. 35:  Výmera plôch zelene vo vybraných areáloch školských zariadení 

Základná škola 

Po�et žiakov 
(údaj MsÚ, 

2008) 

norma 
zelene na 1 
žiaka (m2) 

potreba zelene 
pod�a normy 

(m2) 
stav zelene 

(m2) 

rozdiel zelene  
stav / norma 

(m2) špecifikum 

ZŠ A.Kubinu 438 40 17520 8161 -9359  

ZŠ Atómová 1 479 40 19160 8199 -10961 šport 

ZŠ J.Bottu 639 40 25560 18076 -7484  

ZŠ M.Gorkého 675 40 27000 33776 6776 2 školy 

ZŠ  I.Krasku 183 40 7320 10925 3605 šport 

MŠ I.Krasku 69 25 1725    

ZŠ K. Mahra 730 40 29200 24809 -4391 2 školy  

ZŠ Námestie SUT 621 40 24840 10598 -14242  

ZŠ Spartakovská 1022 40 40880 25956 -14924 2 školy, šport  

ZŠ Van�urova 402 40 16080 11635 -4445  

Spolu   209285 152135 -57150  

 

Z uvedenej tabu�ky vyplýva, že z  deviatich vybraných školských areálov má 7 škôl nedostatok 
exteriérových plôch zelene. Týka sa to i školy so zameraním na šport, kde sa predpokladá intenzívnejšie 
využívanie exteriéru na tréningy. V školských areáloch v zna�nej miere prevládajú spevnené plochy 
a ihriská. Vä�šie plochy zelene sú vysadené len ojedinele, a to najmä pred vstupom do školy, alebo 
v dvorovej �asti. Mesto má vypracovanú Koncepciu obnovy školských areálov, ktorá po�íta 
s vytvorením nových �i dobudovaním jestvujúcich plôch zelene a s „otvorením“ areálov škôl pre 
verejnos� v �ase mimo vyu�ovania, najmä cez víkendy. Takto by sa plochy areálov škôl stali najmä 
v rámci sídliskových plôch relaxa�no-športovými areálmi �iasto�ne prístupnými verejnosti. Po 
dobudovaní zelene budú ma� tieto areály i podiel na ekologicko-environmentálnej kvalite územia 
mesta. Plochy zelene škôl je tak potrebné chráni� pred ich záberom a zastavaním. 

Zdravotnícke zariadenia: zele� pri poliklinike je len minimálna, chýba tu par�ík o výmere 0,5-2 ha, 
ktorý odporú�ajú Štandardy. Reštrukturalizáciou zdravotníctva došlo k zníženiu po�tu lôžok vo 
Fakultnej nemocnici v Trnave. V sú�asnosti má Fakultná nemocnica v Trnave 656 lôžok. Výmera plôch 
zelene na lôžko by pod�a Štandardov minimálnej vybavenosti obcí mala dosahova� 80-130 m2/lôžko, 
takže nemocni�ný park by mal ma� výmeru 5,25-8,53 ha. Fakultná nemocnica v Trnave mala pôvodne 
výmeru 8,38 ha, avšak odpredajom �asti pozemku pre spa�ov�u nebezpe�ného odpadu sa areál 
nemocnice zmenšil  na sú�asných 5,71 ha plôch zelene, �o je na spodnej hranici odporú�anej výmery. 
Vzh�adom na prítomnos� spa�ovne by sa najmä objem zelene mal posilni�.   

• Súkromná zele�  

Jedná sa o zele� pri rodinných domoch (záhrady) a o záhradkárske osady (hospodárska zele�).  

Tabu�ka �. 36: Plošná výmera súkromnej zelene 

UO   

 Záhrady 
a záhr. osady 

spolu (m2) 
pôvodný 
stav 2008  

pôvodný stav 
2008  

1  Horné mesto   21502 21502   
2  Dolné mesto   15589 15589   
3  Dolné sady   78352 78352   
4  Medzisady   107625 107625   
5  Horné sady   96701 96701   
6  Za hradbami   5290 5290   
7  Nad stanicou   0     
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UO   

 Záhrady 
a záhr. osady 

spolu (m2) 
pôvodný 
stav 2008  

pôvodný stav 
2008  

8  Pred stanicou   476 476   
9  Ružín   15260 15260   

10  Hurbanov   57965 57965   
11  Bojisko   91165 91165   
12  Nemocnica   12209 12209   
13  Starý Tulipán   163291 161483 1808 
14  Na stanici   30192 30192   
15  Za stanicou   2556 2556   
16  Stromovka   50221 33530 16690 
17  Za hrn�iarskou cestou   0     
18  Dolina   16986 16986   
19  Voz�ovka   1191 1191   
20  Hliník   1399 1399   
21  Vodáre�   19974 19974   
22  Stará Kopánka   84538 84538   
23  Pekné pole   85878 85878   
24  Orava   76286 76286   
25  Tehelne   0     
26  Zátvor   76838 76838   
27 Rybník 17800 17800   
28  Pred Sláviou   2446 2446   
29  Predmestie   30420 3059 27361 
30  Rázcestie   24585 4383 20202 
31  Agrokomplex   11274 11274   
32  Návršie   0     
33 Pri zelene�skej ceste 68430   68430 
34  Výhyb�a   0     
35 Kamenný mlyn 0     
36 Ko�išské 0     
37  Nad kamenným mlynom   76990 56884 20106 
38 Medziháje 0     
39 Krá�ová – F, mlyn 1891 1891   
41 Horné za cestou 0     
42 Dolné za cestou 0     
43 Richterov dvor 0     
44  Záhrady   4085 4085   
45  Slávia   0     

48  Modranka   448644 420040 28604 

 V m2: 1798048 1614848 183200 
 V ha:  179,80 161,48 18,32 

 Výemra na 1 obyvate�a:  27,2 24,4 2,8 

 Normatív: 26 15 11 

 

Súkromná zele� v meste Trnava predstavuje výmeru až 179,8 ha, �o je 27 m2/obyvate�a. Táto kategória 
zelene je v porovnaní s výmerou verejnej �i vyhradenej zelene zna�ne predimenzovaná. Avšak 
odporú�ané výmery  súkromnej zelene sa u rôznych autorov odlišujú. Supuka (1991) uvádza 15-30 m2, 
Chudík (1987) uvádza 15 m2, Štandardy minimálnej vybavenosti obcí uvádzajú 11-17 m2 
hospodárskych plôch a 100 m2 okrasnej záhrady pri každom pri RD. Vsú�anosti v nových IBV sa 
preferujú pri RD len maloplošné, okrasné záhrady. Záhrady v Modranke a v starších �astiach sú 
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z h�adiska sú�asného urbanizmu predimenzované, avšak je to dané vidieckym charakterom tejto 
mestskej �asti, kedy záhrady mali funkciu produk�nú a slúžili na samozásobovanie.   

• Zele� špeciálna 

Zele� špeciálna predstavuje plochy zelene so špecifickou funkciou, napr. funkcia ochranná, izola�ná, 
zele� pri sakrálnych objektoch, zele� dopravných zariadení apod. Plochy eduka�né (botanická záhrada) 
i historické (múzeum ai.) zaradili autori tohto diela medzi zele� vyhradenú.  

Tabu�ka �. 37:  Plošný priemet špeciálnej zelene v zastavanom území mesta Trnava 

UO  Názov UO 

Zele� 
špeciálna 2008 

(m2) 

zele� 
výrobných 

areálov  (m2)  

zele� 
dopravných 
zariadení a 

komunikácií 

Zele� 
ochranná a 
iné areály 

rezervné 
plochy 

1  Horné mesto   14180 0 14180 0  

2  Dolné mesto   12038 0 12038 0  

3  Dolné sady   5766 0 5766 0  

4  Medzisady   18203 0 18203 0  

5  Horné sady   14974 1249 13726 0  

6  Za hradbami   7727 0 7727 0  

7  Nad stanicou   7446 0 7446 0  

8  Pred stanicou   3867 0 3867 0  

9  Ružín   18233 12459 5774 0  

10  Hurbanov   5883 0 5883 0  

11  Bojisko   14757 930 13827 0  

12  Nemocnica   5970 0 5970 0  

13  Starý Tulipán   10108 0 10108 0  

14  Na stanici   37031 32793 4238 0  

15  Za stanicou   179921 175369 4552 0  

16  Stromovka   11211 0 11211 0  

17  Za hrn�iarskou cestou   45227 34821 10406 0  

18  Dolina   81659 41792 39867 0  

19  Voz�ovka   56353 43199 13155 0  

20  Hliník   2577 0 2577 0  

21  Vodáre�   7600 521 7078 0  

22  Stará Kopánka   3915 0 3914 0  

23  Pekné pole   5220 0 5220 0  

24  Orava   5269 469 4800 0  

25  Tehelne   6061 0 6061 0  

26  Zátvor   68816 0 8920 59896  

27 Rybník 1102 221 881 0  

28  Pred Sláviou   20965 0 16356 4609  

29  Predmestie   134400 118842 15558 0  

30  Rázcestie   104881 95347 9533 0  

31  Agrokomplex   79869 63939 15930 0  

32  Návršie   214385 134442 79943 0  

33 Pri zelene�skej ceste 4063 0 4063 0  

34  Výhyb�a   15912 15409 503 0  

35 Kamenný mlyn 0 0 0 0  

36 Ko�išské 0 0 0 0  

37  Nad kamenným mlynom   17194 16522 672 0  

38 Medziháje 0 0 0 0  

39 Krá�ová – F, mlyn 0 0 0 0  

40 neexistuje 0 0 0 0  

41 Horné za cestou 2093 0 2093 0  
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UO  Názov UO 

Zele� 
špeciálna 2008 

(m2) 

zele� 
výrobných 

areálov  (m2)  

zele� 
dopravných 
zariadení a 

komunikácií 

Zele� 
ochranná a 
iné areály 

rezervné 
plochy 

42 Dolné za cestou 104 0 104 0  

43 Richterov dvor 0 0 0 0  

44  Záhrady   4514 0 4514 0  

45  Slávia   9397 0 0 9397  

46 neexistuje 0 0 0 0  

47 neexistuje 0 0 0 0  

48  Modranka   278501 138682 139819 0  

 Výmera v m2 1881241 927007 536482 73902 343850 

 Výmera v ha 188,12 92,70 53,65 7,39 34,38 

 Výmera v m2/obyvate�a 28,4 14,0 8,1 1,1 5,2 
 Normatív 19 13 3 3 0 

 

Mesto zdanlivo vykazuje dostatok plôch špeciálnej zelene, a to i podpo�ítaní rezervných plôch, ktoré sú 
ur�ené pre investi�né zámery. Funk�ná špeciálna zele� je teda len 23,2 m2/obyvate�a. I to je však 
o nie�o viac, ako stanovuje metodika pod�a Chudíka. Pod�a Štandardov minimálnej vybavenosti obcí 
by izola�ná zele� mala tvori� pásy o šírke od 5-150 m a v nich by až 80% mali vegeta�nú štruktúru 
tvori� stromy. V Trnave však ani parky nedosahujú šírku plochy 150 m, a to nie je izola�ná zele�, ale 
zele� parková. Šírke porastu 150 sa blíži len plocha v Sade J.Krá�a, v �asti nadchodu cez železnicu. 
Park A. Bernoláka je široký len málo cez 50 m, lesopark pri Kamennej ceste má šírku cca 100 
m, lesopark pri sídlisku Družba má šírku len cca 50 m a Beethovenov park je široký od 50-100 m. 
Plochy izola�nej zelene sú najširšie pri Da�ovom úrade v �asti od Hlbokej cesty, kde šírka izola�ného 
pásu dosahuje cca 50 m.  

• Zele� izola�ná, komunikácií a dopravných zariadení – podkategória špeciálnej zelene 

V meste je v priemere pomerne dobre posilnená zele� dopravná, teda sprievodná zele� komunikácií 
(najmä v uliciach), zele� parkovísk, zele� špeciálnych dopravných zariadení. Faktom je, že mnohé ulice 
však nemajú vybudované aleje alebo aspo� jednostranné stromoradia, a to dokonca ani nové zóny IBV.  
Ich budovanie bude obtaižne, pretože v uliciach je množstvo inžinierskych sietí. Tiež parkoviská ešte 
v nedávnej minulosti boli budované bez zelene, v sú�asnosti sa tento stav mení, ale stále sú  parkoviská 
na zele� chudobné. Inžinierske siete nadradeného významu sú vedené takmer okolo celého mesta, to 
obmedzuje možnos� budovania „zeleného prstenca“ pri plánovanom dopravnom obchvate mesta 
Trnava, najmä v jeho západnej �asti. 

• Zele� výrobných areálov – podkategória špeciálnej zelene 

Zele� vo výrobných areáloch má mimoriadny význam, pretože okrem funkcie mikroklimatickej plní 
najmä funkciu hygienickú a izola�nú. Jej hodnota by mala by� na úrovni 13 m2/obyvate�a. Z tohto 
poh�adu je množstvo zelene v priemyselných areáloch dostato�né, pretože v tento normatív je 
prekro�ený.   

Autori tejto práce sa rozhodli urobi� prepo�et zelene výrobných areálov na všetkých obyvate�ov mesta. 
Mesto síce nemá výrobný areál �i priemyselnú zónu v každom urbanistickom celku, predsa však emisie 
z technológií znehodnocujú prostredie i obyvate�ov bývajúcich vo vzdialených �astiach od 
priemyselnej zóny. Tiež nad územie mesta prúdením vetra sú prinášané i imisie tzv. dia�kovým 
prenosom z iných území Slovenska i zo zahrani�ia. Tiež je fakt, že mesto je pomerne za�ažené 
stacionárnymi i mobilnými zdrojmi zne�is�ovania ovzdušia. To dokazuje rozptylová štúdia napriek 
tomu, že nebrala do úvahy všetky zdroje zne�istenia v meste. Dalším dôkazom sú výsledky 
monitorovacej stanice SHMU umiestnenej pri centre. Za�aženým prostredím sú dotknutí všetci 
obyvatelia mesta. Výrobné areály zvä�ša produkujú zna�né množstvá najmä tuhých zne�is�ujúcich 
látok. Zele� výrobných areálov má teda prioritne funkciu hygienickú. Zamedzenie šírenia akýchko�vek 
emisií už pri zdroji je z h�adiska kvality ŽP dôležité. Zele� okrem TZL zachytáva a tlmí hluk šíriaci sa 
z výrobných areálov. Je teda potešite�né, že vo výrobných areáloch je dostatok plôch zelene, avšak 
chýbajú plochy vysokej zelene, plochy sú zvä�ša len zatrávnené. Žia�, vo�né parcely v priemyselných 
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zónach sú len rezervnými plochami pre 	alšiu výstavbu objektov. Skuto�né výmery zelene v 
 jednotlivých dobudovaných areáloch sú ove�a nižšie a  vykazujú výmeru len 17 % v priemere z 
výmery výrobného areálu (tabu�ka �. 38). Štandardy minimálnej vybavenosti obcí odporú�ajú 15-30% z 
plochy výrobného areálu, prípadne pomer zastavaných a nezastavaných plôch by mal by� 1:2, teda 
plochy zelene by mali dosahova� cca 33% výmery areálu. Na ploche zelene vo výrobných areáloch by 
malo by� až 80% stromov. V prípade výrobných areálov v Trnave však stromy sú len ojedinele, 
prípadne sú vysadené stromoradia popri oplotení. Vä�šinou sú plochy zatrávnené alebo ruderalizované.  

Tabu�ka  �. 38:  Podiel plôch zelene vo vybraných výrobných areáloch 

UO výmera výrobných areálov (ha) 
výmera plôch zelene 

(ha) % zelene 

9 - Sladov�a 3,45 1,45 42,0 

15 - Sachs 112,56 18,65 16,6 

17 - Manville 22,5 3,48 15,5 

18 52,5 3,38 6,4 

19 - ŽOS 34,37 4,32 12,6 

29 59,28 11,9 20,1 

30 32,34 9,5 29,4 

32 135,1 19,08 14,1 

48 - Modranka 23,58 9,74 41,3 

Priemer 475,68 81,5 17,1 

 

Podiel zelene je najvyšší v Sladovni, kde je bývalá MŠ, okolo ktorej sú plochy vysokej zelene a tiež je 
tu nezastavaná �as� pri železni�nej trati. Vo�né plochy zelene sú dané historicky a je vhodné ich 
zachova� i v budúcnosti. �alším výrobným areálom s vysokým podielom zelene je areál na konci 
Modranky. Je to bývalý hospodársky dvor, kde boli prirodzene ve�ké nezastavané plochy. Zástavba 
tohto areálu sa však už pripravuje, pri�om plochy zelene budú pod�a štúdie tvori� cca 20% areálu. 
Z uvedeného vyplýva, že mesto by malo požadova� od investorov vä�šiu výmeru nezastavaných 
a intenzívne ozelenených plôch vo výrobných  areáloch. Zárove� je potrebné tieto plochy využi� ako 
„vsakova�ky“, teda plochy, kde je možné vodu zadrža� a necha� vsakova� do pôdneho profilu.  

• Rezervné plochy  – podkategória špeciálnej zelene 

Plochy rezervné sú plochy ur�ené na zástavbu, avšak v sú�asnosti sú nevyužívané. V meste Trnava je 
ich stav v niektorých urbanistických obvodoch pomerne vysoký (tabu�ka �. 39).  

Tabu�ka  �. 39: Výmera rezervných plôch 

UO Názov UO 
Rezervné plochy - hodnotené územie celkom 

(m2) 

1  Horné mesto   6356 

2  Dolné mesto   1576 

3  Dolné sady   0 

4  Medzisady   1896 

9  Ružín   803 

11  Bojisko   35506 

12  Nemocnica   8698 

13  Starý Tulipán   2372 

15  Za stanicou   25117 

17  Za hrn�iarskou cestou   3981 

18  Dolina   2602 

21  Vodáre�   10 

23  Pekné pole   9026 

24  Orava   620 

26  Zátvor   2574 

27 Rybník 31049 

28  Pred Sláviou   48083 
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UO Názov UO 
Rezervné plochy - hodnotené územie celkom 

(m2) 

29  Predmestie   7605 

30  Rázcestie   59827 

31  Agrokomplex   13736 

32  Návršie   2934 

34  Výhyb�a   9227 

37  Nad kamenným mlynom   30124 

44  Záhrady   1354 

45  Slávia   38737 

48  Modranka   36 

 Spolu v m2 343850 

  Spolu v ha 34,38 

 Výmera na 1 obyvate�a: 5,2 

Hoci táto kategória by sa v meste nemala vôbec nachádza�, v Trnave je až 5,2 m2/obyvate�a rezervných  
plôch, �o predstavuje spolu 34 ha. Ich využitie na budovanie zelene by bolo vhodné.  

• Orná pôda  

Pre úplnos� uvádzame i 	alšie nezastavané plochy, a to výmeru ornej pôdy. Už vyššie je v texte 
zmienka o pomerne vysokom zastúpení ornej pôdy v reálne zastavanom území mesta. Stav 
v jednotlivých urbanistických obvodoch je uvedený v tabu�ke �. 40. Plochy ornej pôdy sú vnímané ako 
rezervné plochy pre výstavbu. Tiež sú�asný územný plán s ich ponechaním neuvažuje. 

Tabu�ka  �. 40: Plošné zastúpenie ornej pôdy v zastavanom území mesta Trnava 

UO Názov UO 
orná pôda celkom 
intravilán  (m2) 

zele� v právnej hranici 
zast. územia  (m2) 

zele� mimo  právnej 
hranice  zastavaného 

územia (m2) 

14  Na stanici   9183 9183   

15  Za stanicou   31514 31514   

16  Stromovka   60566 60566   

18  Dolina   2833 2833   

23  Pekné pole   49641 49641   

24  Orava   19009 19009   

26  Zátvor   213016 213016   

27 Rybník 64001 64001   

28  Pred Sláviou   55741 55741   

31  Agrokomplex   80137   80137 

32  Návršie   47690 47690   

34  Výhyb�a   391415 391415   

37  Nad kamenným mlynom   51727 51727   

44  Záhrady   251459 251459   

48  Modranka   392677 392677   

 Spolu v m2 1720609 1640472 80137 

  Spolu v ha 172,06 164,05 8,01 

 Výmera na 1 obyvate�a: 26,0 25 1 

Pod�a územného plánu budú tieto plochy postupne zastavané. Jedná sa hlavne o rezervné plochy 
v jestvujúcich priemyselných zónach, ale tiež v  zónach bývania.  

Poznámka:  

V rámci terénnych prieskumov bol zis�ovaný aktuálny stav zelene a kategória zelene vizuálne. V teréne 
nebolo možné posúdi� vlastnícke vz�ahy na parcelách. Avšak na základe koordinácie kategórií zelene 
s platným územným plánom mesta a vlastníckymi vz�ahmi došlo k úprave výmer zelene v jednotlivých 
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kategóriách. Tým vznikli drobné nezrovnalosti medzi terénnym prieskumom a výsledným stavom. 
Rozdiel vznikol napr. pri definovaní športovísk, pri definovaní ostatnej verejnej zelene apod. Napr.  

- areál pri kláštore Saleziánov v rámci terénnych prieskumov bol hodnotený ako plochy zelene 
vyhradenej, takže jestvujúce športovisko však bolo autormi vnímané ako plochy vyhradenej, 
areálovej, ktorej funkcia môže by� rozhodnutím cirkvi zmenená zo športoviska na inú funkciu.  
Sú�asný územný plán však túto plochu vymedzuje ako športovisko, a to až do roku 2030. apod. 

Uvedenými rôznymi prístupmi vznikli v jednotlivých kategóriách a podkategóriách zmeny vo 
výmerách plôch zelene, ktoré bolo potrebné následne zosúladi� s UPD. Rozdiely vo výmerách 
dokumentuje nasledovná tabu�ka: 

Tabu�ka �. 41: Aktualizované výmery jednotlivých kategóríí zelene v r. 2008 

  

Výmera  zelene po 
koordinácii s UPD v ha (rok 

2008)  

Výmera zelene na základe 
terénnych prieskumov v ha      

(rok 2008) 

Verejná zele� 189,06 191,05 

lesoparky 22,42 22,42 

parky 30,11 29,63 

ostatná zele� 53,87 56,60 

zele� pri bytových domoch 82,65 82,40 

Vyhradená zele� 104,35 100,70 

zele� pri objektoch ob�ianskej vybavenosti 15,95 14,17 

zele� školských zariadení 46,10 39,41 

zele� športových zariadení 27,04 31,86 

zele� zdravotníckych zariadení 8,52 8,52 

zele� cintorínov 6,74 6,74 

Súkromná zele� 179,80 179,29 

záhrady pri rodinných domoch 161,48 161,15 

záhradkárske kolónie 18,32 18,14 

Špeciálna zele�  188,12 190,30 

zele� výrobných areálov 92,70 92,90 

zele� izola�ná, komunikácií a dopravných zariadení 53,65 53,33 

zele� ochranná a iné areály 7,39 9,68 

rezervné plochy 34,38 34,38 

Zele� spolu 661,33 661,33 

Zistené rozdiely sú uvedené len v analytických tabu�kách z terénu, autori ich 	alej nikde neuvádzajú, 
pretože došlo k zosúladeniu výmer s UPD. Potrebné je konštatova�, že celková výmera v meste Trnava 
a ani výmera zelene v jednotlivých urbanistických obvodoch sa nezmenila. Deficit plôch zelene najmä 
verejnej, parkovej a lesoparkovej zostáva tiež rovnaký.  
 

A.2.4.2.4.  Vývoj plôch zelene v meste Trnava 
 

Vývoj plôch zelene v mestách a obciach vo všeobecnosti sved�í o postoji rozhodovacích orgánov 
k problémom životného prostredia, o opatreniach, ktoré sú postupne v meste prijímané na skvalitnenie 
životného prostredia. Trendy smerujúce k ekologizácii sídiel sa za�ali intenzívnejšie prejavova� už 
v 80-tych rokoch 20.storo�ia. Tiež metodiky a legislatívne opatrenia sa posúvali uvedeným smerom. Od 
roku 1992, kedy sa konala Konferencia v Rio de Janeiro sa tieto aktivity ešte zintenzívnili. 
K negatívnym javom pristupuje globálne zne�is�ovanie životného prostredia a otep�ovanie klímy. 
Zele� v urbánnom prostredí, jej objem, kvalita i estetická úrove� už nie je len vecou prestíže, ale je 
vecou trvalo-udržate�ného rozvoja miest (TUR). Za�ínajú sa uplat�ova� indikátory TUR, pri�om zele� 
je jedným z týchto indikátorov (podrobnejšie vi	 príloha �.1 Sú�asné trendy). Vývoj zelene v sídle teda 
dokumentuje záujem rozhodovacích orgánov a zainteresovanej verejnosti o kvalitu života sú�asných 
i budúcich generácií.  
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Autori tejto štúdie z uvedeného dôvodu mali snahu zisti� nárast alebo úbytok celkovej výmery zelene, 
ako i jednotlivých kategórií zelene v meste, pri�om porovnávali roky 1997, 2004 a 2008 (tabu�ka �. 42). 
Porovnanie však nebolo celkom možné. V rokoch 1997 a v roku 2008 boli použité rozdielne metodiky 
na hodnotenie zelene, bola zvolená i rozdielna kategorizácia plôch zelene. Roky 2004 a 2008 sa 
v metodike prístupu viac približovali. V roku 1997 bola podrobnos� menšia, stanovené boli plochy 
s identifika�nými �íslami, ktoré sa hodnotili ako celky bez 	alšieho �lenenia. Autori v roku 1997 
uvádzali len hrubé výmery jednotlivých kategórií zelene, teda neodpo�ítali zastavanú a spevnené plochu 
od výmer zelene. Autor v roku 2004 tiež nesledoval územie v takých podrobnostiach, ako tomu bolo 
v roku 2008, a tiež volil mierne inak kategórie zelene. Index ekologickej únosnosti však autori v roku 
1997 vypo�ítali na 0,38 a v roku 2008 na 0,35. V oboch prípadoch sa územie javí ako ekologicky 
nestabilné.  

Tabu�ka �. 42:  Zastúpenie jednotlivých kategórií  zelene a ich výmer v rokoch 1997, 2004 a 2008 

Rok 1997  - MUSES   Rok  2004 Rok  2008 
Kategórie zelene ha ha ha 

Plocha zastavaného územia 1420 1464 1868 
zele� verejná 135,75 247,8 191,0 

lesoparky neudaná 24,4 22,4 
parková 64,5 56,7 29,6 

obytných súborov neudaná 61 82,4 
ostatná zele�    105,7 56,6 

zele� vyhradená   85,1 100,7 
pri objektoch OV neudaná 4,2 14,2 

školské areály 30,2 49 39,4 
 zdravotnícke areály 6,8 8 8,5 

športoviská 32,45 10 31,9 
cintoríny 12,3 13,9 6,7 

        

zele� súkromná   330,4 179,3 
záhrady,  191,9 293,6 161,2 

sady a záhradkárske osady 31,28 28,8 18,1 
trvale kultúry   8   

zele� špeciálna 42 106,0 190,3 
špecifické areály a ochranná zele� neudaná 21,4 9,7 

výrobné areály neudaná 77,7 92,9 
Rezervné plochy neudaná   34,4 

 dopravná  a izola�ná zele� neudaná 6,9 53,3 

Zele� zastavaného územia spolu:  neudaná 769,3 661,3 

orná pôda   48,6 172,1 

Spolu nezastavané plochy:    817,9 833,3 

 

Z tabu�ky �. 42 je evidentné ubúdanie plôch verejnej zelene, a to najmä verejnej zelene parkovej 
a verejnej zelene ostatnej (menšie plochy  pod 0,5 ha).  Tiež celková výmera plôch zelene klesla zo 770 
ha v r. 2004 na 661 ha v r. 2008. Pokles zelene je daný najmä budovaním spevnených plôch,  parkovísk, 
komunikácií, prípadne i nových objektov v danej ploche. Plochy IBV sa v posledných rokoch rozrástli 
a v dôsledku toho sa tiež  rozšírili plochy súkromnej zelene. Naopak, záhradkárske osady boli z �asti 
zabrané pre výstavbu, ich výmera sa zmenšila. Po�íta sa tiež s ich 	alším záberom.  
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Tabu�ka �. 43:  Podiel zelene v jednotlivých rokoch v % a v m2/obyvate�a 
  MÚSES 1997 Aktualizácia 2004  MUSES 2008 návrh 2020 - 2030 

zastavané územie spolu - (ha) 1420 1464 1868 2709,77 
plochy zelene stav (ha) 483 769 661 1114 

plochy zelene stav (% podiel) 34 53 35 42 
po�et obyvate�ov 71000 70286 66399 83050 

prepo�et zelene v m2/obyv. 68 109 100 68 

Nezastavané plochy (ha)  818 833 0 
Podiel vo�ných plôch v m2/obyv.  116 100 121 

Podiel zelene bol zrejme v meste najvyšší v roku 2004, avšak vzh�adom na sú�asnú vä�šiu presnos� 
nemusí ís� o tak ve�ký rozdiel v %, ako udáva tabu�ka �. 43. Je však zrejmé, že vývoj mesta sa javí 
z dlhodobého ekologicko-environmentálneho h�adiska neudržate�ný, pretože sú�asná nestabilita sa 
�iasto�ne potvrdzuje i v dlhodobom výh�ade UPD mesta Trnava. Podiel zelene v m2/obyvate�a z roku 
2004 v roku 2008 mierne narástol, �o je však spôsobené poklesom po�tu obyvate�ov. 
 

Tabu�ka �. 44  - Porovnanie vývoja hlavných kategórií krajinnej štruktúry na administratívnom území mesta 
Trnava  od r. 1838 do r. 2008 

Kategórie krajinnej štruktúry r. 1838 r. 1955 r. 1997 r. 2008 

plochy bývania a vybavenosti 88,2 ha 195,8 ha 355,8 ha 428,9 ha

záhrady, sídelná zele�, nezastavané plochy 68,0 ha 233,0 ha 454,2 ha 410,7 ha

dopravné a technické objekty a areály 101,3 ha 461,2 ha 648,7 ha 1028,1 ha

Sídelná a urbanizovaná krajina spolu 257,5 ha 890,0 ha 1458,8 ha 1867,7 ha
orná pôda 5615,2 ha 6078,5 ha 5287,4 ha 4940,4 ha

trvalé trávne porasty – lúky a pasienky 830,6 ha 13,0 ha 173,0 ha 99,9 ha

vinohrady, sady, záhradkárske osady 1,6 ha 3,5 ha 52,6 ha 46,7 ha

Po�nohospodárska krajina spolu 6447,4 ha 6095,0 ha 5513,0 ha 5087,1 ha
lesy a krajinná vegetácia 440,2 ha 128,9 ha 126,6 ha 150,2 ha

vodné toky a plochy 8,1 ha 39,3 ha 54,8 ha 48,3 ha

Ostatné plochy spolu 448,3 ha 168,1 ha 181,4 ha 198,4 ha

Krajiná štruktúra celkom 7 153,2 ha 7 153,1 ha 7 153,2 ha 7 153,2 ha

Tabu�ka �. 45: Vývoj zastavaného územia a podiel nezastavaných plôch v %  pod�a dostupných údajov 

Rok Zastavané územie  (ha) 
Nezastavané plochy 

riešeného  územia (ha)  

podiel nezastavaných plôch 

% 

1838 185     

1955 677     

1997 1420   

2004 1464 818 53 

2008 1868 833 35 

2030 2682     
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Obrázk �. 2:  Vývoj urbanizovaného územia v k.ú. Trnava a Modranka 

Pre udržanie kvality života a životnej pohody je dôležitá najmä zele� verejná. Vývoj verejnej zelene vo 
vybraných urbanistických obvodoch dokumentuje nasledovná tabu�ka �. 46. Vyjadruje výmeru 
verejnej zelene v meste v rokoch 2004 a 2008 a jej porovnanie s výmerou zelene na obyvate�a. Pre rok 
2004 boli použité údaje o po�te obyvate�ov z r. 2001, pretože údaje za rok 2004 neboli k dispozícii. 
Údaje za rok 2008 boli poskytnuté mestom Trnava. 

Tabu�ka  �. 46: Vývoj verejnej zelene vo vybraných UO 

Id�. UO Názov 

po�et 
obyvate�ov  

v UO  
(2001)   

po�et 
obyvate�ov  

v UO  
(2008)   

verejná 
zele� (m2) 

2004  

Verejná 
zele� (m2) 

2008  

verejná 
zele�  

m2/obyv. 
2004 

verejná 
zele�  

m2/obyv. 
2008 

rozdiel 
rok 2004 - 

2008 

1  Horné mesto   859 1176 74133 43161 86 37 -49 

2  Dolné mesto   2 288 2619 118382 70622 52 27 -25 

3  Dolné sady   3 102 3500 84140 62898 27 18 -9 

4  Medzisady   3 682 3069 71769 37068 19 12 -7 

5  Horné sady   2 743 2671 66497 37355 24 14 -10 

6  Za hradbami   3 799 3084 138953 63141 37 20 -17 

7  Nad stanicou   4 351 3851 146114 134033 34 35 1 

8  Pred stanicou   2 598 2462 132076 79784 51 32 -19 

9  Ružín   1 048 872 50507 37382 48 43 -5 

10  Hurbanov   1 303 1151 44766 50861 34 44 10 

11  Bojisko   2 084 1929 142743 47138 68 24 -44 

13  Starý Tulipán   1 542 1814 50121 8272 33 5 -28 

14  Na stanici   845 458 57283 31277 68 68 0 

16  Stromovka   7 360 6431 135032 117530 18 18 0 

20  Hliník   4 072 3557 146075 97922 36 28 -8 

21  Vodáre�   7 381 6535 134848 103754 18 16 -2 

22  Stará Kopánka   2 309 2150 34542 28092 15 13 -2 

23  Pekné pole   997 1135 16584 8592 17 8 -9 

24  Orava   803 776 19929 10214 25 13 -12 

25  Tehelne   3 744 4335 116942 83943 31 19 -12 

26  Zátvor   3 030 3369 155112 89030 51 26 -25 
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Id�. UO Názov 

po�et 
obyvate�ov  

v UO  
(2001)   

po�et 
obyvate�ov  

v UO  
(2008)   

verejná 
zele� (m2) 

2004  

Verejná 
zele� (m2) 

2008  

verejná 
zele�  

m2/obyv. 
2004 

verejná 
zele�  

m2/obyv. 
2008 

rozdiel 
rok 2004 - 

2008 

30  Rázcestie   111 98 42771 20896 385 213 -172 

31  Agrokomplex   131 295 9189 13321 70 45 -25 

37 
 Nad kamenným 
mlynom   62 51 301 9916 5 194 189 

43  Richterov dvor   51   152 7235 3 0 -3 

44  Záhrady   6 860 5858 17638 117285 3 20 17 

48  Modranka   2 388 2601 68072 62920 29 24 -5 

 
Z tabu�ky �. 46 je zrejmé, že podiel verejnej zelene v m2/obyvate�a vo vybraných  urbanistických 
obvodoch, v ktorých sú i zóny bývania, sa od roku 2004 znížil. Rovnaký podiel zostal zachovaný v UO 
�.16 (Stromovka) a �.20 (Hliník). V UO �. 37 (Nad kamenným mlynom) a 44 (Záhrady) dokonca 
verejná zele� v prepo�te na 1 obyvate�a posilnila. �o sa však týka UO �. 37 je to metodická záležitos�, 
pretože lesoparky pri Kamennej ceste neboli v roku 2004 zapo�ítané do zastavaného územia mesta. 
Výmera narástla tiež  len v UO 44, �o je však zrejme dané zmenšením poštu obyvate�ov v tomto UO, 
pretože reálne plochy zelene neboli rozširované, jestvujúci pás lesoparku bol vysadená už skôr. 
 

A.2.4.2.5.  Porovnanie mesta Trnava s vybranými mestami 
Pre lepšie hodnotenie sú�asného stavu zelene v meste Trnava je užito�né porovnanie vybraných 
kvantitatívnych údajov s inými mestami. 

Rámcový podiel zelene v meste je stanovený na základe makroštrukturálneho vzorca (Vreštiak, 
1991), ktorého minimálna hodnota je 0,30. Pri tomto hodnotení sa do pomeru dostávajú územia �istých 
plôch zelene s celkovou plochou zastavaného územia. Za �isté plochy zelene sa pokladajú parky, 
cintoríny, súkromné záhrady a plochy zelene pri školských a nemocni�ných zariadeniach, ale bez 
lesoparkov. Pre Trnavu je táto hodnota stanovená na úrovni  0,117. Nitra má túto hodnotu na úrovni 
0,116.  

�alší spôsob výpo�tu makroštrukturálneho indexu je daný pomerom medzi plochami verejnej zelene 
s výmerou plôch zelene nad 0,5 ha ku sledovanému územiu. Minimálna hodnota takto po�ítaného 
indexu je 0,002. Trnava má index na úrovni 0,016. Pre porovnanie: Bratislava v roku 1991 mala 
hodnotu 0,001, Nitra 0,019 a Žilina 0,006 (údaje sú z roku 1991 -  v sú�asnosti sú ur�ite nižšie, pretože 
v posledných rokoch došlo k významnej zástavbe vo�ných plôch vo všetkých mestách).  

Rekrea�né zázemie: Pre kvalitu prostredia v meste má ve�ký význam lokalizácia mesta a jeho 
krajinno-ekologické, resp. prírodné prostredie. Mestá s vyššou kvalitou zázemia (vä�šia lesnatos� 
krajiny, vä�šia výmera lesoparkov apod.) nepoci�ujú tak výrazne nedostatok verejných plôch zelene, 
ako mestá bez prírodného zázemia. Obyvate�stvo sa cez víkendy a vo vo�ných chví�ach rozpty�uje 
jednak do parkov a tiež do okolitej krajiny, �ím je antropický tlak na malé parkové plochy menší. 
Potreba lesoparkov je tak nezastupite�ná. Nasledujúca tabu�ka �. 53 uvádza porovnanie zázemia medzi 
vybranými mestami. 

Z tabu�ky vyplýva, že mesto Trnava nemá vybudované dostato�né rekrea�né zázemie, deficit 
lesoparkov je až 310 ha. Z porovnávaných miest je len Trnava v deficite lesoparkov. Je to dané  
lokalizáciou mesta - mesto má ve�mi nízku lesnatos� katastrálneho územia. Budovanie rekrea�ného 
zázemia mesta by tak mala by� jedna z priorít mesta, pretože výmera 3,4 m2/obyvate�a je ve�mi nízka 
hodnota.  
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Tabu�ka �. 47: Výmera  krajinno-rekrea�ného zázemia  vybraných miest (lesoparky) 

Mesto 

Výmera 
lesoparkov 
- stav  (ha)  Po�et obyv. m2/obyv. 

normatív v 
m2/obyv.  

Potreba 
lesoparkov na 
po�et obyv.:  Rozdiel 

Nitra: 1139 87106 130,8 50 435,5 703,5 
Trnava 22,4 66399 3,4 50 332,0 -309,6 
Bratislava 3611,2 451395 80 50 2257,0 1354,2 
Zvolen 800,4 43488 80 50 217,4 583,0 

 

�alšie porovnanie mesta bolo realizované v roku 2005 v rámci projektu „Udržate�ný rozvoj miest 
v Slovenskej republike“. Postavenie mesta Trnava v takomto porovnaní uvádza tabu�ka �.48, údaje sú 
prebraté z uvedeného projektu.  

Pod�a prieskumu v roku 2008 plochy verejnej zelene parkovo upravenej a lesoparky s výmerou nad 0,5 
ha tvoria len 52 ha. V tabu�ke uvádzaných 200 ha však nemá zadefinované, o aké plochy zelene sa 
jedná, teda aké plochy boli do uvádzanej výmery zelene zapo�ítané.  

Tabu�ka �. 48:   Porovnanie výmery zelene Trnavy s vybranými mestami (REC Slovensko, 2005) 

Mesto 
Výmera zelene 

(ha) 
Po�et obyvate�ov 

(rok 2001) m2/obyv. 
Plochy s výmerou nad 

0,5 ha 
Dubnica n.Váhom 73,2 25886 28 3 
Levice 80 36583 22 14 
Pieš�any 307,3 29957 103 9 
Prievidza 204,7 51595 40 18 
Trnava  200 68199 29 9 
Zvolen 114 43701 26 39 

 

Nasledujúca tabu�ka uvádza podiel zelene v niektorých vybraných mestách pod�a iných zdrojov.  

Tabu�ka �. 49:   Výmera plôch zelene a podiel zelene v % u vybraných miest 

Rok a zdroj Mesto Výmera zelene (ha) Podiel zelene 

2003 - UPD Nitra  1535 47 % 

1999 - GZ Bratislava  10996 29,9 % 

2008 - MUSES Trnava  661 35,4 % 

2004 UPD  Michalovce 92,54 8,3% (len verejná zele�) 

Kolárovo 278,86 55% 

2006 - GZ Mesto má 8 parkov s výmerou nad 2 ha, spolu vykazujú výmeru 28,3 ha. Na 1 
obyvate�a pripadá 226 m2plôch zelene (všetky kategórie). 
Mesto vykazuje cca 12000 ks stromov, na 1 obyvate�a pripadá 1,1 ks stromu. 

Skalica 213 58% 
2005 - GZ Skalica vykazuje cca 13500 ks stromov, �o je cca 0,9 ks stromu / obyvate�a. 

Výmera všetkých kategórií zelene je 146 m2/1obyvate�a. 

 
Z uvedeného vyplýva, že menšie mestá sa k svojmu prostrediu správajú šetrnejšie. Mestá Nitra a Trnava 
sú však porovnate�né ve�kos�ou i po�tom obyvate�ov. Nitra z porovnania vychádza s lepším 
hodnotením - priamo v meste má pobytový park s výmerou 22 ha, výrazná zelená os sa �ahá popri rieke 
Nitra, pri SPU je roz�ahlá botanická záhrada, v rámci výstaviska Agrokomplex sú vybudované 	alšie 
roz�ahlé plochy zelene a navyše má dostato�né rekrea�né zázemie priamo nadväzujúce na zastavané 
územie mesta. 
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Záver krajinno-urbanistického hodnotenia zelene v meste Trnava 
Trnava nemá ve�koplošný pobytový park, jej všetky parky (mimo Kalvárie) majú líniový pôdorys a 
majú skôr funkciu prechodových parkov ako parkov pobytových. Park Kalvária má potenciál sta� sa 
pobytovým parkom, avšak by mal zosta� parkom uk�udneného typu, bez atrakcií, aby si zachoval 
vlastnú identitu. Jediné rekrea�né zázemie vo�ne ob�anom prístupné tvorí lesopark Kamenný mlyn. 
Inak je potrebné za rekrea�ným  zázemím vycestova� až do Malých Karpát, �i do iných �astí Slovenska. 
V meste chýbajú i zelené urbaniza�né osi: priestor pri Trnávke možno charakterizova� ako nevyužitý 
vodný prvok pre urbanizované prostredie, vysoká zele� okolo toku je len minimálne zastúpená, 
zástavba je v mnohých prípadoch až po samotný svah toku Trnávky. Výrazné zelené dominanty 
z h�adiska �lenitosti reliéfu v meste nie sú. Za dominantné prírodné prvky je možné považova� parky 
okolo hradieb, lesoparky a potom historické solitérne stromy. Tiež niektoré uli�né aleje preberajú 
funkciu prírodných urbanistických osí.  

Ako však vyplýva z predchádzajúcich statí, podiel zelene v meste Trnava dlhodobo je a zostáva na 
nízkej úrovni.  

 
 
A.2.4.3.  Ekologicko-environmentálne súvislosti  
 

Z h�adiska kvality prostredia je síce podiel nezastavaných plôch na obyvate�a dôležitým ukazovate�om, 
avšak rozhodujúca je kvalita plôch zelene. Ekologicko-environmentálne súvislosti predstavujú 
hodnotenie funk�ných celkov v rámci jednotlivých urbanistických obvodov z h�adiska preukaznej 
kvality plôch zelene.  

Kvalita funk�ných celkov a následne i UO bola hodnotená z h�adiska:  

− kvality porastov 

− kvality ekologicko-environmentálnej 

− kvality architektonicko-urbanistickej 

− kvality alejí. 

Princíp hodnotenia kvality plôch (funk�ných celkov) bol daný bodovaním - jednotlivé zvolené kritériá 
mali škálu bodového hodnotenia. �ím daná plocha získala vä�ší po�et bodov, tým sa javila ako 
kvalitnejšia. Po�ty hodnotených plôch (funk�ných celkov) v jednotlivých urbanistických obvodoch 
uvádza tabu�ka �. 13  v kapitole A.2.4.1.   

Aby bolo možné vyhodnoti� kvalitu jednotlivých urbanistických obvodov, vypo�ítal sa priemer kvality 
funk�ných celkov v danom urbanistickom obvode. Tým sa zárove� ur�ili plochy nadpriemernej 
hodnoty, plochy priemerné, a plochy podpriemernej hodnoty. Na základe vypo�ítanej priemernej 
kvality UO (priemerná hodnota po�tu bodov pre daný UO) bolo stanovené poradie kvality plôch zelene 
jednotlivých urbanistických obvodov.  

Podrobné hodnotenie funk�ných celkov v jednotlivých urbanistických obvodoch je uvedené v prílohe 
�.5 tejto práce – v „Tabu�kovej �asti“. Každá plocha (funk�ný celok) má uvedený získaný po�et bodov. 
Graficky je kvalita funk�ných celkov premietnutá do kartogramov, ktoré sú uvedené v prílohe �.4 tejto 
práce „Analytické výkresy – kartogramy“. Pracovný postup zberu dát i postup ich hodnotenia je 
popísaný v samostatnej prílohe �.2 tejto práce „Metodika práce“.  

Nasledujúce state a tabu�ky sumarizujú a generalizujú ve�ké množstvo získaných údajov o kvalite 
zelene v meste Trnava. 

 

A. 2.4.3.1. Hodnotenie plôch zelene z h�adiska kvality porastov 
 
Kvalita porastov urbánnej zelene bola hodnotená z h�adiska viacerých faktorov: napr. prevaha 
vegeta�ných prvkov, veková štruktúra porastu, vrstevnatos�, pokryvnos�, zdravotný stav a pod. (vi	 
Príloha �. 2 – Metodika práce). V závislosti od získaného po�tu bodov jednotlivých plôch zelene 
v rámci stanovených funk�ných celkov (vi	 Príloha �. 5 – Tabu�ková �as�) bol stanovený priemerný 
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po�et bodov pre jednotlivé urbanistické obvody. V jednotlivých UO boli hodnotené plochy (funk�né 
celky) v zastavanom území, nie mimo neho. Ak teda k niektorému UO patrila i �as� mimo zastavaného 
územia, táto nebola hodnotená ako plochy zastavaného územia.  

Priemerná hodnota kvality porastov v rámci celého mesta Trnava je 74 bodov. Podpriemernú hodnotu 
dosiahlo 18 urbanistických obvodov, ostatné UO dosiahli nadpriemernú hodnotu. Nasledujúci graf  �.  
12 uvádza priemerné hodnoty kvality porastov na plochách zelene v rámci  jednotlivých UO. 

Z h�adiska hodnotenia kvality porastov najviac bodov získal UO �. 34 -Výhyb�a. �as� tohto UO 
patriaca do zastavaného územia vykazuje vysokú kvalitu, pretože sa jedná o plochu lesoparku pri 
Kamennej ceste. Je tu kompaktný porast vzrastlej zelene, vekovo rôznorodý (�o zabezpe�uje jeho 
udržate�nos�), so zastúpením všetkých etáží (�o zvyšuje jeho funk�nos�), s vysokou pokryvnos�ou 
a v priemernom zdravotnom stave. �alej za najkvalitnejšie porasty z h�adiska celého mesta je možné 
považova� sad Janka Krá�a, park Promenáda (teda Bernolákov park), komplex cintorínov na 
Nitrianskej ceste, porasty na Kalvárii a plochy okolo Belušovej veže, ktoré rastú v rámci ochranného 
pásma vodného zdroja. Tu sa jedná o staré kultivary ovocných drevín.  Medzi 	alšie kvalitné plochy 
patrí sad Janka Krá�a, najmä v jeho napojení na Beethovenov park, 	alej UO Hurbanov, kde sú kvalitné 
porasty najmä pri školských zariadeniach a prevládajú tu porasty v kvalitnej vekovej i porastovej 
štruktúre a vyvažujú tak trávnaté plochy na ulici Spartakovskej, at	. V UO �. 44 je vysadený pás 
lesného porastu, ktorý je mladý a kompaktný, preto ešte nedosahuje kvalitu lesoparku pri Kamennej 
ceste. Perspektívne sa však bude tento porast tvarova�, �ím bude rás� i jeho kvalita. Tiež niektoré 
porasty sídliskovej zelene sú pomerne kvalitné, uli�ná výsadba je v niektorých UO nová, stromy sú 
perspektívne, zdravé. 
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Graf �. 12: Hodnotenie kvality porastov v urbanistických obvodoch mesta Trnava 
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A. 2.4.3.2.Hodnotenie plôch zelene z h�adiska ekostabilizujúceho 
 

Za atribúty charakterizujúce ekostabilizujúcu kvalitu si autori zvolili napojenie plochy na krajinu, 
fytodiverzitu plochy, podiel inváznych druhov, podiel introdukovaných druhov, podiel ihli�natých 
drevín ai. (Vi	 príloha �. 2 Metodika práce a príloha �. 5 Tabu�ková �as�). Jednotlivé charakteristiky 
boli hodnotené bodovaním. Získané priemerné hodnoty všetkých plôch zelene v rámci jednotlivých 
urbanistických celkov udáva nasledujúca tabu�ka �. 50, v ktorej je zárove� uvedené i poradie kvality 
plôch zelene z h�adiska ekostabilizujúceho . 

Tabu�ka  �. 50:   Kvalita plôch v jednotlivých UO z h�adiska ekostabilizujúceho 

Id�. UO Názov UO Bodové hodnotenie  Poradie UO 
1  Horné mesto   9 10 
2  Dolné mesto   10 9 
3  Dolné sady   11 8 
4  Medzisady   12 7 
5  Horné sady   12 7 
6  Za hradbami   16 3 
7  Nad stanicou   14 5 
8  Pred stanicou   13 6 
9  Ružín   8 12 

10  Hurbanov   17 2 
11  Bojisko   12 7 
12  Nemocnica   12 7 
13  Starý Tulipán   9 10 
14  Na stanici   8 12 
15  Za stanicou   6 13 
16  Stromovka   15 4 
17  Za Hrn�iarovskou. cestou   6 13 
18  Dolina   5 14 
19  Voz�ovka   8 12 
20  Hliník   12 7 
21  Vodáre�   14 5 
22  Stará Kopánka   11 8 
23  Pekné pole   14 5 
24  Orava   14 5 
25  Tehelne   12 7 
26  Zátvor   13 6 
28  Pred Sláviou   11 8 
29  Predmestie   9 10 
30  Rázcestie   8 11 
31  Agrokomplex   11 8 
32  Návršie   15 4 
34  Výhyb�a   23 1 
37 Nad kam. mlynom   9 10 
43  Richterov dvor   1 15 
44  Záhrady   14 5 
45  Slávia   12 7 
48  Modranka   14 5 

 

Za najkvalitnejšiu �as� územia (urbanistický obvod) je možné považova� UO 34 – Výhyb�a. Je tomu 
tak preto, že toto územie je priamo napojené na krajinu a má teda vyššiu biodiverzitu, ako mnohé iné 
plochy v zastavanom území. Pozitívnym javom je, že v tomto priestore zatia� nie sú limitujúce stavby 
(okrem železnice), nie sú tu invázne druhy, ani vysadené cudzokrajné a ihli�naté dreviny. Jeho význam 
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sa zvyšuje v dôsledku priameho napojenia na Kamenný mlyn a Trnavské rybníky. Antropický tlak 
v území je v sú�asnosti pomerne malý, zdrojom stresu je najmä hluk a vibrácie zo železnice. �as� 
plochy bola v minulosti rozorávaná, teraz i táto �as� je zarastená burinnými druhmi, z kotrých sú dnes 
už mnohé ohrozené.. Na území UO sa však plánuje výstavba rodinných domov, rozšírenie cintorína 
a výstavba západného obchvatu mesta Trnava.  

A. 2.4.3.3. Hodnotenie plôch zelene z h�adiska environmentálneho 
 

Zele� zohráva významnú funkciu pri eliminácii negatívnych vplyvov na prostredie, a to najmä zníženia 
polutantov v ovzduší a  zníženia hladiny hluku. Jej význam narastá, ak je zele� s funkciou 
environmentálnou vysadená blízko zdroja zne�istenia, teda vo výrobných areáloch, pri dopravných 
trasách, pri zdrojoch hluku apod. Environmentálna funkcia plôch zelene narastá úmerne s jej plošným 
priemetom a objemom. Na jej funk�nosti sa podie�a štruktúra porastu - �ím je porast kompaktnejší 
a zastúpený vo všetkých etážach, tým je ú�innejší. Tiež je dôležité druhové zloženie porastov - druhy 
citlivé na emisie by mali by� v poraste v obmedzenom množstve. Ihli�naté dreviny sú menej odolné 
emisiám, ako dreviny listnaté. Zele� súkromná, s vysokým podielom nízkych drevín a drevín citlivých 
je z h�adiska hygieny prostredia tiež menej ú�inná. 

 Nasledujúca tabu�ka �. 51 uvádza �iastkové hodnotenia zelene v jednotlivých UO z h�adiska 
environmentálneho a výsledné bodové hodnotenie. Podrobnejšie hodnotenia a vysvetlivky sú uvedené v 
prílohách �. 2 Metodika práce a  �. 5 Tabu�ková �as�.  

Tabu�ka  �.51: Hodnotenie  zelene z h�adiska environmentálneho 

Id�. UO Názov UO 

Antropický 
tlak na 
plochu 

Vplyv na 
hygienu 

prostredia 
Mezoštrukturálny 

index 
Bodové 

hodnotenie 

Poradie pod�a 
získaného po�tu 

bodov 

1  Horné mesto   59 67 0,286 36 15 

2  Dolné mesto   137 142 0,309 86 2 

3  Dolné sady   107 131 0,376 89 1 

4  Medzisady   32 34 0,436 29 19 

5  Horné sady   57 73 0,391 51 10 

6  Za hradbami   58 68 0,471 59 8 

7  Nad stanicou   67 71 0,52 72 5 

8  Pred stanicou   64 71 0,451 61 7 

9  Ružín   62 65 0,267 34 16 

10  Hurbanov   34 35 0,462 32 17 

11  Bojisko   96 93 0,416 79 4 

12  Nemocnica   24 31 0,494 27 21 

13  Starý Tulipán   53 52 0,34 36 15 

14  Na stanici   14 15 0,408 12 26 

15  Za stanicou   33 37 0,285 20 24 

16  Stromovka   40 51 0,509 46 11 

17  Za hrn�. cestou   3 3 0,492 3 28 

18  Dolina   73 122 0,15 29 19 

19  Voz�ovka   30 43 0,508 37 14 

20  Hliník   34 39 0,406 30 18 

21  Vodáre�   79 99 0,392 70 6 

22  Stará Kopánka   31 43 0,337 25 22 

23  Pekné pole   14 15 0,431 12 26 

24  Orava   39 42 0,462 37 14 

25  Tehelne   39 43 0,463 38 13 

26  Zátvor   83 94 0,479 85 3 

28  Pred Sláviou   34 38 0,393 28 20 

29  Predmestie   83 88 0,329 56 9 

30  Rázcestie   78 80 0,385 61 7 
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Id�. UO Názov UO 

Antropický 
tlak na 
plochu 

Vplyv na 
hygienu 

prostredia 
Mezoštrukturálny 

index 
Bodové 

hodnotenie 

Poradie pod�a 
získaného po�tu 

bodov 

31  Agrokomplex   38 42 0,477 38 13 

32  Návršie   41 49 0,49 44 12 

34  Výhyb�a   10 13 0,795 18 25 

37 Nad kam. mlynom   8 11 0,581 11 27 

43  Richterov dvor   3 3 0,044 0 29 

44  Záhrady   59 71 0,456 59 8 

45  Slávia   28 29 0,43 25 22 

48  Modranka   87 78 0,518 85 3 

 

Priemerná hodnota bodového zisku na plochu je 42. Plochy zelene pod uvedenú hodnotu majú teda 
podpriemernú hygienickú ú�innos�. Z uvedeného h�adiska je zastúpenie hygienickej zelene práve vo 
výrobných areáloch nízke – UO 14,15,17,18,19, ale i športový areál Slávia. Z tabu�ky vyplýva, že zele� 
má významnú pozíciu najmä v starom meste (UO 2), kde je zna�ná antropická zá�až, pretože sa tu 
pohybuje najviac �udí a plochy zelene sú tak zna�ne atakované. V obvodoch individuálnej zástavby 
v meste (UO 22,23,24), ako aj v Modranke prakticky plochy verejnej zelene s hygienickou funkciou 
absentujú, environmentálnu zá�až eliminuje zvä�ša zele� súkromných záhrad.  

 

A. 2.4.3.4.  Hodnotenie plôch zelene z h�adiska kvality stromoradí 
 

V meste Trnava je spolu vysadených 323 alejí a stromoradí v celkovej d
žke 46,76 km. V týchto 
stromoradiach je spolu vysadených 4976 ks stromov v rôznej kvalite. Kvalita stromoradí bola stanovená 
bodovaním vybraných charakteristík. Hodnotilo sa druhové zloženie, odolnos� na imisie, na posypové 
soli, stupe� poškodenia, sú�asnej vitality drevín i kompaktnosti alejí. Najviac bodov získali stromoradia 
s po�tom bodov 18 (sú to stromoradia 124, 125 kruhová križovatka Tamaškovi�ova) – tieto stromoradia 
možno nie sú z h�adiska habituálneho najvhodnejšie, dôležitá je ich lokalizácia a majú tiež 	alšie 
kvality (podrobne vi	 príloha �. 5 – Tabu�ková �as�.) Po nich nasledujú stromoradia �. 10 (Trnavská 
univerzita – nová platanová aleja), �.20 (Krajský súd), �.41 (Urbánka),  �. 55 (Hospodárska ul.) 
a 	alšie.  Priemerný po�et bodov je 13. S hodnotou vyššou ako je priemer je v meste 132 alejí 
a stromoradí, �o je 41%. Z druhov v alejach prevládajú javory, až 107 alejí je prevažnej javorových 
(33%). Žia�, z javorov sa pomerne �asto vyskytuje globózna forma, ktorá nevytvára dostato�nú hmotu 
v uliciach a neplní tak výrazne hygienickú funkciu. �alšími po�etnými druhmi v alejach sú lipa, topo�, 
slivka, pagaštan ai. Takmer všetky aleje sú medzernaté a bez podrastu krov. V alejach sú používané 
prevažne druhy stredne až málo odolné na emisie v ovzduší, ale priemerne odolné na posypové soli. 
Priemerný stupe� poškodenia alejí má hodnotu 3,3, �o je stredný stupe� poškodenia a sved�í 
o dlhodobej neudržate�nosti alejí. Priemerná vitalita drevín sa blíži k hodnote 4 (ve�mi nízka), �iže 
stromy vykazujú zna�ne zníženú životaschopnos�. Je to dané jednak ich poškodením, jednak 
podmienkami (emisná zá�až) a tiež rezom, pretože mnohé aleje sú rezané na hlavu, �ím sa životnos� 
stromov výrazne znižuje – �asto až na tretinu v porovnaní s nerezanými drevinami. Priemerná veková 
kategória alejí je okolo 50 rokov, �o tiež sved�í o dlhodobej neudržate�nosti.  

Dominantná je z h�adiska hmoty napr. alej pri Beethovenovom parku, stromy sú však silne poškodené 
a mnohé vykazujú zníženú stabilitu v dôsledku dutiny na báze kme�a. Asi najstaršou alejou v meste je 
alej na Kalvárii, ktorá je zna�ne poškodená, i ke	 dve lipy v aleji sú vyhlásené za chránené. Ošetrenie 
týchto historických stromov (nielen chránených) by bolo vhodné. �alšia alej vo veku cca 100 rokov je 
alej vedúca cez park Janka Krá�a. Túto alej je potrebné chráni� pred poškodením. �alšie pekné aleje sú 
na uliciach Ustianskej, Kuku�inovej, Zavarskej, Stromovej apod. Žia�, mnohé stromy v týchto alejach 
sú poškodené. Návštevníka mesta ur�ite upúta topo�ová alej na ulici Rybníkovej, biele kmene z úrovne 
chodca sa zdajú dominantné. Žia�, alej je výrazne po zenite, stromy majú silne poškodené koruny, jej 
náhrada v krátkom �ase je nutná. Najnižšiu kvalitu drevín vykazuje stromoradie v Modranke. Podrobne 
sú hodnotenia uvedené v prílohe tejto práce.  
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Tabu�ka �. 52: Hodnotenie kvality alejí a stromoradí  

Id�. UO Lokalita Prevládajúci druh v stromoradí 
Ks v 

stromoradí 

Získaný po�et 
bodov 

jednotlivých 
stromoradí 

12 Krizovatka-Tamaskovicova-D Platanus sp., 7 18 

12 Krizovatka-Tamaskovicova-D Platanus sp., 8 18 

1 Trnavska Univerzita Platanus sp., 14 17 

2 Krajsky sud, okresna proku Robinia pseudoacacia ´Umbra 7 17 

3 F. Urbanka Robinia  hispida 7 17 

4 Hospodarska ul. - Bytovy d Prunus fruticosa´Globosa 5 17 

7 Mozartova-cajkovskeho - KB Acer platanoides 16 17 

7 Mozartova ul. Novy parcik Robinia pseudoacacia 5 17 

7 Mozartova ul. Novy parcik Prunus serrulata Kanzan 5 17 

8 Tajovskeho ul. Populus alba 9 17 

8 Lomonosova ul. - SPs stav Rhus typhina 7 17 

8 Lomonosova ul. - SOU inter Prunus serrulata 6 17 

11 sipova ul. Acer campestre 30 17 

5 Razusova ulica Acer platanoides 7 17 

2 Krajsky sud, okresna prokuratúra 
Robinia pseudoacacia 
´Umbraculifera“ 6 17 

7 cajkovskeho ul. Aesculus carnea 59 16 

7 Nove mesto - Detske ihrisk Acer platanoides 10 16 

8 Lomonosova ul. - SPs stav Rhus typhina, 11 16 

8 J.Bottu - izolacna zelen Celtis occidentalis 8 16 

8 J.Bottu - izolacna zelen p Populus alba 6 16 

24 Nam. Slovenskeho uceneho T Populus alba 13 16 

26 Salezianska ul. - OV Sorbus aria 5 16 

26 Postova ul.- vnutroblok Acer platanoides 10 16 

21 Na Hlinach Acer platanoides ´Columnari 11 16 

21 Na Hlinach Acer platanoides ´Columnari 15 16 

21 Na hlinach - Gymnazium j. Acer platanoides 5 16 

25 V. Clementisa Crataegus laevigata 20 16 

44 sportovy areal Lokomotiva Fraxinus excelsior 16 16 

48 Modranka - LUX - obytna st Acer capmpestre sp. 37 16 

48 Modranka - LUX - obytna st Prunus cerasifera ´Nigra´ 19 16 

48 Modranka - LUX - obytna st Acer campestre 35 16 

48 Modranka - Jablonova Prunus cerasifera ´Nigra´ 12 16 

1 Pekarenska ul. Celtis occidentalis 12 15 

2 Hlavna ul. Celtis occidentalis 32 15 

2 stadion - Spartak Trnava Acer pseudoplatanus 5 15 

3 Hodzova ul. Ginko biloba 10 15 

3 F. Urbanka Robinia  hispida 14 15 

4 studentska ul. - SPsZ Populus alba 30 15 

4 Hospodarska ul. - Izolacna Acer platanoides 7 15 

4 Hospodarska ul. - Bytovy d Acer platanoides 9 15 

4 sturova ul. Prunus serrulata Kanzan, 24 15 

4 sturova ul. Picea pungens ´Glauca´ 12 15 

7 Tajovskeho ul. KBV Acer platanoides 9 15 

8 Lomonosova ul. - SPs stav Acer pseudoplatanus 22 15 

8 Lomonosova ul. - SOU inter Populus nigra, 21 15 

8 Lomonosova ul. - SOU inter Populus nigra 9 15 

8 ul.Kornela Marha-Materska Acer pseudoplatanus 5 15 

8 ul. B. Smetanu - KBV Fraxinus excelsior 7 15 
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Id�. UO Lokalita Prevládajúci druh v stromoradí 
Ks v 

stromoradí 

Získaný po�et 
bodov 

jednotlivých 
stromoradí 

11 Kozacka ul. Acer campestre 24 15 

11 Kozacka ul. Acer campestre 9 15 

23 Kukucinova ul. Acer platanoides 9 15 

24 ludova ul. - KBU, Rest. Ko Populus nigra 9 15 

26 Sibirska ul. - SOUEN + VuJ Acer platanoides 7 15 

26 Salezianska, Rovna ul. - v Ulmus leavis 6 15 

28 Trstinska cesta - Kalvaria Crataegus sp., 15 15 

45 sportovy areal Slavia Picea pungens, 9 15 

45 ul. J. Hajdoczyho - Teniso Carpinus betulus 12 15 

29 Chovatelska ul. - Nvensis Acer platanoides 10 15 

29 Chovatelska ul. - Nvensis Acer platanoides 5 15 

21 Na Hlinach Acer platanoides ´Columnari 5 15 

21 Na Hlinach Acer platanoides ´Columnari 7 15 

21 Na hlinach - vnutroblok Acer platanoides 15 15 

14 Stromova Quercus sp. 25 15 

16 Nerudova ulica - bytove do Platanus sp. 12 15 

16 Jiraskova - zakladna skola Acer platanoides 5 15 

16 Slovanska Acer campestre 17 15 

18 Nitrianska - Autocomodex Pinus nigra 6 15 

25 V jame - materska skola Fraxinus ornus 6 15 

44 sportovy areal Lokomotiva Fraxinus excelsior 6 15 

44 V. Klementisa Acer pseudoplatanus 11 15 

44 Clementisova -izolacna zel Acer platanoides sp. 22 15 

48 Modranka - LUX - obytna st Carpinus betulus sp. 13 15 

1 stefanikova ul. Celtis occidentalis 24 14 

1 Frantiskanska ul. Magnolia sp. 38 14 

2 Vajanskeho ul. Vnutroblok Acer platanoides "Columnare 20 14 

2 Vajanskeho ul. Vnutroblok Betula pendula 7 14 

2 Krajsky sud, okresna proku Acer platanoides "Globosum" 6 14 

2 Paulinska ul. Robinia pseudoacacia 17 14 

2 Kollarova ul. - Parkovisk Acer pseudoplatanus 6 14 

2 stadion - Spartak Trnava Acer negundo 12 14 

3 studentska ul. Acer platanoides 35 14 

3 steudentska ul. - SPs Dopr Picea pungens ´Glauca 7 14 

7 cajkovskeho ul. Sorbus aria 16 14 

7 cajkovskeho ul. Sorbus aria 8 14 

7 Tajovskeho ul. Acer platanoides 12 14 

8 Lomonosova ul. - SPs stav Acer pltanoides 8 14 

8 Lomonosova ul. - SPs stav Acer negundo 10 14 

8 Lomonosova ul. - SOU inter Populus nigra 11 14 

8 ul.Kornela Marha-Materska Acer platanoides 10 14 

8 ul.Kornela Marha-Materska Picea pungens 6 14 

8 ul. B. Smetanu - KBV Acer pseudoplatanus 10 14 

11 Tamaskovicova ul. Izolacna Juglans regia 12 14 

12 Fakultna nemocnica Acer pseudoplatanus 9 14 

12 Fakultna nemocnica-staveni Prunus cerasifera ´Nigra´, 7 14 

22 Kukucinova ul. Acer platanoides 13 14 

26 Veterna ul. - Izolacna zel Populus nigra, 9 14 

26 Veterna ul. - vnutroblok Acer platanoides 5 14 

26 Postova ul.- vnutroblok Acer platanoides 11 14 



Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry Ing. Anna Dobrucká, RNDr.  Peter Mederly - REGIOPLÁN 

 

 
112 

Id�. UO Lokalita Prevládajúci druh v stromoradí 
Ks v 

stromoradí 

Získaný po�et 
bodov 

jednotlivých 
stromoradí 

26 Postova ul.- vnutroblok Prunus serrulata 13 14 

26 Sibirska ul. - SOUEN + VuJ Acer platanoides 14 14 

26 Salezianska, Rovna ul. - v Tilia sp., 6 14 

26 Olympijska ul. Prnus sp., 6 14 

26 spacinska ul. - parcik Juglans regia 13 14 

26 spacinska ul. - parcik Prunus sp. 7 14 

45 Rybnikova ul. - Kupalisko Populus nigra ´Italica´ 7 14 

29 Trnavka, okolie Quercus robur 5 14 

21 Veterna ul. Pinus nigra 5 14 

21 Okruzna ul. Prunus serrulata Kanzan 5 14 

21 Na hlinach - Gymnazium j. Aesculus carnea 10 14 

5 Terezie Vansovej - Cintori Thuja occidentalis 10 14 

6 Areal STU Acer platanoides 6 14 

6 Botanicka ulica Acer platanoides 15 14 

9 Sladovnicka Acer negundo 19 14 

10 Spartakovska ulica - BILLA Acer platanoides sp. 5 14 

10 Nobelova Populus nigra 5 14 

13 Gorkeho - Zakladna skola Acer pseudoplatanus 21 14 

15 Strojarenska - Emostav Pinus nigra 12 14 

16 Jiraskova - obchodne centr Platanus hybrida 7 14 

18 Vlarska Robinia pseudoacacia 16 14 

18 Nitrianska - Autocomodex Populus simonii 24 14 

20 Starohajska - za TSK Acer pseudoplatanus 20 14 

25 V. Klementisa Acer platanoides sp. 5 14 

25 V Jame - zakladna skola Acer campestre 23 14 

25 Tehelna - bytove domy Acer platanoides ´Columnare 12 14 

32 Nitrianska ulica - Cintori Acer pseudoplatanus 12 14 

44 sportovy areal Lokomotiva Picea omorica 9 14 

44 sportovy areal Lokomotiva Populus nigra ´Italica´ 5 14 

44 V. Klementisa Acer platanoides 15 14 

44 V. Klementisa Acer platanoides 10 14 

44 V. Klementisa Populus nigra 8 14 

48 Modranka - Putnicka Morus sp. 8 14 

48 Modranka - Areal oddychu Populus nigra 17 14 

1 Jeruzalemska ul. Tilia cordata 22 13 

1 Hornopotocna ul. Acer negundo 10 13 

48 Modranka - Bosniacka Picea abies 6 7 

 

A.2.4.4.. Kultúrno-sociálne súvislosti  
 

Riešite�ský kolektív tiež  analyzoval historické mapy, aby zistil, ktoré historicky jestvujúce parky �i 
plochy zelene sú ešte nezastavané. Od roku 1700 existoval v Trnave cech záhradníkov s vlastnými 
artikulami. Pod�a dostupných podkladov bola Trnava obklopená plochami zelene. Historické plochy 
zelene sú nasledovné: 

− Promenáda – Bernolákov sad – srdce trnavskej zelene, základ prstenca záhrad okolo mesta 
Trnava. Okráš�ovací spolok mesta Trnava tu zorganizoval v roku 1932 širokospektrálnu výstavu 
(hospodárske plodiny, kvetinárska výstava, fotoamatérska výstava, výstava �udového umenia, 
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expozícia mestskej plynárne, expozícia Západoslovenských elektrární, expozícia mestských 
kúpe�ov). Bernolákova brána  - Františkánska brána – miesto od�ah�enia a katastrofálnej 
hygienickej situácie. Tiež hradby chátrali, stratili svoje opodstatnenie. V rokoch 1815-1820 sa 
rozhodovalo o hradbách. Horná a Dolná brána boli zrúcané. V roku 1817 boli priekopy osadené 
stromoradím. Promenáda (Mestský park, Bernolákov sad) bol ak park využívaný už v 19. storo�í. 
Vodná priekopa bola zasypaná. Priekopa na západnej strane bola zasypaná v roku 1817 a mesto ju 
dalo vysadi�. Bola to „príjemná promenáda vysadená kvetmi, ktorú využívali najmä mladí 
za�úbenci, invalidi, študenti a faj�iari, ktorí si nesmeli doma zapáli�“ (z poznámok publicistu J. 
Krickela, 1831). Pomník Antona Bernoláka tu bol postavený v roku 1937 a je osadený 
v Bernolákovom sade, ktorý je na mieste niekdajšej vodnej priekopy na západnej strane hradieb.  

− Župná nemocnica  a jej záhrada: nemocnica – prvý útulok pre chorých bol pri kostole sv. Heleny 
pri Dolnej bráne a o chorých sa tu starali jezuiti i františkáni. Jezuiti kúpili záhradu poniže južnej 
bašty, ktorú neskôr po ich odchode kúpil Ferdinand Pálffy pre konvikt Rubrorum. Záhrada dala 
základ vzniku komplexu záhrad na južnej strane hradieb, ktorý vlastnila neskôr Trnavská 
univerzita. Po zrušení univerzity sa záhrady rozkúskovali a rozpredávali. V roku 1823 bola snaha 
o výstavbu novej župnej nemocnice. V tom �ase arcibiskup predával rozsiahlu záhradu v Trnave, 
preto padlo rozhodnutie nemocnicu postavi� tu. V roku 1824 bola adaptovaná pôvodná záhradná 
stavba na nemocnicu a položili základný kame� novej nemocnice. Po�as realizácie došlo k úpravám 
plánov architekta Antona Grünna. V roku 1933 pribudol nový pavilón na mieste budovy z roku 
1824.  

− Záhrady trnavskej univerzity – najvä�šie jadro zeleného prstenca okolo mesta. Záhrada trinitárov 
(v pokra�ovaní ul. Vansovej, medzi ul. Mojzesovou a P. Líšku) dala vznik novému cintorínu. 
K Trnavskej univerzite (resp. k jezuitskému kolégiu) patril aj záhradný areál na predmestí. Areál 
mal tvar nepravidelného štvorca s rozmermi približne 120 x 120 siah (450x450 m). Areál zah��al 
botanickú záhradu, pokusné polia, ovocné záhrady so záhradným pavilónom. Botanická univerzitná 
záhrada mala rozmer 47x41 siah (176x153 m = 2,7 ha) a nachádzala sa medzi lazaretom a starým 
mestským cintorínom (kalvária).V roku 1775 získala univerzita záhradu Stella od zrušeného 
jezuitského kolégia. V roku 1824 �as� tejto záhrady dostala župná nemocnica. Po obvode celého 
mesta okolo hradieb boli záhrady, len zo severnej strany bol rybník (územie Slávie).  Svoj vrchol 
rozkvetu dosiahli v polovici 18. storo�ia, kedy napodob�ovali „ve�kú Európu“. Vä�šinu 
kultivovaných záhrad vlastnila Trnavská univerzita. Trnava pôsobila dojmom „záhradného 
mesta“. Najvä�šie a najupravenejšie záhrady sa rozprestierali na južnej strane hradieb, zvä�ša ich 
vlastnilo jezuitské kolégium a sám arcibiskup. �alší vä�ší komplex záhrad sa rozprestieral v línii 
ulice T. Vansovej a pri Kalvárii.  Tu mali najvä�šiu záhradu trinitári (terajší cintorín). Pri 
západných hradbách mali menšie záhrady meš�ania. Kolégium Marianum vlastnilo ve�kú záhradu 
pri rybníku a Špa�inskej ceste. Jezuiti prišli do Trnavy v dvoch vlnách. Prvá vlna nezískala vhodný 
priestor pre záhrady. Druhá vlna získala so súhlasom krá�a kataster Biely Kostol, ktorý sa snažili 
rozšíri� na úkor katastra Trnavy. Neznámy autor zakreslil cesty, Ružindolský les, záhrady a osadu 
Biely Kostol, vilu Albanus s troma záhradami ohradená múrom.  Jezuitský areál stál na pokraji 
dubového lesa, ktorý ležal medzi Bielym Kostolom, Ružindolom a Parnou a mal výmeru 700 ha !!!.  
Tvoril jednak rekrea�nú oblas� mesta, jednak p�úca mesta. Dubový les bol vyrúbaný v rokoch 
1854-1855. Zostalo po �om zopár dubov v lokalite Medziháje. Rektor jezuitského kolégia kúpil 
v roku 1656 záhradu poniže Dolnej brány. Obchodovalo sa i s 	alšími záhradami poniže Dolnej 
brány. Už pred rokom 1700 existoval v Trnave cech záhradníkov. František David mapoval 
inventár záhrady po barónovi Františkovi Péterffym, ktorá bola mimoriadne kultivovaná, so 
skleníkom i záhradným dom�ekom. Majite� sa zameriaval najmä na cudzokrajné rastliny. 
Botanická záhrada Trnavskej univerzity bola medzi mestským pivovarom a lazaretom a mala 
rozmery 47x41 siah. Nebola však vhodná pre lie�ivky, preto bola predaná. Novú záhradu univerzita 
získala od jezuitov. Spravoval ju jeden záhradník s pomocníkom. Mala 1000 rastlín. Po odchode 
univerzity z Trnavy záhrady chátrali. �as� z nich poslúžila nemocnici. D�a 27.8.1789 bola 
oznámená licitácia záhrad:  
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Záhrada  (1 siaha = cca 3,75 
m) 

Plocha  (siahy) Plocha (m2) Hodnota 
siahy 

Spolu v zl. 

Konviktum Rubrorum 10 179 142506 6 1017 

Konviktum Marianum 12 449 174286 6 1244 

Pavlínov 1 818 25452 6 181 

Konviktum Stephaneum 7 118 99652 6 711 

Trinitárov 3 878 54292 4 258 

  49, 6188 ha  3411 zl. 

− Alžbetin hotel –  bol vybudovaný v pôvodnej vodnej priekope po zbúraní dolnej mestskej brány po 
roku 1820 v empírovom slohu. Hotel stál na okraji mesta a tvoril oddychové miesto, pretože mal 
roz�ahlú záhradu.  Hotel i so záhradou neskôr v roku 1910 kúpila evanjelická cirkev a postavila na 
�om evanjelický kostol a viacú�elový dom. Z pôvodných objektov zostala zachovaná 
dvojposchodová budova, dnes evanjelická fara. Záhrady sú i dnes nadštandardne upravené.  

− Mestský park – dnes park J. Krá�a (Stani�ný park) bol založený v 19. storo�í v súvislosti 
s rozšírením mesta za mestské hradby. Prioritne mal funkciu izola�ného pásu medzi železnicou 
a mestskou štvr�ou Spieglsaal. Park je zachytený i na mape z roku 1895. Vstup do parku 
zvýraz�ovala symbolická „vstupná brána“. Park sa tiahol pozd
ž celej trate až po jej ohyb a tvoril 
súvislý pás zelene s dvoma samostatnými parkami na za�iatku a na konci pásu zelene, ktoré boli 
prepojené súvislou alejou stromov. Na za�iatku i na konci mal vytvorené ostrov�eky s okrasnou 
zele�ou 

− Ružový park – založený bol v roku 1953 pri toku Trnávky. Nachádza sa na ploche pôvodnej 
záhrady k Emmerovmu domu (okresný pioniersky dom, dnes Kalokagatia).  

− Železni�ná stanica – prvý vlak (ešte ako konská železnica) z Bratislavy do Trnavy prišiel v roku 
1.6.1846. Neskôr došlo k prebudovaniu trate na parný pohon a bola postavená nová železni�ná 
stanica.  Areál stanice bol postavený pri starej ceste do Bratislavy (v blízkosti Dolnej brány). 
S výstavbou stanice sa za�ala i úprava okolia stanice a vznikol rozsiahly mestský park s kultúrno-
spolo�enskou funkciou (dnes park J. Krá�a). Predstani�ný priestor bol riešený ve�koryso, bol ve�ký 
a mal podobu námestia. Popri prístupovej ceste bola vybudovaná alej, ktorá nadväzovala na park.  

− Evanjelický kostol - námestie pri kostole v obd
žnikovom tvare (najskôr Štefánikovo námestie so 
sochou M.R. Štefánika, dnes námestie SNP) vzniklo zasypaním vodnej priekopy a prekrytím �asti 
Trnávky za�iatkom 20. storo�ia. V tomto mieste dochádza k vyústeniu Promenády na námestie 
s parkovou úpravou. Kostol je postavený v pôvodnej hradobnej priekope. 

− Knižnica Juraja Fándlyho – novobaroková budova knižnice (pôvodne Slovenskej banky) stojí na 
okraji Ružového parku za pomníkom padlých na námestí SNP (pôvodne za Štefánikovou sochou).  

− Kapitulská ulica – medzi kláštorom Klarisiek a Námestím sv. Mikuláša po príchode 
ostrihomského arcibiskupa v roku 1549 získala charakter náboženského centra.  Par�ík bol 
vytvorený v 19. storo�í a odde�oval dve samostatné cesty a riešil terénnu nerovnos�. Tiež pred 
domami boli pozd
ž chodníka vysadené stromy. Pagaštany pri morovom st
pe dorástli na mohutné 
stromy. 

− Záhrady pri kostole Klarisiek: kostol Klarisiek kostol Nanebovzatia Panny Márie s areálom 
kláštora tvorí Múzejné námestie. Kostol bol postavaný po príchode klarisiek do mesta v roku 1239 
v �ase, kedy ešte žila zakladate�ka tohto rádu sv. Klára. Dostavbami vznikol kláštor s dvom 
uzavretými nádvoriami. Neskôr tu bola nemocnica pre vojenských veteránov. V 19. storo�í bola 
zasypaná i južná vodná priekopa a pri kláštore tak vznikla rozsiahla záhrada, v ktorej je dnes 
mestský amfiteáter. V kláštore sídli západoslovenské múzeum. Zaujímavá je tu zbierka 30 zvonov 
z celého Slovenska.  
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Mestský park v roku 1910. Výstava v parku (obr. vpravo)  

 

Obrázok �.3: Dobové fotky a rytiny z mesta Trnava  (J.Šimon�i�: Mojej Trnave, 1998) 

− Ká�erov majer – budova sa nachádza v susedstve Kalvárie a starého cintorína. Budova bola 
postavená na pozemku záhrady. Dal ju postavi� pivovarník Michal Valter v roku 1783. K tomuto 
objektu patril 	alší kaštielik. Posledným majite�om bol H. Ká�er. Neskôr tu boli husárske kasárne 
a vojakom patrila do konca 20. storo�ia. 

− Pivovar – v Trnave boli dva pivovary, obidva boli v súkromných rukách, neskôr ich získalo mesto. 
Chme� sa dovážal z Moravy, ale chme� pestovali i Trnav�ania. Na mape z roku 1765 sú zakreslené 
dve chme�nice v priestore Kamenného mlyna.  

− Invalidov�a – ústredná budova bývalej univerzity, ktorej �as� zostala zachovaná do sú�asnosti a  
ktorá slúžila od roku 1783 vojenským invalidom, a preto sa volá „invalidov�a“.   

− Spiegelsaal z roku 1792: meš�ania mali záhrady naproti západným a východným hradbám, v nich 
boli postavené rôzne záhradné stavby. V 18-19 storo�í mesto ožilo, ožil tiež klasicisticko-
romantický životný štýl, kult parkov a záhrad. Toto obdobie prinieslo ve�kú akciu – vysádzanie 
zasypaných vodných priekop stromami a zakladali sa verejné i súkromné záhrady. Záhrada 
Szulényiho, ve�koobchodníka s vínom, patrila k najkrajším. Stála na mieste medzi starým 
cintorínom a sesserkou, kde sa pred polstoro�ím rozkladala i slávna botanická záhrada Lekárskej 
fakulty Trnavskej univerzity. Na mieste Nového cintorína bola záhrada trinitátov. Univerzitná 
a jezuitská záhrada Stella ju zobrazujú staré rytiny Trnavy bola ohrani�ená dnešnými ulicami 
Kollárovou, Žarnova, Tomaškovi�ovou a Sladovníckou. �alšia záhrada bola v Starej strelnici 
s letohrádkom z klasicistického obdobia. Medzi ulicami Kamennou cestou, Hospodárskou 
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a Ká�erovým majerom stál Spiegelsaal, ktorý vynikal svojou architektúrou, postavený bol v roku 
1792 (jednoposchodová rotundovitá stavba), má okrúhlu pivnicu. Budova sa opisuje v štúdiách 
o kultúrno-stavebnom vývine mesta Trnava, jej stav však tomu nenapovedá. Okolitá zástavba ju 
znehodnocuje. 

invalidov�a Katedrála J. Krstite�a 1905 

Obrázok �. 4: Dobové fotky z mesta Trnava  (J.Šimon�i�: Mojej Trnave, 1998) 

− Fortifika�ný systém: fortifika�ný obranný systém s vodnými priekopami využíval vodu z Trnávky. 
Trnávka tiekla od Pažitného mlyna (dnešný Štátny majetok)  okolo sladovne Sessler ved�a 
cintorína, cukrovaru... �avé rameno opúš�alo Trnávku pod Pažitným mlynom, aby nap
�alo rybník 
a druhé rameno vtekalo zas do rybníka v priestoroch dnešného cukrovaru. Obidve ramená boli 
regulované stavidlami. Do fortifika�ného systému bol za�lenený i rybník povyše Hornej brány. 
Rybník plnil dôležitú funkciu vo fortifika�nom systéme a bol zdrojom rýb, ako základnej 
potravinovej zložky. V roku 1910 bol rybník už len mestskou lúkou vysadenou stromami. Po zbere 
otavy ho využívali vojaci na cvi�enie. Neskôr bol prechod cez Rybník zakázaný, lebo tu stála voda. 
V roku 1924 tu bola usporiadaná doteraz najvä�šia výstava po�nohospodársko-priemyselná na 
ploche 70 000 m2. Prírodné pomery boli prí�inou zlej hygienickej situácie v meste. Vodovod 
a kanalizácia boli vybudované až v 20. storo�í. Potok pretekajúci stredom mesta bol hlavným 
odpadovým kanálom mesta. Nad mestom boli rybníky, ktoré boli zásobár�ou vody pre mestské 
priekopy. Na údržbu hradieb a �istenie hradobných priekop boli zvážané pracovné sily z Nitry 
i z Bratislavy. Trnava mala dva rybníky – pri Kamennom mlyne a za Hornou bránou, ktorý �asto 
zaplavoval horné mesto. Krá�ovský komisár Ján Fronk v roku 1698 našiel rybník v dezolátnom 
stave, zrejme vplyvom vojen, preto nariadil mestu opravi� hrádze alebo rybník za Hornou bránou 
vypusti� a premeni� ho na lúku, avšak ešte v roku 1762 rybník vypustený nebol. Mesto trpelo 
chronickým nedostatkom vody. 

− Kopánka: ulica Hajdóczyho bola niekdajšou Mariánskou cestou a táto cesta viedla ku cholerovému 
cintorínu, ktorý vznikol v r. 1831 i s kaplnkou na kopci.) Ved�a cholerového cintorína bol areál 
tehelne. Štyri tehelne boli i na dnešnom sídlisku Družba. Medzi ulicami Murgašovou a Kubánovou 
(Legionárskou) sa rozkladala pôvodne záhrada Marianum, teda Mariánska záhrada na Mariánskej 
ceste. Za Mariánskou záhradou mali vojská výcvikový priestor.  

− Záhradné kaviarne: Na hlavnej ulici bolo nieko�ko hostincov, kaviarní so záhradným posedením. 
(Talmainerka, hotel Hungaria...) !!! Ich ob�úbenou sú�as�ou boli kolkárne. �alšie záhradné 
posedenie bolo v hoteli Imperiál.  

− Dom U Svatého – záhradné posedenie (dnes Svatého pasáž), v príslušnom dome na poschodí bola 
šermiarska miestnos� a divadelná sála 

− Hermannov hostinec – nachádzal sa v dome humanistu, polyhistora a cisárskeho historika Jána 
Sambucusa (1531-1584). Hermannova kaviare� mala záhradné posedenie a pretrvalo do 20-tych 
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rokov 20. storo�ia, kedy na mieste záhrady bolo postavené kino Tatra. Dom bol zbúraný v 70-tych 
rokoch 20. storo�ia.  

− Vinohradníctvo: v stredoveku predaj vína tvoril polovicu obratu mesta. Víno sa dovážalo, ale 
i pestovalo a spracovávalo v meste. Trnav�ania mali privilégium obrába� i vini� v Modre, s �ím 
nesúhlasili pezinskí grófi. Doklady o kúpe a predaji viníc sa zachovali od roku 1394.  

− Zápisky o Trnave - Viedenský turista Krickel: spomína na Mayerove záhrady ako na 
pozoruhodnos� mesta. Pri prechádzkach mestom konštatoval, že je tu príjemná Promenáda, 
vysadená kvetmi, hýriaca nimi v miestach, kde je strelnica. Jednotvárne okolie mesta je prí�inou, že 
obyvatelia ve�mi neradi chodia na prechádzky, preto túto Promenádu nevyužíva ani ženské 
pokolenie...Naproti cintorínu je sad, na ktorý si treba nájs� �as. Každý záujemca, ktorý h�adá 
pobavenie, môže do� vstúpi�. ... dlhý vinohrad sa mi videl nevhodne umiestnený. Pozoruhodné sú 
kvetinové terasy, skleníky a predovšetkým elegantné besiedky. ... Na konci sadu je tri siahy vysoký 
kop�ek s templom..., prekrásna aleja ruží vedie ku kúpe�nému domu a k prepychovo zariadenému 
pavilónu so štvorfarebnými oblokmi. Kvetinová záhrada je menšia, ale starostlivo opatrovaná... 

  

Spiegelsaal Trnavský cukrovar 1912 

 

 

Obrázok �. 5: Dobové fotky a rytiny z mesta Trnava (J.Šimon�i�: Mojej Trnave, 1998) 

Panoráma mesta, zachytená na historickom obraze, dnes už nie je z okrajov mesta �itate�ná. Vývojom 
mesta sa do okrajových �astí dostali sídliskové komplexy alebo rodinné zóny rodinných domov. 
Panoráma však zostala ešte dobre �itate�ná od kaplnky pri cholerovom cintoríne. Tento výh�ad na 
mesto je vhodné zachova� a pri kaplnke vytvori� výh�adovú terasu.   

Plochy zelene, ktoré zostali zachované až do sú�asnosti a sú teda kontinuálne udržiavané, by mali ma� 
z h�adiska ich kultúrno-historického kontextu najvä�ší význam a prioritu pri rekonštrukcii, obnove, 
revitalizácii �i adaptácii.  
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Obrázok �. 6 - Plochy zelene v meste Trnava v r. 1895  

Plochy zelene okolo hradieb sú kontinuálne zachovávané v urbanistickej štruktúre. Rovnako i Námestie 
SNP i Zelený krí�ok majú odozvu v histórii. K historicky potvrdeným plochám patria plochy 
v historickom jadre mesta, tie by mali zosta� i na	alej akceptované. Zachovaná do sú�asnosti zostala 
Kalvária, ktorá v sú�asnosti získava podobu parku, 	alej Sesslerova sladov�a, ktorá je v sú�asnosti 
po rekonštrukcii, 	alej morová kaplnka, pri ktorej už síce cintorín zanikol, avšak kaplnka je stále 
dominantným urbanistickým prvkom v krajinne, nutné však je obmedzi� zástavbu okolo nej. Ružový 
park ako historickú plochu je potrebné 	alej chráni� , vyžaduje si však i rekonštrukciu. Kláštorné 
záhrady pri kláštore klarisiek sú z �asti rekonštruované, v ich južnej �asti je vytvorený amfiteáter. 
Univerzitná záhrada je z �asti premenená na športový areál. Na území Treumannovej sladovne zostali 
zachované niektoré objekty, �as� je zastavaná, avšak vznikla tu kvalitná obytná zóna. Nasledujúci 
obrázok dokumentuje uchovanie historicky jestvujúcich plôch zelene až do sú�asnosti: 
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Plochy zelene v roku 1894 – 59,7 ha Plochy zelene v roku 2008 – 23,2 ha 

Obrázok �.7: Záber historických plôch zelene 

 

A.2.4.5.   Mentálna mapa 
Na základe ankety bol zis�ovaný vz�ah ob�anov mesta k jednotlivým plochám zelene. Z údajov 
ob�anov vznikla tzv. mentálna mapa, ktorá demonštruje najatraktívnejšie plochy zelene z poh�adu 
ob�anov:  Poradie popularity zelene je nasledovné:  

1. rekrea�ná oblas� Kamenný mlyn,  

2. park A. Bernoláka (Promenáda),  

3. Námestie SNP  

4. park Janka Krá�a   

5. izola�ný pás zelene na východnej strane mesta za sídliskom Hlboká  

6. športový areál Slávia  

7. vlastné záhradky  

8. Ružový park  

�alšie zaujímavé miesta pre ob�anov z h�adiska oddychu a relaxácie sú: pešia zóna s námestím, 
kalvária, morová kaplnka, cintoríny, Štrky. Bližšie je táto problematika uvedená v prílohe �. 3. 
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A.2.5. ZHODNOTENIE VZ�AHU K JESTVUJÚCIM 
DOKUMENTOM 
 

 

A.2.5.1. Územný plán regiónu 
Mesto Trnava je centrom Trnavského kraja a okresu Trnava. Pre územie je platná územnoplánovacia 
dokumentácia ÚPN VÚC Trnavského kraja – spracovaná bola v r. 1997,  aktualizovaná v r. 2002 
(Zmeny a doplnky 2002) a v r. 2007 (Zmeny a doplnky �. 2). Spracovate�om dokumentácie je AUREX 
Bratislava, hlavný riešite� Ing.arch. Chudík. Záväzná �as� ÚPN VÚC bola aktualizovaná Nariadením 
Vlády SR �. 111/2003 z 12.3.2003.   V súvislosti s problematikou využívania územia, ekológie, ochrany 
prírody a krajiny boli v rámci ÚPN VÚC stanovené nasledovné záväzné regulatívy z h�adiska 
funk�ného využitia územia i z h�adiska priestorového usporiadania územia:  

1. V oblasti po�nohospodárskej výroby: rešpektova� pri 	alšom urbanistickom rozvoji územia 
PPF ako jeden z limitujúcich faktorov tohto rozvoja,  zabezpe�i� protieróznu ochranu pôdy 
optimalizáciou štruktúry pestovaných plodín, podporova� alternatívne po�nohospodárstvo – 
vyplýva to najmä z faktu, že v katastrálnom území mesta sa nachádzajú najúrodnejšie pôdy na 
Slovensku. 

2. V oblasti lesného hospodárstva: rozširova� výmeru LPF v okrese Trnava a pri úprave 
pozemkov rieši� ochranu PPF pred veternou eróziou sústavou vetrolamov v nadväznosti na 
prvky ÚSES. 

3. V oblasti ekológie 

− v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpe�i� protieróznu ochranu pôdy 
vedením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov prevažne v 
oblastiach Žitného ostrova, Trnavskej tabule a Boru,  

− odstráni� skládky odpadu lokalizované na území prvkov územného systému ekologickej 
stability, 

− revitalizova� toky upravené na kanálový typ, kompletizova� sprievodnú vegetáciu výsadbou 
pásu domácich druhov drevín a krovín pozd
ž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na 
plochách okolitých mikrodepresií, �ím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných 
biokoridorov pozd
ž tokov, 

− vhodnými technickými, biologickými, ekologickými, ekonomickými a právnymi opatreniami 
prinavráti� pôvodný charakter krajine v územiach dotknutých výraznou výstavbou,  

− v oblastiach pohorí a pahorkatín dodržiava� protierózne opatrenia, a to ako technického rázu 
(terasovanie, uprednost�ovanie viacú�elového využívania územia pred jednoú�elovým – 
mozaiky rôznych spôsobov využitia, optimalizácia rozmerov a orientácie jednotlivých 
vini�ných parciel vzh�adom na vrstevnice), tak aj opatrení v rámci osevných postupov, 

− v lesnom hospodárstve zabezpe�ova� postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia 
porastov, zabezpe�ova� obnovu porastov, zvyšova� podiel lesov osobitného ur�enia, zachova� 
pôvodné zvyšky klimaxových lesov, 

− regulova� rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územných systémov ekologickej 
stability, v lesných ekosystémoch využíva� rekrea�ný potenciál v súlade s ich únosnos�ou, 

− z h�adiska ochrany biodiverzity zachova� plochy s krovinovými spolo�enstvami, vodnými 
plochami, lúkami, pieskovými presypmi a 	alšími biotopmi významnými ako genofondové 
lokality, 

− podpori� zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie hlavne pozd
ž tokov, 
kanálov a ciest a v oblasti svahov terás Trnavskej pahorkatiny, Nitrianskej pahorkatiny, 
Chvojnickej pahorkatiny a Myjavskej pahorkatiny, výsadbu nových prvkov vegetácie rieši� v 
súlade s projektmi pozemkových úprav území, 
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− vysadi� lesy v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, zaklada� 
trávne porasty, chráni� mokrade a zachova� prírodné depresie, spomali� odtok vody v 
upravených korytách, 

− usmerni� využívanie ornej pôdy v súlade s produk�ným potenciálom a s oh�adom na náro�nos� 
na vlhkos� a zrnitos� pôd, optimalizova� štruktúru pestovaných plodín v rámci osevných 
postupov, 

− výrazne zvýši� podiel nelesnej drevinnej vegetácie, ozeleni� vodné toky a kanály v oblastiach 
intenzívne po�nohospodársky využívanej krajiny; pri realizácii postupova� v súlade s projektmi 
pozemkových úprav, 

− zabezpe�i� zladenie dopravných koridorov, sídel a iných technických prvkov s okolitou 
krajinou najmä v miestach konfliktov s prvkami územného systému ekologickej stability, 

− pri riešení problematiky v predchádzajúcich bodoch postupova� v súlade s projektmi 
pozemkových úprav; tie by mali zabezpe�i� racionálne priestorové usporiadanie pozemkového 
vlastníctva v ur�itom území v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného 
prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, 

− zabezpe�ova� nástrojmi územného plánovania ekologicky optimálne využívanie územia, 
rešpektovanie, prípadne obnovu funk�ného územného systému ekologickej stability, biotickej 
integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, �o v území 
Trnavského kraja znamená venova� pozornos� predovšetkým ... chráneným územiam v 
biokoridoroch pozd
ž hlavných tokov. 

Tieto regulatívy boli vä�šinou zapracované do územného plánu mesta (Aktualizácia 2004) a sú v súlade 
s potrebami ochrany prírody a krajiny. 

 

A.2.5.2. Územný plán mesta Trnava 
Trnava bola do druhej polovice 19. storo�ia len mestom medzi hradbami. Koncom 19. storo�ia vznikali 
živelne domy i výrobné areály (napr. pivovar) mimo hradieb. V roku 1919 sa mestské zastupite�ské 
orgány venovali smernému územnému plánu mesta (nazývali ho „regula�ným plánom“). Ponuku na 
spracovanie UPD poslal Ivo Beneš z Brna a zákazku získal. V rámci koncepcie mal uvažova� 
i s parkami (ke	že mesto malo historicky zelený prstenec po svojom obvode, táto požiadavka bola 
správna a tiež v súlade s vtedajšími trendmi.) Beneš uvažoval vo svojej koncepcii už vtedy až so 70 tisíc 
obyvate�mi. Mesto rozdelil na 4 �asti, pri�om citlivo rešpektoval záhrady a zele� vo vnútornom meste. 
Priemyselnú zónu plánoval na juhu mesta (z h�adiska prevládajúcich vetrov to bolo logické 
rozhodnutie). Dokumentácia bola schválená, avšak už v roku 1923 zastupite�stvo schválilo výstavbu 
rodinných domov v �asti Spiegelsaal, v rozpore s UPD (ukazuje sa, že i v tom �ase rozhodovací proces 
bol dôležitý a nekoncep�ný a rozhodnutie nebolo správne, pretože to bol za�iatok konca jedine�nej 
lokality Spiegelsaal.) V roku 1925 rada mesta rozhodla o zakreslení parku na rezervnej ploche. �alšie 
zmeny regula�ného plánu však uvažovali len s pásmi zelene okolo hradieb. Hoci Beneš UPD celkom 
nedokon�il, predsa dal mestu nové stavebné impulzy. Hoci vytvoril i koncepciu zelene, táto nebola 
akceptovaná. Zábery plôch zelene neboli v plnej miere doteraz nahradené novými parkami. 

Platný územný  plán mesta 
Na miestnej úrovni je v sú�asnosti platný územný plán mesta Trnava (Aktualizácia 2004, autor 
Ing.arch. Zibrin a kol., Ekopolis Bratislava). Navrhuje rozvoj mesta v dvoch základných etapách – do r. 
2010 (1. etapa) a do r. 2020 (2. etapa), zaoberá sa však aj výh�adovým rozvojom mesta (prognózna 
etapa po r. 2020). Územný plán mesta rieši komplexný urbanistický rozvoj územia mesta. Okrem 
problematiky rozvoja mesta (vývoj obyvate�stva, rozvoj bytovej výstavby, ob�ianskej vybavenosti, 
rekreácie, športu a cestovného ruchu, výrobných aktivít a služieb, dopravy, vodného hospodárstva, 
energetiky) sa venuje tiež otázkam ochrany prírody a krajiny v nasledovných okruhoch: 

− ochrana a využitie kultúrno-historických a prírodných hodnôt, 

− vymedzenie chránených území, ekologicky a bioticky významných území v krajine aj 
v zastavanom území mesta, 
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− koncepcia starostlivosti o životné prostredie – pôda, ovzdušie, odpady, hluk a vibrácie, zápach, 
zele�, 

− zásady a regulatívy budovania systému zelene v sídle, 

− na základe výsledkov dokumentácie MÚSES v r. 1997 a vlastných prieskumov (r.2004) uvádza 
ÚPN konkrétne opatrenia pre tvorbu systému sídelnej zelene v jednotlivých urbanistických 
obvodoch mesta.  

V rámci návrhu funk�ného využitia územia vymedzuje ÚPN samostatnú kategóriu využitia územia 
„Z. Plochy zelene“, pri�om rozlišuje 4 podkategórie (Z1 – Plochy lesov osobitného ur�enia,  Z2 – 
Plochy cintorínov, Z3 – Plochy izola�nej zelene a sprievodnej zelene komunikácií, Z4 – Záhradkárske 
osady). Pre každú kategóriu sú uvedené návrhy a odporú�ania (regulatívy) so stanovením funkcií 
(vhodné, podmiene�ne vhodné, nevhodné) a dopl�ujúcich ustanovení. Regulatívy z h�adiska zelene sú 
uvedené aj v rámci ostatných kategórií využívania územia (A. Plochy obytného územia, B. Plochy 
terciárneho sektora a polyfunkcie a C. Plochy sekundárneho a primárneho sektora). V územnom pláne 
je uvedené aj plošné vyhodnotenie potreby zelene v rámci mesta Trnava  

Tabu�ka �. 53:  Navrhované rozvojové plochy pre sídelnú zele� a krajinu (ÚPN mesta, aktualizácia 2004) 

P. �. Druh zelene Urbanistický obvod Predpokladaný rozsah Etapa Formy �innosti 
01. Mestské parky, 

zele� mesta a 
lesoparky 

27,33,34,35,44 cca 283 ha - jestvujúce parky 43 ha, parky 
návrh 1 ha  
lesopark stav 28 ha lesopark návrh 191 ha 

1,2,P Rekreácia a šport 

02. Špeciálna zele�, 
cintoríny 

5,32,34,35,48 cca 22 ha (jestvujúce 13 ha, návrh 9 ha) 1,2  

03. Izola�ná zele� 11,18,26,27,32,33,37
,39,41,42,44,48 

cca 102 ha (jestvujúca 21 ha návrh 81 ha)  Funkcia hygienická a 
mikroklimatická 

04. Záhradkárske 
osady 

15,16,27, 
29,30,33,35,36,37,39
,48 

cca 44 ha (jestvujúce 30 ha návrh 14 ha) 
prognózna doba – úbytok 2,49 ha 

1,2 Rekrea�no-produk�ná 
funkcia 

05. Sídlisková zele� -
plochy sídlisk 
vymedzené pre 
zele� (nezastava�) 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,14,16,19,20,21,22
,23,24,25,26,27, 
31,32,39,45,48 

cca 66 ha (jestvujúce plochy 61 ha 
navrhované 5 ha) 

1,2, P Hygienická a 
mikroklimatická 
funkcia 

06. Biocentrá, 
biokoridory a 
významné prvky 
v krajine 

26,27,33,35,36,37,38 
39,42,43,44,48 

cca 274 h a (jestvujúce plochy 134 ha, návrh 
140 ha) 

1,2, P Biokoridory, 
regionálne a lokálne a 
biocentrá, interak�né 
prvky 

07. Líniové výsadby všetky Spolu 90 km (stav v meste – 4,8 km stav v 
krajine – 16 km,  návrh v meste – 8 km návrh 
v krajine – 53 km,  prognóza – 8,2 km) 

1,2, P Funkcia 
ekostabiliza�ná a 
mikroklimatická 

08. Športoviská 2,27,33,35,36,38,44,
45 

Spolu 180 ha (jestvujúce 46,7 ha navrhované 
76,6 ha prognóza 56,8 ha) 

1,2, P Funkcia rekrea�ná 

Etapy: 1 - do r. 2010, 2- do r. 2020, P - prognóza (po r. 2030) - Pod�a ÚPN – Aktualizácia 2004 

 

V rámci UPD by malo dôjs� k posilneniu sídelnej zelene, a to až na 100 m2/obyvate�a. Najvä�ší podiel 
pritom majú ma� športoviská, ktoré však z h�adiska funk�nosti nie sú pre ekologicko-environmentálnu 
vyváženos� územia najvhodnejšie. Posilni� by sa mala najmä parková a lesoparková zele�.  

Tabu�ka �. 54: Uvažovaný návrh zelene v prepo�te na obyvate�a (Aktualizácia UPD 2004, v m2) 

 r.2004 r.2010 r.2020 r.2030   r.2030  

  stav návrh prognóza Spolu:  
po�et 
obyv. 

Norma m2/ob. 

Chudík 1987 m2/ob. 

 

Rozdiel 

parky 43 1   44 70286 9 6 -3 

lesoparky 28 191   219 70286 45 31 -14 

špeciálna zele� - cintorín 13 9   22 70286 4 3 -1 

izola�ná zele� 21 81   102 70286 15 15 0 

záhradkárske osady 30 14 2,5 46,5 70286 30 7 -23 

sídlisková zele� 61 5   66 70286 11 9 -2 
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 r.2004 r.2010 r.2020 r.2030   r.2030  

líniové prvky 4,8 8 8 20,8 70286 4 3 -1 

športoviská 46,7 76,6 56,8 180,1 70286 2 26 24 

  381,5 525,6 67,3 974,4 70286 75-94 100  

 

Základná urbanistická koncepcia rozvoja mesta z h�adiska tvorby systému zelene je v rámci 
Aktualizácie UPD 2004 navrhnutá nasledovne: 

− z h�adiska zabezpe�enia harmonického rastu mesta je potrebné zabezpe�i� prepojenie 
významných prírodných prvkov extravilánu so zelenou kostrou sídla v nadväznosti na 
jednotlivé funk�né komponenty organizmu mesta, 

− zásadným zámerom z h�adiska dlhodobého rozvoja mesta a postupného podstatného zlepšenia 
životných podmienok je vy�lenenie rozsiahleho územia pre založenie a vybudovanie 
lesoparkových a parkových plôch na západnom okraji, na severnej strane, na východnej strane a 
na južnom okraji mesta, ktoré budú prepojené na línie biokoridorov a plochy biocentra, 

− na tieto plochy zelene budú naviazané i športovo-rekrea�né aktivity a zariadenia pre obyvate�ov 
mesta a jeho návštevníkov. 

V sídelnej štruktúre je pod�a ÚPN vhodné: 
− vybudova� nové jadrá systému sídelnej zelene najmä v nových polohách (lesoparky), 
− vybudova� jadrá a subjadrá systému sídelnej zelene na jestvujúcich plochách zelene 

(dobudova� vybrané jestvujúce plochy zelene, skvalitni� ich, vytvori� nové líniové prvky v 
systéme sídelnej zelene v jestvujúcej i navrhovanej sídelnej štruktúre), 

− h�ada� a podpori� tvorbu urbanistických subcentier formou parteru, pri budovaní ktorého by 
bola využitá i vysoká zele�. Bude sa jedna� najmä o priestor pri významných objektoch a 
obchodoch. 

Celkovo je problematika životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ochrany a tvorby systému 
sídelnej zelene v rámci územného plánu mesta riešená v súlade s potrebami MÚSES – do zna�nej miery 
vychádza z dokumentu MÚSES z r. 1997, pri�om problematika sídelnej zelene bola v rámci 
Aktualizácie ÚPN v r. 2004 osobitne riešená a do dokumentu zapracovaná. 

Navrhovaný rozvoj mesta na základe územného plánu (aktualizácia 2004) vrátane zmien a doplnkov 
schválených a navrhovaných do konca r. 2008 je znázornený v preh�adnej mape �. 9.   

 

A.2.5.3. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Globálnym cie� mesta je vyjadrený v PHSR z h�adiska životného prostredia: Mesto bude poskytova� 
zázemie pre kvalitný život obyvate�ov, rozvoj talentov ....  .... a bude prí�ažlivé pre návštevníkov“. 
V rámci priority C chce mesto vytvára� najmä podmienky pre vo�no�asové aktivity, preto chce mesto: 
− budova� rekrea�no-oddychové zóny (skvalit�ovanie jestvujúcich rekrea�ných území a budovanie 

nových plôch zelene), 
− skvalit�ova� prostredie sídlisk (skvalitnenie prostredia sídlisk, zabráni� zahus�ovaniu zástavby), 
− zatraktívni� centrum mesta (skvalitni� vzh�ad a funk�nos� centra mesta), 
− podpori� vo�no�asové aktivity (rozširovanie a skvalit�ovanie ponuky na trávenie vo�ného �asu 

obyvate�ov mesta), 
− podporova� environmentálne projekty (podpora environmentálnej výchovy a nakladanie s TKO). 

Mesto má v úmysle vy�leni� rozsiahle územie pre založenie a vybudovanie lesoparkových 
a parkových plôch na západnom okraji, na severnej strane, na východnej strane a na južnom okraji 
mesta, �o mieni presadi� i v rámci územného plánu mesta. Táto priorita vyplýva i z nedostato�ného 
rekrea�ného zázemia mesta. Mesto má tiež v úmysle zaobera� sa komplexnou revitalizáciou 
panelových sídlisk, ktorá by mala pozostáva� nielen z obnovy verejných priestorov, vrátane 
skvalit�ovania zelene, ale i v skvalitnení dizajnu sídlisk. Na dosiahnutie stanovenej priority C sú 
zadefinované nasledovné opatrenia:  
− revitalizácia areálu Kamenný mlyn, realizovaná v rokoch 2007-2014 – úloha v riešení 
− obnova biokoridorov na území mesta – overovacia štúdia v r. 2007 – úloha v riešení 
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− budovanie nových rekrea�ných plôch na území mesta – projekt v r. 2007 – úloha v riešení 
− obnova verejných priestranstiev v historickom jadre vrátane plôch zelene – úloha priebežná 
− obnova komplexu bývalej trnavskej univerzity vrátane záhrad – 2007-2009 úloha v riešení 
− obnova amfiteátra s posilnením zelene – úloha zrealizovaná 
− v rámci budovania zariadení pre vo�no�asové aktivity sa uvažuje prakticky len s budovaním 

obnovou a posilnením školských �i verejných športovísk. Športoviská sa javia ako prioritné. 
Vo�no�asové aktivity však nesúvisia len so športom, ale i inými aktivitami. Tu má mesto ur�itú 
rezervu.  

− medzi prípravu environmentálnych projektov je v�lenená i priorita C.5.3. „Zabezpe�enie trvalo 
udržate�ného rozvoja mesta“. Je nesporne chybou, že TUR sa pokladá za �iastkovú úlohu v rozvoji 
mesta. TUR by mal by� nosným princípom v rozvoji mesta a v jeho rozhodovacom procese, ako i  
v zodpovednosti celej zainteresovanej verejnosti. TUR je základným princípom formovania 
všetkých stratégií, dokumentácií, vízií, projektov. Pre dosiahnutie vysokej kvality prostredia 
a kvality života je tento princíp nosný.  

Aktualizácia dokumentu MUSES hodnotí sú�asné prírodné i urbánne prostredie i z tohto h�adiska 
a h�adá  odpovede, �i je vôbec možné uplatni� princíp TUR pri rozvoji mesta Trnava.   

 

A.2.5.4.  Dopravný generel  
Mesto Trnava má spracovaný nový Generálny dopravný plán (Dopravoprojekt a.s., HBH projekt 
s.r.o., 2008). Dopravný generel analyzuje, hodnotí a navrhuje dopravný systém a modeluje dopravné 
vz�ahy. Stupe� automobilizácie do roku 2030 sa predpokladá 514 áut na 1000 obyvate�ov.  

Dopravný generel uvažuje s realizáciou dopravnej siete a dopravných zámerov v troch etapách – 
v rokoch 2010, 2020 a 2030. Dokument MÚSES bol rozpracovaný v súbehu so spracovávaním 
dopravného generelu. Tým sa dosiahla ur�itá koordinácia medzi dopravnými zámermi a záujmami 
ochrany prírody a krajiny, ako i minimalizácia záberov plôch zelene v urbanizovanom prostredí v rámci 
možností, ke	že riešenie dopravy je z mnohých h�adísk prioritné. Sporné zostávajú plochy parkovísk. 
Sú�asný i predpokladaný po�et obyvate�ov si vyžaduje doplnenie plôch pre parkovanie a garážovanie.  

Dopravný generel navrhuje výstavbu parkovísk, parkovacích domov a hromadných garáží. Ich výstavba 
by sa mala realizova� zvä�ša na sú�asných plochách zelene a na sú�asných spevnených plochách. 
Situované sú do uzlových bodov (pri obchodných domoch, pri športoviskách apod.).  

V dopravnom generely nie je jasne definovaný po�et sú�asných parkovísk, tento prieskum chýba 
a výpo�ty sú realizované na základe podkladov mesta z roku 2006 a na základe predpokladaného 
vývoja obyvate�ov a rozvoja výroby. Mesto Trnava poskytlo riešite�skému kolektívu údaje 
o parkoviskách v rámci sídliskových plôch. Na základe týchto údajov je možné konštatova�, že v meste 
bolo v roku 2006 asi  7028 parkovacích miest, ktoré spolu zaberajú výmeru 8,785 ha. V roku 2006 
mesto evidovalo potrebu až 10875 parkovacích miest, �o predstavuje plochu o výmere až 27,2 ha. Od 
roku 2006 došlo k nárastu motorových vozidiel v meste a teda i k zvýšeniu nárokov na parkovacie 
miesta v rámci sídlisk. Problém parkovania sa javí práve na sídliskách ako najvypuklejší. Pod�a 
dopravného generelu je do roku 2030 pre osobné autá potrebné dobudova� 	alších cca 12700 
parkovacích miest, �o predstavuje plochu 	alších 31,7 ha. Spolu teda mesto na budovanie parkovacích 
miest pre potreby ob�anov potrebuje plochu pre osobné autá min. 58,9 ha.  

Tabu�ka �. 55: Potreba parkovacích miest (PM) v meste Trnava pod�a údajov MsÚ a GDP 

UO Názov UO 

Sú�asný po�et 
PM pod�a MsÚ 
(sídliská) 2006 

Chýbajúce PM na 
sídliskách pod�a 

MsÚ 2006 (sídliská) 

potreba pod�a 
GD  2010   

(celé mesto) 

potreba pod�a 
GD 2020     

(celé mesto) 

potreba pod�a 
GD  2030   

(celé mesto) 

1  Horné mesto       719 951 951 

2  Dolné mesto   0 277 1282 1437 1437 

3  Dolné sady   160 883 1620 1640 1640 

4  Medzisady   315 673 1883 1922 1922 

5  Horné sady   118 680 1434 1466 1466 

6  Za hradbami   601 619 2031 2160 2160 
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UO Názov UO 

Sú�asný po�et 
PM pod�a MsÚ 
(sídliská) 2006 

Chýbajúce PM na 
sídliskách pod�a 

MsÚ 2006 (sídliská) 

potreba pod�a 
GD  2010   

(celé mesto) 

potreba pod�a 
GD 2020     

(celé mesto) 

potreba pod�a 
GD  2030   

(celé mesto) 

7  Nad stanicou   649 834 2176 2176 2176 

8  Pred stanicou   368 674 1299 1299 1299 

9  Ružín       731 731 731 

10  Hurbanov   77 129 707 836 836 

11  Bojisko   44 411 1207 1240 1240 

12  Nemocnica       50 50 50 

13  Starý Tulipán       813 839 839 

14  Na stanici       423 423 423 

15  Za stanicou       0 0 0 

16  Stromovka   819 1496 3722 3735 3735 

17  Za hrn�iarskou cestou       0 0 0 

18  Dolina       45 71 174 

19  Voz�ovka       21 21 21 

20  Hliník   665 743 2036 2036 2036 

21  Vodáre�   887 1401 3966 4030 4030 

22  Stará Kopánka   181 533 1196 1222 1222 

23  Pekné pole       636 753 753 

24  Orava       539 578 578 

25  Tehelne   683 406 1941 2006 2006 

26  Zátvor   601 188 2409 5441 5441 

27         332 332 

28  Pred Sláviou       33 2448 2448 

29  Predmestie       47 47 47 

30  Rázcestie       56 56 56 

31  Agrokomplex       66 66 66 

32  Návršie       2 2 2 

34  Výhyb�a       165 411 411 

37  Nad kamenným mlynom       100 100 501 

43  Richterov dvor       26 26 26 

44  Záhrady   860 928 4668 6216 9880 

48  Modranka       1469 1663 1663 

  Spolu 7028 10885 39531 48643 53899 

 Potreba dobudovania PM   32783 8832 5256 

 

Mesto v sú�asnosti disponuje 7028 parkovacími miestami. Pod�a Generálneho dopravného plánu by do 
roku 2010 malo by� dobudovaných 32873 parkovacích miest, do roku 2020 	alších 8832 parkovacích 
miest a do roku 2030 ešte 5256 parkovacích miest, �iže spolu by malo mesto disponova� 53899 
parkovacími miestami. Ak by všetky parkoviská mali vzniknú� na teréne, záber pôdy by bol 134,75 ha 
nezastavaných plôch pri prepo�te 25m2/1 parkovacie miesto. Takmer 135 ha plôch zelene pre 
parkoviská neodporú�a ani GDP. Naopak, GDP odporú�a budovanie najmä hromadných garáží 
a parkovacích domov, ktoré sa javí z h�adiska minimalizácie záberu plôch zelene a udržate�nosti 
kvality životného prostredia ako najvhodnejšie riešenie v rámci celého mesta.  

V rámci dopravného generelu sa uvažuje tiež s výstavbou trás pre nemotorovú dopravu, najmä 
s výstavbou cyklistických trás. V sú�asnosti sa všetky cyklotrasy nachádzajú v zastavanom území a ich 
d
žka je cca 36 km. Do roku 2010 by sa d
žka cyklistických trás mala pred
ži� o 37 km, do roku 2020 
o 	alších cca 60 km a do roku 2030 ešte o 21 km. Spolu do roku 2030 by malo by� vybudovaných cca 
150 až 200 km. Cyklistické trasy v zastavanom území sú vedené po hlavných cestách, ale 
i v uk�udnených zónach, kde je pre cyklistov menej za�ažené územie emisiami a kde je vä�ší výskyt 
uli�nej zelene. V krajine sú cyklistické trasy navrhnuté zvä�ša po ú�elových �i po�ných komunikáciách, 
mali by by� doplnené alejovými výsadbami. Pešie trasy spolu predstavujú cca 8,5 km dlhú sie� 
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chodníkov v zastavanom území. Doplnenie cyklotrás a chodníkov pre peších o sprievodnú zele� je 
vhodné. 

 

A.2.5.5. Trnava – Zdravé mesto (Plán zdravia) 
 

V roku 1988 iniciovala OSN - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) medzinárodný Projekt Zdravé 
mesto. Trnava sa k tomuto projektu prihlásila a už 13 rokov vytvára podmienky pre jeho 
realizáciu. Organiza�ne i finan�ne je projekt zabezpe�ený Mestským úradom v Trnave. Projekt 
zah��a dlhodobé a strategické a programové ciele zamerané najmä na zdravý životný štýl. Mesto 
prostredníctvom „kancelárie Zdravé mesto“ organizuje kampane na podporu zdravia, odborné 
prednášky, kurz zdravej výživy, v rámci D�a Zeme tiež akcie zamerané na environmentálnu výchovu, 
výstavu fotografií s ekologickou tematikou apod. Ide teda o akcie hlavne zamerané na ob�anov, akcie 
vzdelávacie, propaga�né, interaktívne.  

Krajina a zele� v týchto akciách figurujú skôr okrajovo, skôr v rámci iných aktivít, priamo však aktivity 
na potrebu udržania a posilnenie krajiny �i zelene v meste tieto aktivity nie sú zamerané. �rtá sa tu 
možná spolupráca medzi mestom a ob�anmi, potenciál na prácu s obyvate�mi pri ochrane flóry a fauny, 
stromov rastúcich mimo les, ale i stromov rastúcich priamo v zastavanom území mesta, 	alej je možná 
spolupráca a podpora ob�anov pri riešení verejných priestorov, plôch zelene najmä na sídliskách, ale 
tiež pri ochrane prvkov vybavenosti na plochách zelene apod.. Možno by sa týmto spôsobom tiež 
obmedzil vandalizmus, ktorý sa silne podie�a na poškodzovaní stromov.  

 

A.2.5.6. Rozptylová štúdia mesta Trnava 
 
Kvalita ovzdušia je jedným z limitujúcich faktorov kvality zelene. Mnohé rastlinné druhy nie je možné 
do urbánneho prostredia vysadi� len preto, že nie sú tolerantné na zne�is�ujúce látky v ovzduší. Mnohé 
druhy sa dokonca používajú ako indikátory zne�istenia ovzdušia. Na druhej strane sú druhy, ktoré 
za�ažené ovzdušie dobre znášajú, a potom práve tieto druhy tvoria tzv. „p�úca“ mesta.  
Mesto má spracovanú rozptylovú štúdiu ovzdušia z mobilných a vybraných stacionárnych zdrojov 
zne�istenia ovzdušia (Envitech s.r.o. Tren�ín, 2008). Z výsledkov štúdie vyplýva, že oxid siri�itý a oxid 
uho�natý nedosahuje maximálne hygienické limity a že malé a stredné zdroje nemajú  výrazný vplyv na 
kvalitu ovzdušia. To je však pravda len vtedy, ak sa neberie do úvahy synergický ú�inok všetkých 
zdrojov spolu.  Oxid uho�natý je jedovatý plyn, zabra�uje prenosu kyslíka do telových tkanív, má vplyv 
na srdcovo-cievny systém, nervovú sústavu, jeho vplyvom dochádza k útlmu pozornosti, �o môže ma� 
vplyv na bezpe�nos� premávky.  V dôsledku intenzívnej dopravy tiež NO2 dosahuje nadlimitné 
hodnoty. Najvä�ším problémom sa javí zne�istenie tuhými zne�is�ujúcimi látkami PM10 (prachové 
�astice vnikajúce do p�úc, do krvi, spôsobuje ochorenia srdcovo-cievneho systému apod.), z mobilných 
i stacionárnych zdrojov, ale tiež z malých lokálnych zdrojov. Najvä�šia zá�až a prekro�enie limitov sa 
predpokladá v blízkosti komunikácií. Zo štúdie tiež vyplynulo, že v meste sú najviac za�ažené 
frekventované komunikácie a územie spadajúce pod vplyv emisného rozptylu zo zdrojov Zlievarne, 
Johns Manville, ŽOS ai. I ke	 rozptylové podmienky mesta sú dobré (leží na rovine a je dostato�ne 
prevetrávané) a priemyselné zóny majú komíny vysoké až 100 m, predsa sa �ažko eliminujú emisie zo 
stacionárnych zdrojov, ktoré v sebe obsahujú i karcinogénne látky.  
Zele� pôsobí v takomto zne�istenom prostredí ako ur�itý filter. Na emisie sú viac odolné dreviny 
listnaté v porovnaní s ihli�natými a stálozelenými. Zele� je jedinou zložkou životného prostredia, ktorá 
dokáže skvalitni� i iné zložky prostredia (pôdu, vodu i ovzdušie, eliminova� hluk). Zele� v za�aženom 
prostredí je nenahradite�ná. Najmä za�ažené ulice s vysokou koncentráciou CO by mali by� vysadené 
zele�ou, ktorá má schopnos� viaza� uhlík. �ím je koruna stromov vä�šia, tým je strom ako filter 
ú�innejší.  
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Tabu�ka �. 56:  Najviac za�ažené územie pod�a Rozptylovej štúdie (2008) 
Id�. 
UO Názov Zdroj PM10 

CO 
stac 

CO 
mob SO2 NO2 NOx 

Diferencia  
zá�aže  spolu 

1  Horné mesto   doprava     x   x x 3 

2  Dolné mesto   doprava x   x   x x 4 

3  Dolné sady   doprava     x   x x 3 

4  Medzisady   doprava     x     x 2 

5  Horné sady   doprava           x 1 

9  Ružín   doprava x   x   x x 4 

11  Bojisko   doprava           x 1 

12  Nemocnica   doprava     x     x 2 

13  Starý Tulipán   doprava         x   1 

14  Na stanici   doprava x   x   x x 4 

15  Za stanicou   Zlieváre� x x x     x 4 

17  Za hrn�iar. cestou   Johns Manville x x   x x x 5 

18  Dolina   doprava     x     x 2 

19  Voz�ovka   ŽOS x           1 

21  Vodáre�   doprava     x   x x 3 

22  Stará Kopánka   doprava     x   x x 3 

28  Pred Sláviou   doprava     x   x x 3 

31  Agrokomplex   doprava x           1 

32  Návršie   doprava x           1 

34  Výhyb�a   doprava   x         1 

44  Záhrady   doprava x           1 

45  Slávia   doprava     x   x x 3 

48  Modranka   doprava     x     x 2 

 Mimo zast. územia:         

33 Pri Zelene�skej ceste Johns Manville x     x   x 4 
X – v danom UO sa vyskytuje za�aženie územia príslušnou zne�is�ujúcou látkou, Diferencia zá�aže – po�et zne�is�ujúcich 
látok pôsobiacich v danom UO 
 

Nieko�ko zaujímavých údajov na podporu zelene v meste: 
− za hodinu takáto listová plocha dokáže zachyti�, zneškodni� a znehybni� 8 - 20 mg škodlivých 

plynov a 60 mg prachu 
− Za de� dokáže 1 m2 listovej plochy komplexne prefiltrova� až 180 m3 vzduchu 
− Zelené plochy znižujú množstvo prachových �astíc o 20-70% (pod�a objemu) 
− Kým na ulici v meste bez vegetácie je v 1 m3 vzduchu 500 - 800 baktérií, v prostredí lesnej 

vegetácie, ale aj vä�ších parkov, je to len 40 - 60 baktérií 
− 1 ha listnatého lesa  vyprodukuje ro�ne 15 ton kyslíka, 1 ha ihli�natého lesa až 20 ton kyslíka 
− 1 ha novozaloženého lesa absorbuje z atmosféry ro�ne približne 5 ton uhlíka, pri�om stromy majú 

schopnos� absorbova� CO2 z atmosféry na úrovni približne 6,5 kg za rok. Túto schopnos� stromy 
spravidla dosahujú vo veku 10 rokov.   

− Redukcia hladiny hluku: pás zelene 15 m široký redukuje hluk o 3-6 dB (pod�a štruktúry) 
− Závery zdravotných výskumov ukazujú súvislos� medzi krátkodobým pôsobením prašnosti ovzduší 

a nepriaznivými vplyvmi na zdravie �udí. Je možné, že dlhodobé pôsobenie prachu v ovzduší môže 
vplýva� na skracovanie d
žky života asi o 2 až 3 roky. 

− Vplyv na mikroklímu: tlmenie vetra  3x-5x, redukcia slne�ného žiarenia  (20-50%), zníženie 
teplotných rozdielov  (3-6°C),  vyššia vzdušná vlhkos�  (5-20%),  

− Vplyv na pôdnu vlhkos�: výpar vody z pôdy  (10-30%), zadržanie vody v pôde   (10-30%). 
Zele� okrem toho produkuje kyslík, zvlh�uje ovzdušie, znižuje teplotné rozdiely apod. najmä 
v za�aženom prostredí miest, obcí �i priemyselných zón je zele� nezastupite�nou zložkou urbanistickej 
štruktúry.  
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Graf �. 13: Úrove� koncentrácií tuhých zne�is�ujúcich látok v meste Trnava (automatická monitorovacia stanica 
Kollárova ul.) 

PM10 v d�och 22.-23.10.2008 – všetky zdroje 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

PM10 v d�och 10.-11.12.2008 – všetky zdroje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V grafe  �. 13  je dokumentovaný príklad za�aženia centra mesta Trnava tuhými zne�is�ujúcimi látkami 
na základe údajov automatickej monitorovacej stanice na Kollárovej ulici. 

Z grafov vyplýva, že limity tuhých zne�is�ujúcich �astíc v ovzduší sú prekra�ované v rámci 24-
hodinových intervalov. Pritom práve tieto látky sú pre zdravie mimoriadne nebezpe�né, pretože vnikajú 
do p�úc. Tieto TZL sa vyskytujú najmä pri frekventovaných komunikáciách, pri silnejšom vzdušnom 
prúdení sú prenášané z okolitej ornej pôdy nad mesto. Tieto �astice v ovzduší je možné eliminova� 
vä�ším podielom zelene. Trávnikové plochy zachytávajú 3x viac TZL v porovnaní so spevnenými 
plochami. Z uvedeného je zrejmé, že každá zelená plocha je v meste Trnava prínosom a prispieva ku 
skvalitneniu životného prostredia.  
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Obrázok �. 8:  Emisie z mobilných zdrojov - NOx spolu na základe zá�aže v dohodnutých referen�ných bodoch 
(Rozptylová štúdia, 2008) 

 

Z uvedených informácií vyplýva potreba výsadby izola�ných pásov v uliciach najmä z dôvodu 
skvalitnenia hygieny prostredia. 
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A.2.6.   POZITÍVNE A NEGATÍVNE PRVKY/JAVY V ÚZEMÍ 
 

A.2.6.1. Pozitívne prvky a javy v krajine 
Medzi pozitívne prvky a javy (faktory) životného prostredia v krajine zara	ujeme najmä nasledovné: 

− bioticky významné legislatívne vymedzené prvky - chránené územia, chránené a ohrozené druhy 
rastlín a živo�íchov, európsky a národne významné biotopy, vymedzené prvky ÚSES, 

− významné prírodné zdroje - nerastné suroviny, vodné zdroje, pôdne zdroje, lesné zdroje, 

− iné významné prvky krajiny - geologicky a geomorfologicky významné prvky, vodné a mokra	né 
prvky, kultúrno-historické formy využívania krajiny a i.. 

Významné pozitívne prvky a javy životného prostredia v území sú znázornené v mapovej prílohe �. 3a. 

 

A.2.6.1.1. Osobitne chránené �asti prírody a krajiny  

Územná ochrana – existujúce a pripravované chránené územia 
V rámci k.ú. mesta Trnava a v bezprostrednom okolí sa nachádzajú nasledovné vyhlásené a navrhované 
chránené územia prírody: 

- Chránený areál Trnavské rybníky  - k.ú. Trnava, Hrn�iarovce nad Parnou - vyhlásený  Úpravou 
Ministerstva kultúry SSR �. 3629/1974-OP d�a 27.5.1974 ako Chránená študijná plocha. Vyhláškou 
MŽP SR �. 293/1996 Z. z. bolo chránené územie zaradené do kategórie chránený areál. Cie�om je 
ochrana vodného vtáctva a vodných biocenóz na vedecko-výskumné a náu�né ciele. Územie 
predstavuje v nížinnej krajine mimoriadne významný biotop najmä z h�adiska výskytu vtáctva. 
Územie je zárove� navrhované ako Chránené vtá�ie územie. Bližší popis lokality je uvedený 
v kapitole 3.1.4. Výmera chráneného územia je 38,4248 ha, ochranné pásmo má výmeru 23,1810 ha.  

- Lipy pri Kalvárii - k.ú. Trnava - vyhlásené vyhláškou KÚ v Trnave �. 1/1996 d�a 12. 12. 1996.  
Výmera 0,0125 ha. Skupina 3 líp ve�kolistých (Tilia platyphyllos) v areáli trnavskej kalvárie – 
chránené pre svoj vysoký vek, rozmery a historickú hodnotu. Vek dvoch vä�ších líp je odhadovaný 
na 200 rokov, obvod ich kme�a dosahuje 500-555 cm. 

- Chránené vtá�ie územie Ú�anská mokra� - vyhlásené Vyhláškou MŽP SR �. 437/2008 Z.z. 
Územie bolo vyhlásené na ú�el zabezpe�enia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho 
významu a biotopov s�ahovavých druhov vtákov ka�a mo�iarna (Circus aeruginosus), ka�a 
popolavá (Circus pygargus),bu�ia�ik mo�iarny (Ixobrychus minutus), pipíška chochlatá (Galerida 
cristata), prepelica po�ná (Coturnix coturnix), sokol �ervenonohý (Falco vespertinus), sokol rároh 
(Falco cherrug),haja tmavá (Milvus migrans) a na zabezpe�enie podmienok ich prežitia a 
rozmnožovania. Na ochranu uvedených druhov vtáctva sú špecifikované zakázané �innosti – týkajú 
sa najmä po�nohospodárstva a lesného hospodárstva. Výmera CHVÚ je 18174 ha, územie zasahuje 
do okresov Galanta, Senec a Trnava a do 25 katastrálnych území. Do k.ú. Modranka územie 
zasahuje okrajovo v južnej �asti v celkovej výmere 34,80 ha (okraj katastra južne od dia�nice D1 a 
západne od cesty R1 na hranici s k.ú. Vl�kovce a úzky pás územia na hranici s k.ú. Hrn�iarovce nad 
Parnou ). 

- Navrhované chránené vtá�ie územie Trnavské rybníky (SKCHVU032) –  ú�elom návrhu 
vyhlásenia chráneného územia je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu 
a biotopov s�ahovavých druhov vtákov hrdzavky potápavej, kane mo�iarnej a bu�ia�ika mo�iarneho, 
a zabezpe�enie ich prežitia a rozmnožovania. Územie sa nachádza v k.ú. Trnava a Hrn�iarovce nad 
Parnou, jeho výmera je 156,25 ha (zah��a CHA Trnavské rybníky s ochranným pásmom). 

Lokality výskytu chránených a ohrozených  druhov rastlín a chránených druhov živo�íchov 

Po�as terénneho biotického prieskumu posudzovaného územia mesta Trnava boli zistené viaceré 
významné druhy rastlín a živo�íchov.  
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V území boli zistené štyri chránené druhy rastlín: mechúrnik stromovitý (Colutea arborescens), jase� 
mannový (Fraxinus ornus), tis oby�ajný (Taxus baccata) a taxón z rodu Epipactis (kruštík). V prípade 
tisu a jase�a nejde o pôvodný výskyt, tieto druhy boli v území vysadené.  

Žiaden zo zistených druhov rastlín nie je vo vyhláške MŽP SR �. 492/2006 zaradený medzi druhy 
európskeho významu. Medzi  druhy národného významu patria mechúrnik stromovitý (Colutea 
arborescens), jase� mannový (Fraxinus ornus a tis oby�ajný (Taxus baccata) 

V zozname ohrozených druhov rastlín Slovenska (Feráková et al., 2001) je v kategórii „kriticky 
ohrozené“ (CR) zaradený kavy� vláskovitý (Stipa capillata),; v kategórii „zranite�né (VU) okrasa 
okolíkatá (Butomus umbellatus), mechúrnik stromovitý (Colutea arborescens) a dub sivý (Quercus 
pedunculiflora) a v kategórii „menej ohrozené (LR:nt) krti�ník tô�omilný (Scrophularia umbrosa). Do 
tejto alebo vyššej kategórie ohrozenia patrí aj zistený taxón z rodu kruštík (Epipactis). 

Preh�ad zistených chránených a ohrozených druhov rastlín je uvedený v tabu�ke �.57. 

Tabu�ka �. 57: Chránené a ohrozené druhy rastlín zistené na území mesta Trnava 

Vedecký názov Slovenský názov Ch Ohr Lokalita prieskumu vegetácie 

Butomus umbellatus okrasa okolíkatá  VU 143,144 

Colutea arborescens mechúrnik stromovitý § VU 181,182 

Epipactis sp. kruštík § LR:nt* 150,151,152 

Fraxinus ornus jase� mannový §  247 

Quercus pedunculiflora dub sivý  VU 85,223 

Stipa capillata kavy� vláskovitý  CR 211,214 

Scrophularia umbrosa krti�ník tô�omilný  LR:nt 62, 137, 139, 147,161,186 

Taxus baccata tis oby�ajný §  100,217 

Skratky: Ch - § - druh chránený; Ohr – ohrozenos�: CR – kriticky ohrozený,  VU - zranite�ný, LR:nt – menej ohrozený, * celý 
rod ohrozený,  druhy bu	 v kategórii LR:nt alebo vyššej  

 

Z celkového po�tu 186 druhov stavovcov zistených v extraviláne územia mesta Trnava v r. 2000/2008 
patrí 29 druhov do zoznamu druhov európskeho významu – 5 druhov obojživelníkov, 1 druh plaza, 16 
druhov vtákov a 7 druhov cicavcov. Preh�ad druhov európskeho významu je uvedený v tabu�ke �. 58.  

Tabu�ka �. 58: Druhy živo�íchov európskeho významu zistené v extraviláne k. ú. Trnava (roky 2000/2008) 

Druh Lokalita  

Amphibia (obojživelníky)  

Bombina bombina/ kunka �ervenobruchá 1,16,17,18 

Pelobates fuscus/ hrabavka škvrnitá 16 

Bufo viridis/ ropucha zelená 2,8,15,16,17,19,21,23 

Hyla arborea/ rosni�ka zelená 1,2,8,16,17,18,19,20,21,23 

Rana dalmatina/ skokan štíhly 1,2,8,15,16,17,18,20,21,22,23 

Reptilia (plazy)  

Lacerta agilis / jašterica bystrá 1,2,8,9,11,15,16,18,19,21,22,23 

Aves (vtáky)  

Botaurus stellaris/ bu�iak trs�ový 17 

Ixobrychus minutus/ bu�ia�ik mo�iarny 17,20 

Nycticorax nycticorax / chavkoš no�ný 17 

Egretta alba/volavka biela 17,20 

Circus aeruginosus /ka�a mo�iarna  9,17,20 

Porzana parva /chriašte� malý  17 

Philomachus pugnax /bojovník bahenný  17,20 

Tringa glareola /kalužiak mo�iarny  17,20 

Chlidonias hybridus /�orík bahenný 17,20 

Alcedo atthis /rybárik rie�ny 1,16,17,18,20,21,22 
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Druh Lokalita  

Dryocopus martius /tesár �ierny 1 

Dendrocopos syriacus /	ate� hnedkavý 2,15,16 

Luscinia svecica /slávik modrák 17 

Acrocephalus melanopogon /trsteniarik tamariškový 17 

Ficedula albicollis /muchárik bielokrký 16,23 

Lanius collurio /strakoš �ervenochrbtý 1,2,11,19,22 

Mammalia (cicavce)  

Myotis myotis/netopier oby�ajný 2 

Myotis daubentoni/netopier vodný 17,20 

Vespertilio murinus/ve�ernica pestrá 15,16 

Nyctalus noctula/raniak hrdzavý 1,2,8,15,16,20,22,23 

Plecotus austriacus/uchá� sivý 1,2,15,16,20,22 

Citellus citellus/ syse� pasienkový 9 

Cricetus cricetus/škre�ok po�ný 1,2,8,9,18,21,22,23 

     Lokality: 1 - Farský mlyn, 2 - Štrky, 8 - Krupiansky  potok, 9 - Letisko, 11 - Strelnica, 15 - Lesopark, 16 - Lesík I., 17 - 
Rybník  LH, 18 - Parná I., 19 - Kúpalisko, 20 - Vrchný rybník, 21 - Pri náhone, 22 - Parná II., 23 - Lesík II. 

 
Druhy živo�íchov národného významu sa v území vyskytujú pomerne bežne. V r. 2000/2008 sme tu  
po�as prieskumu dokumentovali 130 druhov stavovcov národného významu, hlavne z triedy vtákov. Ich 
výskyt sa viaže predovšetkým na lesné a vodné biotopy. 

Medzi druhy stavovcov národného významu zistených v extraviláne mesta Trnava patria: 

- všetky druhy prirodzene sa vyskytujúcich vtákov (okrem 16 druhov európskeho významu ide 
o ostatných 115 zistených druhov vtákov v území), 

- 10 druhov cicavcov: jež bledý (Erinaceus concolor), piskor oby�ajný (Sorex araneus), piskor 
malý (Sorex minutus), dulovnica vä�šia (Neomys fodiens), bielozubka bielobruchá (Crocidura 
leucodon), bielozubka krpatá (Crocidura suaveolens), veverica oby�ajná (Sciurus vulgaris), 
plch oby�ajný (Glis glis), hranostaj oby�ajný (Mustela erminea) a tchor stepný (Putorius 
eversmanni). 

- 4 druhy obojživelníkov: mlok mo�iarny (Triturus vulgaris), ropucha bradavi�natá (Bufo bufo), 
skokan rapotavý (Rana ridibunda), skokan zelený (Rana esculenta),   

- 1 druh plaza: užovka obojková (Natrix natrix). 

Ochrana významných druhov živo�íchov by mala spo�íva� predovšetkým v zachovaní, resp. zlepšovaní 
stavu prirodzených  biotopov ich výskytu.  

Biotopy európskeho a národného významu 

Biotop európskeho významu je biotop, ktorý je v Európe ohrozený vymiznutím alebo má malý 
prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky jednej alebo viacerých biogeografických oblastí 
Európy. Biotop národného významu je biotop, ktorý nie je biotopom európskeho významu, ale je v 
Slovenskej republike ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické 
ukážky biogeografických oblastí Slovenskej republiky (pod�a zákona o ochrane prírody a krajiny).  

Zoznam typov biotopov národného a európskeho významu, vyskytujúcich sa v záujmovom území, je 
v tabu�ke �. 59. Výskyt týchto biotopov je znázornený v  mapovej prílohe  �. 3a  a v preh�adnej mape �. 
8. 

V území sú najviac zastúpené zvyšky lužných v�bovo-topo�ových a jelšových lesov, ktoré sú viazané 
na brehové porasty a lesíky popri Parnej, Trnávke a Krupianskom potoku. Mokra	né spolo�enstvá 
charakteru vysokých ostríc sú vyvinuté v lokalite Trnavských rybníkov. Porasty dubovo-cerových 
lesov, ktoré v minulosti pokrývali zna�nú �as� územia, boli zmenené na agátové porasty (zostal iba 
výrazne zmenený porast v lokalite Medziháje). Významné trávobylinné spolo�enstvá sú viazané na 
ochranné pásma vodných zdrojov (Bu�ianska ulica, F�aky) a na násypy a zárezy popri železni�nej trati 
Trnava – Sere	. 
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Tabu�ka �. 59: Zoznam biotopov európskeho a národného významu, vyskytujúcich sa v území 

Code Pr 
KódS

k 
Typ biotopu Lokalita prieskumu  vegetácie 

Biotopy národného významu 
  Mo4 Vegetácia vysokých ostríc 83,141,142,143,144,154,160 

Biotopy európskeho významu 
6250 * Tr3 Panónske travinno-bylinné porasty na 

spraši 
102,207,208,211 

6510  Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky 94,100,102,256 

91E0 * Ls1.1 
Ls1.3 

Lužné v�bovo-topo�ové a jelšové lesy  32,33,34,49,50,51,52,62,76,84,137,138,139,140,148,150,151,
152,161,186,223,229,241,242 

91M0  Ls 3.4  Dubovo-cerové lesy  47 

Vysvetlivky: KodSk – kód slovenskej klasifikácie biotopov; Pr – prioritný biotop európskeho významu; Code – kód biotopu 
pod�a prílohy I. Smernice o stanovištiach. 

 

A.2.6.1.2.  Priemet generelu nadregionálneho ÚSES a dokumentu regionálneho 
ÚSES 

Nadregionálny ÚSES – biocentrá a biokoridory nadregionálneho významu 
V rámci Generelu nadregionálneho ÚSES (Húsenicová a kol. 1991) neboli v riešenom území sídelného 
útvaru Trnava a jeho okolí vymedzené žiadne biocentrá ani biokoridory nadregionálneho významu. 

Regionálny ÚSES - biocentrá a biokoridory regionálneho významu, interak�né prvky, 
migra�né trasy živo�íšstva 
V regionálnom ÚSES okresu Trnava (Jan�urová a kol. 1993) v území sídelného útvaru Trnava neboli 
vy�lenené žiadne biocentrá regionálnej alebo nadregionálnej úrovne. Za regionálne biokoridory boli 
ozna�ené osi jestvujúcich vodných tokov Trnávka a Parná.  

V aktualizovanom dokumente RÚSES (Izakovi�ová a kol. 2004) boli vymedzené nasledovné 
regionálne významné prvky ÚSES:  

- regionálne biocentrum Trnavské rybníky 

- regionálny biokoridor Parná 

- regionálny biokoridor Trnávka 

- regionálny biokoridor Krupiansky potok 

- krajinnoekologicky hodnotné prvky Farský mlyn a Zelene�  (biocentrá miestneho významu).  

Uvedené prvky ÚSES regionálneho významu sú v dokumente MÚSES rešpektované.  

 

A.2.6.1.3. Prírodné zdroje  

Nerastné suroviny 
V riešenom území mesta Trnava (k.ú. Trnava a k.ú. Modranka) sa nenachádzajú žiadne prieskumné 
územia, chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory.  

V minulosti sa v území na viacerých lokalitách �ažili tehliarske suroviny (sprašové hliny a neogénne 
íly).  

Vodné zdroje 
Priamo v k.ú. Trnava sa nachádzajú zachytené vodné zdroje, ktoré sú využívané ako sú�as� trnavského 
skupinového vodovodu. Ide o nasledovné zdroje: 
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vodný zdroj Bu�ianska cesta – 3 studne s maximálnou výdatnos�ou 100 l.s-1: 

- stud�a S1 (h
bka 26 m, výdatnos� 55 l.s-1) a stud�a S2 (h
bka 26 m, výdatnos� 12 l.s-1),  

- stud�a S3  (h
bka 38 m, výdatnos� 40 l.s-1), 

vodný zdroj F�aky – 2 studne RH-20 a NV-2 s maximálnou výdatnos�ou 27 l.s-1.  

vodný zdroj Biely Kostol – stud�a s max. výdatnos�ou 18 l.s-1.  

Stud�a S3 a VZ F�aky sa v sú�asnosti nevyužívajú.  

Pôdne zdroje  
Ochranu po�nohospodárskej pôdy v SR ustanovuje zákon o ochrane a využívaní po�nohospodárskej 
pôdy �. 220/2004. Pod�a § 12, ods. 2 zákona je pri nepo�nohospodárskom využití potrebné chráni� 
po�nohospodársku pôdu zaradenú pod�a kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek do prvej až 
štvrtej kvalitatívnej skupiny.  

V posudzovanom k.ú. Trnava a Modranka sú mapované pôdno-ekologické jednotky patriace do 1.-6. 
kvalitatívnej skupiny. O významnosti územia z h�adiska úrodnosti pôdy hovorí fakt, že až 88 % 
po�nohospodárskej pôdy patrí do 1.-4. triedy kvality. Medzi chránené pôdne zdroje patria nasledovné 
pôdy:  

− pôdy 1. kvalitatívnej skupiny – BPEJ 0017002, 0019002 (�ernozeme �iernicové a �iernice 
modálne). Spolu zaberajú výmeru 224,2 ha, �o predstavuje 4,3 % výmery po�nohospodárskej pôdy 
v území, 

− pôdy 2. kvalitatívnej skupiny – BPEJ 0002002, 0102002 (fluvizeme modálne), 0018003 (�ernozeme 
�iernicové), 0037002, 0137002 (�ernozeme modálne karbonátové) a 0039002, 0139002 (�ernozeme 
hnedozemné). Spolu zaberajú výmeru 4175,9, �o predstavuje až 80,5 % výmery po�nohospodárskej 
pôdy v území, 

− pôdy 3. kvalitatívnej skupiny – BPEJ 0026002 (�iernice glejové), 0037102 (�ernozeme modálne), 
0139202 (�ernozeme hnedozemné), 0144002 (hnedozeme modálne). Zaberajú výmeru 161,5 ha – 
3,1 % výmery po�nohospodárskej pôdy v území, 

− pôdy 4. kvalitatívnej skupiny – BPEJ 0143202 (�ernozeme erodované až regozeme). Zaberajú 
výmeru 2,7  ha – 0,1 % výmery po�nohospodárskej pôdy v území. 

Lesné zdroje – ochranné a ú�elové lesy, genofondové porasty 
 Ochranné lesy a lesy osobitného ur�enia sa v k.ú. Trnava a Modranka nenachádzajú. 

 

 

A.2.6.1.4. Významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany 

Významné geologické a geomorfologické prvky v krajine 
Významné krajinné prvky charakteru geologických alebo geomorfologických lokalít sa v oblasti mesta 
Trnava nenachádzajú.  

Vodné a mokra�né prvky 
Medzi významné vodné a mokra	né prvky bez legislatívnej ochrany v oblasti Trnavy je možné zaradi�: 

- relatívne prirodzené vodné toky s brehovými porastmi – patrí sem potok Parná v úseku od hranice 
s k.ú. Zvon�ín po ha� nad Kamenným mlynom a pod cestou I/61, 

- upravené vodné toky s druhotne vyvinutými brehovými porastmi – Parná pod rybníkmi, niektoré 
úseky Trnávky (mimo intravilánu), Krupiansky potok, 

- vodné plochy a mokrade charakteru vysokých ostríc – priestor Trnavských rybníkov, niektoré úseky 
Trnávky nad mestom Trnava, 
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- plošne vyvinuté lužné lesy – okrajová �as� Trnavských rybníkov, lokalita Farský mlyn. 

Významné ekosystémy a biotopy (mimo európsky a národne významných biotopov) 
Ide o tie �asti krajiny, ktoré sú tvorené ekosystémami s relatívne vyššou ekologickou stabilitou alebo 
v nich tieto ekosystémy prevažujú. Vyzna�ujú sa trvalos�ou bioty a ekologickými podmienkami 
umož�ujúcimi existenciu druhov prirodzeného genofondu krajiny (Hrn�iarová, Izakovi�ová a kol. 
2000).  

V zmysle zákona �. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny môžeme za ekologicky významné 
segmenty krajiny považova� biotopy národného a európskeho významu, okrem nich aj všetky prvky 
kostry ÚSES (biocentrá, biokoridory, interak�né prvky) a iné významné krajinné prvky (v zmysle 
zákona ide o také �asti územia, ktoré utvárajú charakteristický vzh�ad krajiny alebo prispievajú k jej 
ekologickej stabilite). 

Na základe hodnotenia výskytu významných typov biotopov a ekosystémov v rámci hodnotenia 
vegetácie a vybraných skupín živo�íšstva, môžeme v k.ú. mesta Trnava za ekologicky významné 
segmenty krajiny považova� všetky krajinné prvky s vysokou až ve�mi vysokou biotickou 
významnos�ou (znázornené sú v mapovej prílohe �. 3a). Tieto segmenty tvoria základ existujúcich 
a navrhovaných prvkov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré 
sú vymedzené a popísané v návrhovej �asti dokumentácie. V tejto kapitole uvádzame charakteristiku 
najvýznamnejších lokalít v území. 

Parná pri Farskom mlyne 
Ve�mi dobre zachovaná �as� vodného toku s prirodzeným charakterom koryta, dobre vyvinutými a 
širokými brehovými porastmi, významný biotop zveri, hodnotné spolo�enstvá stavovcov i 
bezstavovcov. Okrem vlastného vodného toku s brehovými porastmi sem zara	ujeme aj bývalé rameno 
(dnes iba ob�asne prieto�né, bývalý mlynský náhon a plošný porast medzi nimi. Lokalitu predstavujú 
porasty vegetácie �. 49-54 a zoologická lokalita �. 1. Plošná �as� lokality svojou štruktúrou i 
priestorovými parametrami vyhovuje podmienkam pre biocentrá miestneho významu, samotný tok 
Parnej s brehovými porastmi je biokoridorom regionálneho významu. 

Zvyšná �as� toku Parnej 
Hoci zvyšok toku Parnej nedosahuje kvality predošlej lokality, ide v podmienkach záujmového územia o 
relatívne dobre zachovaný vodný tok a poškodené �asti majú perspektívu na renaturáciu. Koryto je na 
vä�šej �asti upravené a brehové porasty bu	 odstránené alebo sekundárne. Najmä dolná �as� toku medzi 
Hrn�iarovcami a Zelen�om je kvalitná, v tejto �asti toku (porast vegetácie �. 186, zoologická lokalita �. 
22) má koryto aj brehové porasty prirodzenejší charakter. Lokalitu tvoria porasty vegetácie �. 62, 137, 
138, 139 a 186 a zoologické lokality �. 18 a 22. Parnú hodnotíme ako biokoridor regionálneho významu. 
Krupiansky potok 
Malý vodný tok, pretekajúci okrajovou �as�ou záujmového územia. Koryto je z vä�šej �asti upravené, 
drevinné brehové porasty sú lepšie vyvinuté iba v najvrchnejšej �asti úseku, v blízkosti cesty Trnava-
Malženice. Napriek tomu, že ekosystémy tejto lokality nie sú v optimálnom stave, zara	ujeme ju medzi 
významné lokality záujmového územia, potrebná je však renaturácia vodného toku. Patria sem porasty 
vegetácie �. 32 a 33 a zoologická lokalita �. 8. Krupiansky potok je zárove� biokoridorom miestneho 
významu, v rámci dokumentácie RÚSES bol zaradený medzi regionálne biokoridory. 

Cerový lesík pri Medzihájoch 
Plošný porast duba cerového (Quercus cerris) pri majeri Medziháje. Pravdepodobne ide o zvyšok 
pôvodných teplomilných dubovo-cerových lesov. Hoci je ovplyv�ovaný �lovekom a izolovaný od iných 
porastov, je jediným porastom tohto typu na celom území mesta Trnava. Krovinné poschodie je ve�mi 
slabo vyvinuté, bylinné druhovo chudobné a najmä v okrajových �astiach zruderalizované. Napriek 
tomu je významné, že takáto lokalita vôbec v území existuje a hodnotíme ju ako biocentrum miestneho 
významu. Patrí sem porast �. 47. 

Rybníky a lesík v Kamennom mlyne 
Bioticky najvýznamnejšia lokalita v území. Sú�as�ou je jediné plošné chránené územie v katastri - CHA 
Trnavské rybníky (vä�šina CHA leží v katastri Hrn�iarovce n. Parnou, v katastri Trnava sa nachádza 
najmä ochranné pásmo). Celé územie je navrhované ako chránené vtá�ie územie. Ide o komplex 
biotopov, zah��ajúci rybníky s rozsiahlymi porastmi pálky, trste a miestami aj vysokých ostríc, lužný 



Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry Ing. Anna Dobrucká, RNDr.  Peter Mederly - REGIOPLÁN 

 

 
136 

lesík, mladé drevinné porasty v sukcesnom vývoji, smerujúcom k lužnému lesu a topo�ovú 
monokultúru. Plochy rybníkov a pri�ahlých lokalít predstavujú v	aka pestrosti biotopov atraktívne 
územie pre celý rad živo�íšnych druhov.  

Ve�mi hodnotné sú predovšetkým ornitocenózy územia, ktoré predstavujú najvýznamnejšiu zložku 
biocenóz Trnavských rybníkov. Doteraz tu bolo zistených viac ako 190 druhov vtákov, z toho 82 druhov 
hniezdiacich (42,9%), 77 druhov (40,3%) využíva Trnavské rybníky ako zastávku pri migrácii (Trnka, 
Trnková 1991). 37 druhov (19,4 %) je zaradených v �ervenej knihe �SFR medzi ohrozené druhy  a 5 
druhov medzi kriticky ohrozené (ide všetko o transmigranty: Luscinia svecica, Burhinus oedicnemus, 
Phalacrocorax carbo, Ardea purpurea, Botaurus stellaris). Pod�a v sú�asnosti platnej vyhlášky o 
chránených druhoch živo�íchov je chránených 150 druhov (78,5 %), vyskytujúcich sa na Trnavských 
rybníkoch. O význame tejto lokality sved�í aj skuto�nos�, že tu boli zistené a dokumentované i ve�mi 
vzácne druhy (Motacilla flava thunbergii, Croethia alba, Stercoratius pomarinus) alebo prvé známe 
výskyty niektorých druhov na území Slovenska (Lusciniola melanopogon, Calidris ferruginea, 
Charadrius hiaticula tundrae - autormi týchto nálezov sú F. Matoušek a B. Matoušek). 

Zaujímavá je napr. aj fauna motý�ov (Microlepidoptera) - inventariza�ným prieskumom F. Matouška 
bola zistená prítomnos� 13 nových druhov motý�ov pre Slovensko (Megacraspedus lanceolellus, 
Bucculatrix ratisbonnensis, Coleophora saxicolella, C. artemisicolella, Ochsenheimeria vaculella, 
Blastobasis roscidella, Acleris comariana, Eucosma fervidana, Dichrorampha flavidorsana, Eucosma 
amellana, Hystrosia sodaliana, Leioptilus lienigianus) a 2 endemických druhov (Sophronia ascalis, 
Neurothaumesia ankerella). 

Územie dosahuje najvyššie hodnoty biotickej kvality v katastroch mesta Trnavy a to ako po stránke 
vegetácie, tak i živo�íšnych spolo�enstiev. Patria sem porasty vegetácie �. 141-155 a 160 a zoologické 
lokality �. 16, 17, 19 a 20. Lokalitu vzh�adom na jej kvality a ve�kos� zara	ujeme k biocentrám 
regionálneho významu. 

Lesík Štrky 
Zvyšok pôvodného lužného lesa na nive Trnávky. V lesíku je zachované niekdajšie koryto vodného 
toku, stromové i bylinné poschodie má prevažne prirodzený charakter, vyskytujú sa tu mohutné 
exempláre topo�a bieleho. Územie je poškodené �udskou �innos�ou, súvisiacou s budovaním a 
prevádzkou športovej strelnice a ruderalizáciou územia. Napriek tomu je v podmienkach záujmového 
územia cennou lokalitou a hodnotíme ho ako biocentrum miestneho významu. Ide o porast vegetácie �. 
81 a zoologickú lokalitu �. 2. 
Trnávka I. 
Upravený vodný tok, so slabo vyvinutými drevinnými brehovými porastmi. Svahy koryta majú prevažne 
bylinný charakter, pri�om sa v nich uplat�ujú mnohé pôvodné druh rastlín. Podstatne zlepši� kvalitu 
biotopu je možné renatura�nými opatreniami. Ide o porast �. 83. Trnávku hodnotíme ako regionálne 
významný biokoridor. 

Letisko 
Plošne najrozsiahlejší trávobylinný, pravidelne kosený porast v záujmovom území. Druhové zloženie 
vegetácie je prevažne prirodzené, druhovo pomerne bohaté, s výrazným zastúpením teplomilných 
druhov. Významnou je kolónia sys�ov, ktorá patrí k najvä�ším v kraji. Ide o porast �. 94 a zoologickú 
lokalitu �. 9. Lokalitu hodnotíme ako biocentrum lokálneho významu. 

Strelnica 
Lokalita z vä�šej �asti zruderalizovaná, v r. 1997 ur�ená pre výstavbu skládky odpadov pre mesto 
Trnava. Na �asti lokality sa v r. 1997 vyskytovali zvyšky prirodzených teplomilných trávobylinných 
porastov. Viaceré druhy rastlín boli v záujmovom území zistené iba na tejto lokalite, 	alšie boli v území 
zriedkavé. V r. 2008 bola skládka už v plnej prevádzke, pôvodné porasty boli pravdepodobne 
zlikvidované Po ukon�ení skládkovania je potrebné urobi� rekultiváciu a vysadenie drevinných porastov 
tak, aby na ploche skládky postupne vzniklo biocentrum - v okolí sa žiaden plošný porast, ktorý by 
mohol plni� túto funkciu,  nenachádza.    

Lesopark 
Umelo založený pás drevín medzi intravilánom mesta a lokalitou Kamenný mlyn. Druhové zloženie 
drevín je ve�mi rôznorodé, prevažujú domáce dreviny, medzi nimi i viaceré stanovištne nepôvodné 
druhy. Porast je prehustený, s malou pokryvnos�ou krovinného a bylinného poschodia. Napriek tomu 
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ide o pozitívny prvok v po�nohospodársky intenzívne využívanej krajine. Patrí sem porast �. 165 a 
zoologická lokalita �. 15. 

Oblúk železnice pri Prednádraží 
Porast popri železni�nej trati Trnava - Kúty. Ide o trávobylinné úhory, ktoré majú vysoko pôvodný 
charakter, sú druhovo bohaté a vyskytuje sa tu celý rad vzácnejších teplomilných druhov. Ide o porasty 
�. 181, 182 a 183, hodnotíme ich ako genofondovo významnú lokalitu.  

Trnávka II. 
�as� vodného toku poniže intravilánu Trnavy až po hranicu záujmového územia. Koryto vodného toku 
bolo upravené, brehové porasty sú odstránené, zachovali sa iba zvyšky. Bylinné poschodie je 
v niektorých �astiach zruderalizované, vä�šinu úseku však tvoria porasty pôvodných druhov, najmä na 
hrádzach. Žiaduca by bola renaturácia vodného toku. Patria sem porasty �. 189, 191, 195, 229, 230, 238, 
240. Trnávku zara	ujeme medzi biokoridory regionálneho významu, aj z tohto poh�adu by bolo 
zlepšenie stavu vodného toku a ekosystémov jeho nivy potrebné.  

Porasty popri železni�nej trati do Serede 
Bylinné úhory popri železnici, relatívne druhovo bohaté, porasty majú teplomilný charakter, s výskytom 
viacerých vzácnejších druhov rastlín. Patria sem porasty �. 207, 208, 211 a 216. Lokalitu hodnotíme ako 
genofondovo významnú.  

Lesík pri Zelen�i 
Lesík s �iasto�ne zmeneným stromovým poschodím (dominuje javor po�ný), ale všetky poschodia majú 
prirodzený charakter a najmä bylinné poschodie je ve�mi dobre zachované, s typickými druhmi lužných 
lesov. Patrí sem porast �. 223, zoologická lokalita �. 23. Lokalitu hodnotíme ako biocentrum miestneho 
významu. 

 

A.2.6.1.5. Kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny 

Zachované kultúrno-historické formy využívania krajiny 
Medzi tradi�né formy využívania krajiny s krajinárskou a kultúrno-historickou hodnotou 
v podmienkach nížinnej krajiny je možné považova� najmä mozaikové štruktúry trvalých 
po�nohospodárskych kultúr a mimolesnej drevinnej vegetácie – napr. maloplošné vinohrady a ovocné 
sady, úzkopásové polia a lúky s výskytom drevín. 

Takéto tradi�né formy využívania krajiny sa prakticky v celom území mesta Trnava nenachádzajú. 
Naopak územie mimo intravilánu je charakteristické dominanciu ve�koblokových polí s �oraz vä�ším 
zastúpením technických prvkov.    

Kultúrno-historické objekty v území 
Na území mesta sa nachádza 1 národná kultúrna pamiatka a 148 kultúrnych pamiatok. Zachované 
mestské opevnenie bolo postavené už v 13. st. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí Univerzitný 
kostol sv. Jána Krstite�a a 	alších 12 kostolov rôznych architektonických slohov, renesan�ná budova 
bývalého Olahovho seminára zo 16. st., súsošie Najsvätejšej Trojice z r. 1695, renesan�ná radnica, 
barokový arcibiskupský palác, mestská veža a meštianske domy postavené v 16. a v prvej polovici 17. 
st. Historické centrum mesta Trnava bolo v roku 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu 
so 143 kultúrnymi pamiatkami.   

K zaujímavým chráneným technickým pamiatkam mesta Trnava patria: Vodojem, Zvonolejáre� 
bratia Fischer a plnoautomatizovaný mlyn.   

Prakticky všetky významné kultúrno-historické objekty sú viazané na zastavané územie mesta, vo 
vo�nej krajine sa nenachádzajú. 
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A.2.6.1.6. Jestvujúci systém sídelnej zelene 
 
V meste Trnava prevládajú líniové plochy zelene. Jestvujúce parky majú tiež prevažne líniový tvar, 
vedú popri dopravných tepnách (popri železnici, popri komunikáciách, cez sídliská a ako línia okolo 
hradieb). Svojou výmerou a objemom hmoty zelene sú pre systém sídelnej zelene a jeho udržate�nos� 
významnými a pozitívnymi prvkami.  Plochy s výmerou nad 0,5 ha tvoria jadrá a subjadrá systému 
sídelnej zelene.  
Medzi jadrá systému sídelnej zelene patria parky s výmerou nad 10 ha:  

− lesopark Kamenný mlyn s výmerou cca 16 ha sa nachádza na okraji mesta Trnava, pri 
Trnavských rybníkoch. Význam tejto plochy narastá i z toho dôvodu, že sa jedná o jediné 
rekrea�né zázemie v rámci katastrálneho územia mesta. Pre daný po�et obyvate�ov je 
však výmera lesoparkov v meste poddimenzovaná. Lesopark tvorí spojnicu medzi 
mestom a prírodným prostredím.  

− Lesopark na Kamennej ceste – 12,36 ha 
− Beethovenov park má výmeru – 11,88 ha. Využívaný je najmä ob�anmi sídliska 

Prednádražie ako pobytovo-rekrea�ná zóna. Nachádza sa tu pomerne stará alej stromov, 
ale aj nové výsadby, �ím sa park stáva dlhodobo udržate�ným.  

Medzi subjadrá systému sídelnej zelene patria parky s výmerou 2-5 ha: 
− Park A.Bernoláka – 3,81 ha 
− Park J.Krá�a – 5,28 ha 
− Park na Hlbokej ulici – 2,38 ha 
− Kalvária – 2,58 ha 

Medzi ostatné prvky systému sídelnej zelene patria plochy s výmerou nad 0,5-2 ha: 
− Lesopark za sídliskom Hlboká – 4,82 ha 
− Nová parková plocha na sídlisku Hliny – novovybudovaný park – 1,47 ha 
− Ružový park – 1,16 ha 
− Park pri OD Tesco – 1,3 ha 
− Botanická záhrada UKF – 1,1 ha (práve v rekonštrukcii) 

Medzi 	alšie pozitívne prvky a javy v systéme sídelnej zelene je potrebné zaradi� i 	alšie plochy 
verejnej zelene, a to   

− zvyšky historickej zelene v starom meste, napr. prírodný amfiteáter, ul. Kapitulská apod.,  
− zvyšky botanickej záhrady Spiegelsaal 
− iné významné vegeta�né prvky v urbánnom prostredí, najmä aleje a stromoradia 
− historické stromy mimo už spomínaných chránených líp na Kalvárii, a to napr. na ulici 

Rybníkovej, v parku J.Krá�a, ulica Ustianska, na ulici Streleckej, duby pri Trnávke, na 
Kuku�ínovej ulici, dub v starom centre, lipa pri evanjelickej fare, lipy so sakrálnym 
prvkom na ulici Sladovníckej ai.  

 

A.2.6.1.7. Jestvujúci potenciál pre rozvoj zelene 
Mesto Trnava disponuje dostato�ným potenciálom pre budovanie systému sídelnej zelene. Ide hlavne 
o plochy v sú�asnosti nefunk�né – orná pôda, rezervné plochy a plochy so zníženou funk�nos�ou – 
trávnikové plochy.  

Mesto v sú�asnosti disponuje tiež mestskými pozemkami v �asti Medziháje. Ich využitie v prospech 
posilnenia ekologickej stability krajiny a v prospech životného prostredia je v kompetencii mesta.  

Za 	alší potenciál je možné považova� roz�ahlé športové areály a lokálne športoviská na sídliskách 
�i pri školských zariadeniach. Mesto disponuje nadštandardnými športovými plochami na 1 obyvate�a. 
Premena športovísk na parky by prispela ku kvalitnejšiemu životnému prostrediu v meste.  

�alšia rezerva je v priemyselných areáloch, kde sú plochy nevyužité a ruderalizované. Tu je potrebné 
dohodnú� sa s investormi, aby v rámci zavádzania systému EMS uplatnili zele� s hygienickou funkciou 
vo vlastných priestoroch.  

Posilni� ekologický systém v rámci mesta je možné tiež nasledovnými opatreniami: 



Aktualizácia dokumentu MÚSES mesta Trnava  2008                                                                Analytická �as�  

 

 
139 

− revitalizáciou vodného toku Trnávka 

− revitalizáciou sprievodnej zelene komunikácií 

− doplnením stromoradí a alejí 

− doplnením drevín na plochy tradi�ne zelené (cintoríny) apod. 

 

 

A.2.6.2. Negatívne prvky a javy v krajine 
Zo socioekonomických vlastností krajiny sú pre dokumentáciu ÚSES  dôležité �udské �innosti a zvláš� 
ich dôsledky prejavujúce sa v krajine, spolu s legislatívne chránenými záujmami (legislatívnymi limitmi 
�udských �inností). Nežiadúce dôsledky �udských �inností niektorí autori ozna�ujú ako „stresové 
faktory”. Vä�šinou sa používajú pri ich klasifikácii kritériá pôvodu a charakteru pôsobenia - výsledkom 
je potom hodnotenie za�aženia územia. Viaceré práce (napr. Izakovi�ová 1997, Hrn�iarová a kol. 1997, 
Izakovi�ová, Miklós, Drdoš 1997) kladú ur�itý dôraz aj na vz�ah stresových faktorov k únosnosti 
(za�ažite�nosti) územia. 

Hlavnými podkladmi pre charakteristiku �udských �inností a ich dôsledkov sú územnoplánovacia 
dokumentácia regiónu (ÚPN VÚC Trnavského kraja –  AUREX Bratislava 1998, aktualizácia 2004), 
Územný plán mesta Trnava (Aktualizácia 2004 - Ekopolis Bratislava 2004), Správa o stave životného 
prostredia Trnavského kraja (SAŽP, 2003), odborné podklady organizácií rezortu životného prostredia 
(Krajský a Obvodný úrad životného prostredia, Slovenský hydrometeorologický ústav a i.), rôzne 
podkladové materiály mesta Trnava. Využité boli aj vlastné poznatky o území, získané po�as 
mapovania sú�asnej krajinnej štruktúry.  

Negatívne faktory životného prostredia sú zvä�ša nepriaznivými dôsledkami �udských �inností. Patria 
sem zmeny vlastností krajiny, ktoré narušujú prirodzené toky látok, energií a informácií. Vä�šinou ide 
o ved�ajšie nezámerné dôsledky �udskej �innosti. Negatívne sa prejavujú ohrozením prírodných 
zdrojov, ekosystémov a zdravia �loveka, pri�om ich plošný rozsah závisí od prírodných podmienok, 
ako aj od intenzity ich pôsobenia. Najvýznamnejšie poruchy tohto typu súvisia s �udskými �innos�ami - 
najmä s prevádzkou cestných a železni�ných komunikácií, �ažbou nerastných surovín, energetikou, 
�innos�ou priemyselných, technických a po�nohospodárskych prevádzok, tvorbou a nakladaním s  
odpadmi, urbanizáciou a osídlením. Z fyzikálneho h�adiska majú �asto povahu polí (majú svoje jadro 
a smery šírenia, pri�om intenzita ich vplyvu so vzdialenos�ou od zdroja spravidla klesá). 

K najvýznamnejším negatívnym faktorom životného prostredia zara	ujeme prírodné riziká (seizmicita, 
radónové riziko, geodynamické javy, povodne a záplavy a i.) a antropogénne vyvolané riziká 
(zne�istenie ovzdušia, povrchových a podzemných vôd, kontamináciu pôdy, fyzikálne poškodenie 
pôdy, poškodenie a ohrozenie lesných ekosystémov a ohrozenie biodiverzity krajiny, pôsobenie 
nadmerného hluku a iných rizikových faktorov životného prostredia a zdravia).  

V nasledovných kapitolách sú jednotlivé rizikové faktory popísané, významné negatívne faktory 
životného prostredia a socioekonomické limity využívania územia sú znázornené v  mapovej prílohe �. 
3b. 

 

A.2.6.2.1. Prírodné prvky a faktory  

Seizmicita územia 
Oblas� mesta Trnava a jej okolie nepatrí medzi seizmicky ohrozené územia – pod�a STN 73 0036 leží 
širšie územie v seizmickej oblasti 5o MSK-64, �o je relatívne stabilné územie. 

V blízkom okolí Trnavy doposia� neboli potvrdené zemetrasné ohniská. Seizmické otrasy zistené v 
minulosti pochádzajú zo zemetrasných ohnísk situovaných v oblasti Malých Karpát.  Hodnoty 
maximálnych otrasov neprekro�ili 6o MSC makroseizmickej intenzity s opakovaním raz za 300 rokov. 
V histórii mesta za posledných 600 rokov bolo zaznamenaných 10 zemetrasení. Seizmogenerujúca línia 
sa v poklesovej štruktúre trnavskej oblasti nepredpokladá. Aktuálnou je cca 24 km vzdialená 
zemetrasná zóna v Malých Karpatách v oblasti Dobrej Vody s 8o MCS, ktorá sa prejavila v roku 1906. 
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Aktivizácia zemetrasného ohniska prebehla pozd
ž tektonických porúch po oboch stranách 
severovýchodnej �asti Malých Karpát. Je to jediné relevantné zemetrasné centrum pre oblas� mesta 
Trnavy a jej okolia. Otrasy s intenzitou 5o MSC sa opakujú priemerne raz za 100 rokov. 

Radónové riziko 
Radón je nebezpe�ný inertný rádioaktívny plyn negatívne pôsobiaci na živé organizmy.  
Nebezpe�enstvo pôsobenia tohto plynu znásobuje aj jeho �ažká identifikácia v prostredí, nako�ko je to 
plyn bez farby, chuti a zápachu. 

Ožiarenie z radónu, resp. z jeho dcérskych produktov rozpadu je jedným z faktorov ovplyv�ujúcich 
zdravotný stav obyvate�stva. Zdrojom radónu sú rádioaktívne prvky v podloží budov, v ich stavebnom 
materiále a vo vode. Z toho najdôležitejšiu zá�až predstavuje radón v pôdnom vzduchu, vnikajúci do 
budov z podložia stavieb.  

Pod�a odvodenej mapy radónového rizika (MŽP SR) sa v oblasti Trnavy vysoké radónové  riziko  
nevyskytuje. Vä�šina katastrálneho územia vrátane všetkých zastavaných plôch leží v zóne nízkeho 
radónového rizika.  

Z meraní radónového rizika vo vybraných mestách Slovenska (�ížek, Smolárová, 1992) mesto Trnava z 
25 meracích referen�ných plôch má 98,5 % plôch v nízkom radónovom riziku a 1,5 % plôch v strednom 
radónovom riziku. Žiadna plocha nemala nameranú hodnotu prislúchajúci kategórii vysoké radónové 
riziko (pod�a Izakovi�ová a kol., 2001b). 

Geodynamické javy – náchylnos� na zosúvanie a potenciálna vodná erózia 
Náchylnos� územia na vodnú eróziu  

Erózia pôdy má negatívne dôsledky na vlastnosti pôdneho krytu – spôsobuje celkovú fyzikálnu 
a biologickú degradáciu pôdy spo�ívajúcu v strate vrchnej najúrodnejšej vrstvy pôdy, úbytku humusu, 
organickej hmoty a rastlinných živín, znižuje rozsah biologického oživenia pôdy a jej celkovú 
produk�nú schopnos� (úrodnos�). Sprievodnými vplyvmi sú napr. zanášanie a eutrofizácia vodných 
tokov a nádrží, zvýšenie skeletnatosti pôdy, zmeny zrnitosti pôdy, zhoršenie jej obrábate�nosti. 
V podmienkach Slovenska patrí vodná erózia medzi najrozšírenejšie procesy degradácie pôdy. 
Postihuje prakticky dve tretiny územia - najmä pahorkatiny, kotliny, horské a podhorské polohy. Silnou 
a extrémnou vodnou eróziou je ohrozených 35 % po�nohospodárskeho pôdneho fondu (Jambor, 
Ilavská, 1998). 

Pri výpo�te erózneho ohrozenia územia sme vychádzali z tzv. univerzálnej rovnice výpo�tu priemernej 
dlhodobej straty pôdy z erózie  (USLE) pod�a amerických autorov Wischmeiera a Smitha (1978) v 
tvare  

G = R. K . L . S .C . P, 

kde  
G - celková teoretická strata pôdy v t.ha-1.rok-1, R - faktor erózneho ú�inku daž	a, K - faktor náchylnosti pôdy 
na eróziu, L - faktor d
žky svahu, S - faktor sklonu svahu, C - faktor ochranného vplyvu vegetácie, P - faktor 
ú�innosti protieróznych opatrení 

 

Na základe skuto�ných hodnôt pre jednotlivé parametre eróznej rovnice sme vypo�ítali teoretický 
potenciálny odnos pôdy (Gabs) pre všetky typy abiokomplexov nachádzajúcich sa v území bez oh�adu 

na ich skuto�né využitie. 

V rámci SÚ mesta Trnava boli vyššie uvedeným postupom v dokumentácii MÚSES (1997) vy�lenené 
tri kategórie potenciálnej erózie pôdy zrážkovými vodami:  

1 - územie nenáchylné až málo náchylné na vodnú eróziu - potenciálna erózia do 10 t.ha-1.rok-1  - viaže 
sa na svahy so sklonmi do 3o na pôdach �ernozemného až hnedozemného typu pri d
žke svahu od 100 
do 200 m. V katastri Trnavy sa táto kategória ohrozenosti nachádza v rámci geomorfologického regiónu 
úpätných koluviálnych svahov sprašovej tabule po �avej strane Parnej JV od Zvon�ína, �iasto�ne aj  na 
uklonených úsekoch plošín a ich okrajov, napr. JZ Bieleho Kostola na svahoch Vinohradskej Doliny, 
�asti plochých svahov SZ od Trnavy a i.      
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 2 - územie pomerne málo náchylné na vodnú eróziu - potenciálna erózia pôdy 10-30 t.ha-1.rok-1  - 
zodpovedá svahom so sklonmi v kategórii 3-7o pri svahovej d
žke od 100 do 200 m. Sú to 
predovšetkým strmšie �asti svahov okraja sprašovej tabule S od Trnavy - lokalita nad Kopánkou a J od 
Trnavy (Modranka) po �avej strane Trnávky na svahu úvaliny a na proti�ahlom nárazovom svahu. 
�alšie výskyty tejto kategórie sa koncentrujú do eróznej lokality intenzívne modelovanej úvalinovitej 
doliny - Zlatá dolina SZ a Z od Trnavy.    

3 - územie priemerne náchylné na vodnú eróziu - potenciálna erózia nad 30 t.ha-1.rok-1  - vz�ahuje sa na 
strmšie a ve�mi strmé svahy úvalinovitých dolín so sklonitos�ou 3 - 7o a svahovou d
žkou nad 200 m, 
ako aj svahy so sklonitos�ou 7-12o  pri svahovej d
žke nad 100 m. Jej výskyt je obmedzený práve na 
oblas� Zlatej doliny (povodie Krupianskeho potoka), kde niektoré �asti svahov prekra�ujú kategóriu 
sklonitosti 7-12o pri svahovej d
žke nad 100 m. 

Náchylnos� územia na veternú eróziu 

Veterná erózia je odnos pôdnych �astíc z vrchnej �asti pôdneho profilu pôsobením vetra. Proces 
prebieha ako dôsledok prekonania odporu pôdy kinetickou energiou vetra. Hlavnými faktormi 
náchylnosti pôdy na odnos veternou eróziou sú  sila a smer prúdenia vetrov, zrážkové pomery 
(vplývajúce na vlhkos� povrchu pôdy),  zrnitos� pôdy a jej štruktúra  a ochrana pôdy vegeta�ným 
krytom. 

Na území Slovenska sú všeobecne veternou eróziou intenzívnejšie postihované odlesnené územia v 
teplej suchej klimatickej oblasti so silnými vetrami - takmer výlu�ne ide o nížiny. Podmienkou je slabá 
ochrana pôdy vegeta�ným krytom (územia využívané ako orná pôda). Pre náchylnos� územia na 
procesy veternej erózie sú okrem klimatických podmienok (veternos� územia) dôležité najmä zrnitos� a 
štruktúra pôdy.  Kataster mesta Trnava leží  v oblasti  náchylnej na výskyt pomerne intenzívnej veternej 
erózie.  

Pri stanovení náchylnosti územia na procesy veternej erózie sme zoh�ad�ovali viaceré skuto�nosti, 
z ktorých najdôležitejšie boli: 

• kategórie veternosti územia (orientácia reliéfu vzh�adom k prevládajúcemu smeru prúdenia so 
zoh�adnením polohy v reliéfe, relatívneho prevýšenia polôh a sklonitosti územia - pod�a práce 
Altmannová a kol. 1985) 

• náchylnos�  typu substrátu a pôdy k veternej erózii  (pod�a práce Miklós et al. 1990) 

• predpoklad erodovate�nosti pôdy vetrom na základe zrnitosti a štruktúry pôdy (Stre	anský 1991). 

Nepriame stanovenie ohrozenosti územia veternou eróziou je možné pomocou vyhodnotenia kategórií 
veternosti územia. V oblasti Trnavy sú po�etnosti smerov silných vetrov (nad 6 oB) rozložené po�as 
roka tak, že najvä�šie výskyty spadajú do jarného a zimného obdobia, podstatne menší výskyt sa viaže 
na leto a jese�. Jednozna�ne prevládajúcim smerom prúdenia je SZ, nasleduje JV.  

Ako vyplýva z použitej metodiky stanovenia veternosti, najvýraznejším faktorom limitujúcim stupe� 
veternosti a tým aj výskyt potenciálnej veternej erózie je poloha v reliéfe. Najkritickejšie ohrozenie 
veternou eróziou sa javí pre oblas� vrcholovo-chrbtových polôh, pri�om podiel orientácie reliéfu a 
sklonitosti je málo významný. Ú�inky vetra sa prejavujú aj na strmých svahoch v ich vrcholových 
polohách bez oh�adu na orientáciu, pretože na veternosti sa podie�a aj ú�inok paralelných smerov vetra.  

Pri stanovení potenciálneho ohrozenia je potrebné zoh�ad�ova� aj reliktné formy eolického reliéfu, 
ktoré indikujú výskyt eolickej �innosti kon�iacej v staršej �asti holocénu a oživenej v podmienkach 
intenzívnej po�nohospodárskej výroby. 

Z h�adiska náchylnosti pôd na veternú eróziu konštatujeme, že ve�ká vä�šina pôd územia je náchylná 
na odnos pôdnych �astíc vetrom, a to aj napriek ich pieso�nato-hlinitej až hlinitej zrnitosti (�ernozeme 
na rôznych typoch substrátu). Dôležitým faktorom je totiž nepriaznivá štruktúra pôdy (prevaha 
neštruktúrnych  prachovitých pôd) a presušenie jej povrchu po�as dlhotrvajúcich suchých období. 

Na základe uvedených parametrov boli v dokumentácii MÚSES (1997) vymedzené v území tri stupne 
náchylnosti územia na veternú eróziu: 

1  - územie málo náchylné na veternú eróziu - predstavuje ve�mi málo veterné až záveterné polohy s 
orientáciami v sektoroch SV, V, J, JZ, ktoré vykazujú najmenšie po�etnosti silných vetrov (nad 6 oB).  
V reliéfe ide o depresné polohy na rovine, dná úvalín a úvalinovitých dolín s minimálnym prelia�ením 
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vo�i okoliu. V uvedených expozíciách sú aktuálne prejavy eolickej �innosti na stredných a horných 
�astiach svahov a nízkych chrbtoch s prelia�ením vo�i okoliu od 5-10 m do 15 m a viac. Sú�as�ou tejto 
kategórie sú aj  mierne až slabo veterné neprevýšené polohy s orientáciou na JV. V záujmovom území 
ide o mierne uklonené rozsiahlejšie plošiny s nižšími nadmorskými výškami do 150 m n.m. a 
sklonitos�ami okolo 1o  s prevýšením do 10  m. Vyskytujú sa tu �ernozeme a �iernice s relatívne 
odolnou štruktúrou pôdy. 

2  - územie stredne náchylné na veternú eróziu  - stredne veterné (v �asti roku náveterné) polohy s 
orientáciou k S a Z,  t.j. do smerov s prevládajúcim výskytom silných vetrov (15 - 17 dní so silným 
vetrom). Vyskytujú sa v polohách na paralelných svahoch s bo�nými nárazmi vetra a vo vrcholových 
polohách plošín, z pôd dominujú málo štruktúrne �ernozeme.  

3 - územie náchylné na veternú eróziu - silne veterné/náveterné polohy v celom roku. Patria sem SZ 
orientované svahy a polohy na paralelných svahoch s bo�ným nárazom vetra a vrcholové polohy plošín. 
Prevládajúci výskyt silných vetrov v sektore SZ dosahuje v oblasti Trnavy okolo 55 dní v roku.  Ako 
najohrozenejšie sa javia vrcholové �asti sprašovej tabule V a SV od Trnavy medzi údoliami Trnávky, 
Zlatej doliny a Krupianskeho potoka. Ohrozené sú aj vrchné podchrbtové polohy svahov Zlatej doliny a 
doliny Krupianskeho potoka, ktorých priebeh v smere SZ-JV vytvára priaznivé podmienky pre aktívnu 
veternú eróziu. 

 
Náchylnos� územia na zosuvné procesy a výmo�ovú eróziu 

Svahové deformácie patria v podmienkach Slovenska medzi najvýznamnejšie poškodzujúce 
geomorfologické procesy. Vyskytujú sa prakticky vo všetkých geologických a geomorfologických 
jednotkách s výnimkou fluviálnych rovín. V SR je registrovaných cca 11.000 svahových deformácií, 
ktoré pokrývajú 3,71% územia. Zosuvy spôsobujú aj zna�né priame i nepriame škody na majetku. 

Medzi základné faktory podmie�ujúce vznik zosuvov patria geologická štruktúra, morfometrické 
vlastnosti reliéfu (najmä sklon svahov), seizmická aktivita a klimatické faktory (hlavne zrážky). Reálny 
výskyt svahových pohybov vrátane zosuvov je kombináciou potenciálnej náchylnosti územia, výskytu 
reálneho prírodného procesu vyvolávajúceho aktiváciu procesu (najmä klimatické faktory) a �asto aj 
vonkajšieho zásahu �loveka (napr. nevhodná stavebná �innos� v území náchylnom na zosúvanie).  

Zosuvné procesy sú v regióne Podunajskej nížiny ve�mi zriedkavé a vyskytujú sa skôr v potenciálnej 
podobe. Predpokladom ich výskytu je nepriepustné podložie neogénnych sedimentov s vyvinutým 
zvetralinovým pláš�om, ktorého stabilita je narúšaná (zamokrenie, vonkajší zásah). Takéto polohy sa na 
území mesta Trnava nenachádzajú.  

Výmo�ová erózia je geodynamickým javom poškodzujúcim pôdny kryt a reliéf a s�ažujúcim 
hospodárske využívanie územia. Výmole a erózne ryhy sú mladé formy reliéfu, ktoré vznikajú jednak 
v záveroch úvalinovitých dolín v dôsledku spätnej erózie ob�asných tokov, jednak na strmých svahoch 
pokrytých delúviami ako výsledok erózneho pôsobenia vodného toku po�as intenzívnych daž	ov. 
Výmo�ová erózia a bo�ná erózia vodných tokov môžu by� zárove� jedným z podmie�ujúcich faktorov 
vzniku a pôsobenia zosuvných procesov.  

Ploché a málo �lenité územie trnavskej sprašovej tabule vytvára minimálne predpoklady pre rozvoj 
vodou indukovaných eróznych procesov. Tieto sa prejavujú len v oblastiach s neadekvátnymi zásahmi 
�loveka v podobe relatívne stabilizovaných výmo�ových rýh. Formy stružkovej erózie sa môžu 
prejavova� na svahoch plytkých úvalín a úvalinovitých dolín a predovšetkým na strmých svahoch 
hlbšie zarezaných úvalín a úvalinovitých dolín. 

 
Povodne a záplavy 
V ostatnom období sa problematika povodní a protipovod�ovej ochrany dostáva �oraz viac do popredia, 
najmä v súvislosti s nastupujúcimi klimatickými zmenami. Tieto sú typické prehlbujúcimi sa extrémami 
v po�así - dlhotrvajúce suché obdobia na jednej strane, striedané prudkými prívalovými daž	ami so 
sprievodnými povod�ovými stavmi potokov, ktoré majú nepriaznivý vplyv jednak na využitie územia 
(najmä po�nohospodárstvo), jednak na majetok ob�anov.  

V oblasti mesta Trnava je možné vymedzi� nepriaznivé javy spojené s výdatnými zrážkami: 
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− zvýšený povrchový odtok vody a potenciálna tvorba eróznych rýh na po�nohospodárskej pôde – 
patria lokality na svahoch sprašovej tabule so stredným stup�om vodnej erózie. Ohrozenie 
pozemkov je zaprí�inené nevhodným využívaním po�nohospodárskej pôdy (ve�ké ne�lenené bloky 
ornej pôdy) v území.  

− ob�asné zamokrenie pôdy – podmienené periodickým povrchovým zamokrením pôd v dôsledku 
nízkej priepustnosti podložia. Ide najmä o údolné polohy – úvalinovité doliny v pahorkatine 
(zamokrovanie je spojené s nanášaním vrstiev ornice z pri�ahlých svahov) a údolia potokov Parná, 
Trnávka a Krupiansky potok.  

 

Výskyt inváznych druhov rastlinstva a živo�íšstva 
V záujmovom území bol zistený výskyt viacerých inváznych druhov rastlín: pajase� žliazkatý 
(Ailanthus altissima), astra novobelgická (Aster novi-belgii agg.), kustovnica cudzia (Lycium 
barbarum), pohánkovec japonský (Fallopia japonica), javorovec jase�olistý (Negundo aceroides) a 
agát biely (Robinia pseudoacacia). Preh�ad o výskyte týchto druhov v území podáva tabu�ka �. 60. Ako 
z nej vidno, najhojnejšie je v území rozšírený agát biely, avšak ve�ký rozsah dosahuje aj výskyt 
javorovca jase�olistého.   

Tabu�ka �. 60:  Invázne druhy rastlín zistené v k.ú. mesta Trnava 

Vedecký názov Slovenský názov Lokalita prieskumu vegetácie 

Ailanthus altissima pajase� žliazkatý 21,109,115,123,159,164,175,178,217,218,222,232., 235 

Aster novi-belgii agg. astra novobelgická 25,100,140,145,147,178 

Conyza canadensis turanec kanadský 1,4,15,21,27,34,36,38,93,100,106,115,147,164,180, 216,234 

Lycium barbarum kustovnica cudzia 
28,32,39,56,58,60,65,83,91,92,101,102,104,110,164,85,188,189,20
8, 214,215,227,231,233,243 

Fallopia japonica pohánkovec japonský 110 

Negundo aceroides javorovec jase�olistý 

21,51,76,81,82,83,87,91,93,103,106,109,126,136,143,144,145,148,
149,150,152,154,155,156,158,161,164,165,166,167,168,173,186,19
1,192,193,196,198,199,204,205,211,214,216,218,226,230,231,233,
238, 240,246,251  

Robinia pseudoacacia agát biely 

1-3,5,7-9,12,17-20,22,24,26-32,36-44,46,52,53,55-57,62,63,65, 
67,74-84,88,90-92,96-101,107-109,111-115,117,118,126,127,131-
133,135,136,145,148,150,155,161,164,165,173,175-180,183-186, 
188,190,198,200,208-212,214,216,221,223,227-229,231,238,241, 
243, 244,247,248,251 

 

Pre územie je typický hojný výskyt burinných a segetálnych druhov bylín. Tieto synantropné druhy sú 
v území hojné z dôvodu celkového vysokého antropického za�aženia územia, intenzívneho využívania 
po�nohospodárskej krajiny a vysokého obsahu dusíka v pôde. 

 

Iné prírodné riziká a hazardy 
Iné negatívne javy a faktory v posudzovanom území mesta Trnava sú spojené s nepriaznivými 
geotechnickými vlastnos�ami spraší, ktoré tvoria geologický substrát na vä�šine územia. 

Presadavos�  je definovaná ako schopnos� zemín náhle redukova� svoj objem v dôsledku prevlh�enia a 
zvislého pri�aženia. Presadavos� je spôsobená nepriaznivými fyzikálnymi vlastnos�ami spraší a 
vyzna�ujú sa �ou najmä spraše najmladšieho interglaciálu - würmu, ktoré predstavujú podstatnú �as� 
sprašového horizontu v oblasti Trnavy. Pod�a výskumov Šajgalíka, Modlitbu (1983) sú presadavé 
predovšetkým vrchné polohy sprašových horizontov do h
bky 3-5 m. Základnými podmienkami sú 
vysoká pórovitos� a nízka vlhkos� zeminy, ako aj pozícia mimo dosahu kapilárneho vzlínania 
podzemnej vody. Geofyzikálnymi metódami sa ur�uje stla�ite�nos� a vyhodnocuje sa  tzv. koeficient 
presadavosti spraší (kritériami sú napr. obsah ílovitej frakcie, objemová hmotnos� sušiny, prirodzená 
vlhkos�, stupe� nasýtenia, pórovitos�). Na základe viacerých prieskumov možno konštatova�, že spraše 
v oblasti mesta sú stredne presadavé  
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Dôsledky uvedenej nepriaznivej vlastnosti spraší sa prejavujú najmä materiálnymi škodami v súvislosti 
s poškodením stavebných objektov (sadanie stavieb). Preto je potrebné po�as prípravy stavieb venova� 
tomuto problému patri�nú pozornos� (overovanie presadavosti paralelným výpo�tom sadania objektov, 
oedometrické skúšky), ako aj pri samotnej stavbe (zhut�ovanie podložia). 

Nam�zavos� - spraše trnavskej oblasti boli hodnotené ako nebezpe�ne nam�zavé. Majú vysokú 
kapilárnu vzlínavos�, kapilárna výška pri úplnom nasýtení vodou bežne dosahuje hodnoty okolo 3 m, 
maximálna výška kapilárnej vzlínavosti je až 10 m. Nepriaznivé javy sa môžu prejavi� v prípade 
vysokých stavov podzemných vôd v podložných štrkových až pies�itých sedimentoch (plesitocénna 
terasa Váhu), a to najmä v nižších koluviálnych polohách (pás územia pozd
ž fluviálnej nivy Trnávky 
v priestore mesta).  

 

A.2.6.2.2 Antropogénne prvky a faktory 
 

Antropogénna zá�až: 

Urbánna zele� podlieha vplyvu rôznych negatívnych faktorov viac, ako vegeta�né  prvky v prírodnom 
prostredí. Je to dané viacerými faktormi: 

− vä�šou zá�ažou životného prostredia (emisná zá�až, hluková hladina, degradované pôdy, nadmerné 
vysúšanie, vyššia priemerná teplota v urbánnom prostredí, vysúšanie pôdy), Na degradácii 
prostredia a vä�šej zá�aži mesta sa tiež podie�ajú faktory �asto podce�ované, ako napr. dia�kový 
prenos imisií, globálne otep�ovanie atmosféry apod. Ich globálne dopady majú vplyv i na mesto 
Trnava. 

− pestovaním druhov, ktoré sú menej odolné na emisie a imisie �i na iné škodlivé prvky - sú to najmä 
rôzne preš�achtené kultivary, ihli�naté a stálozelené druhy drevín 

− deficit vody v pôdnom profile, ale i vody povrchovej, v atmosfére apod. Zachytávanie a využívanie 
vody i v urbánnom prostredí a jej následné využitie podporí vývoj vegeta�ných prvkov v meste. 

− vyšším antropogénnym tlakom - jeho prejavy sú rôzne, naj�astejším negatívnym prejavom je 
vandalizmus, svojvo�né poškodzovanie a ni�enie verejného alebo súkromného majetku, �o môže 
by� jedným z prejavov psychickej nerovnováhy indivídua. Prejavy vandalizmu na plochách zelene 
sú len prejavom  vnútornej nespokojnosti, napätia a možno i straty hodnôt ur�itej skupiny �udí. Ako 
píše Prof. Knotek: „...ekonomický egoizmus �asto vedie k devastácii nie len prírodného, alej aj 
spolo�enského prostredia, a tiež k narúšaniu rovnováhy �loveka s prírodou. Dôsledky tejto 
nerovnováhy narúšajú nie len biologickú, ale aj psychickú stránku �loveka, jeho osobnosti. 
Devastácia osobnosti spôsobuje konfliktné situácie, ktoré si daný jedinec kompenzuje mnohými 
spôsobmi, napr.. agresivitou, kriminalitou apod... „.  Pod�a Knoteka teda odklon od prírody môže 
ma� dopad i na psychiku jednotlivca a môže spúš�a� mechanizmus vzdoru, odporu, 
experimentovania s návykovými látkami apod. Tie 	alej môžu ma� vplyv na sociálne vz�ahy 
a správanie sa. Skúma�, �o všetko spôsobuje psychickú nevyrovnanos� a prejavy agresivity vo 
väzbe k plochám zelene, nie je predmetom tohto diela. Životná úrove� v meste je vysoká (v r. 2008 
bola v meste nezamestnanos� na úrovni ca 3 %), �iže vandalizmus nie je nevyhnutne prejavom zlej 
životnej úrovne. Napriek vysokému životnému štandardu bolo na plochách zelene zistené 
pôsobenie vandalov, ktoré sa prejavilo najmä grafitovými dielami a poškodzovaním drevín. Je 
otázka, �i sa jedná o prejavy mladíckej nerozvážnosti, alebo o formu vlastného zvidite�nenia. 
Sociologický prieskum týmto smerom v meste realizovaný nebol, ale možno ho odporu�i�. Najviac 
poškodené priestory sú: 

− Centrum mesta – hradby, smetné koše, stavebné objekty, a to i pamiatkovo chránené 

− Holého ul., Michalská ulica – múry starších objektov 

− Halenárska ul. – vstup do synagógy 

− UCM – Rybárska ulica, budova ŠEVT pri UCM 

− Objekty v areáli Slávie, Mestská športová hala 

− Kalvária – za centrálnou plastikou múr rekonštruovanej budovy 
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− Bernolákov park – poškodenie plastík, mobiliáru, detského ihriska 

− Park J.Krá�a – mobiliár 

− Študentská ulica, Vansovej ulica – bytové domy, dom dôchodcov, škola 

− Hospodárska ulica – detské ihriská, bytové domy, mobiliár, vnútroblokové priestory, garáže 

− Hliny  - protihluková stena ako sú�as� uli�ného priestoru 

− Sídlisko Prednádražie – centrum s objektmi ob�ianskej vybavenosti (odpady, graffiti) 

− Sídlisko Tulipán  - odpady  na ploche zelene, poškodené mladé stromy, graffiti na objektoch. 

Vandalizmus sa prejavil najmä v podobe diel graffitov, ktorí nemajú rešpekt pred historickým 
centrom, pred pamiatkami, vzdelávacími inštitúciami a neobmedzujú svoj prejav len na miesta pre 
tento pouli�ný druh umenia ur�ené. Vandalizmus sa prejavuje však i v ni�ení rôznych prvkov, napr. 
sochy v Bernolákovom parku, polámanie mladých výsadieb na sídliskách, rozbitie pouli�ných lámp 
apod. Investície do plôch zelene môžu by� ohrozené práve prejavmi vandalizmu. Práca s ob�anmi 
na ochranu týchto investícií sa zdá by� jednou z ciest, ako zele� uchráni� a podpori� vz�ah �loveka 
k prírode. V tomto smere je vhodné využi� už jestvujúci projekt „Trnava – zdravé mesto“.  

 

 

A.2.6.3.  Sociálno-ekonomické aspekty 

A.2.6.3.1. Primárne negatívne prvky a javy  
S �udskými �innos�ami v krajine sú historicky spojené podstatné zmeny vlastností krajiny, jej štruktúry 
i funkcií. Prvotným prejavom pôsobenia �loveka v krajine je priestorový priemet �udských �inností, 
ktoré menia prirodzené (alebo evolu�né) toky látok, energií a informácií v krajine. Týmto priemetom je 
možné postihnú� najvidite�nejšie podstatné zmeny vlastností krajiny. Najjednoduchším spôsobom 
vyjadrenia týchto procesov  je mapovanie sú�asnej krajinnej štruktúry (hodnotená v kapitole A.2..3).  
Niektoré zo spôsobov využívania krajiny je potrebné z h�adiska vplyvu na životné prostredie 
interpretova� ako negatívne faktory, pretože nepriaznivým spôsobom ovplyv�ujú prírodnú štruktúru 
krajiny a kvalitu životného prostredia. Pre potreby dokumentácie MÚSES sme vymedzili nasledovné 
hlavné formy �udských �inností, vplývajúcich na prírodné prostredie: 

− urbanizácia (osídlenie a zástavba)  
− �ažba nerastných surovín, energetická a priemyselná výroba 
− po�nohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo 
− doprava a technická infraštruktúra  
− turizmus (cestovný ruch), rekreácia a šport.  

 

V tabu�ke �. 61 je uvedený preh�ad vymedzených urbanistických obvodov mesta z h�adiska pôsobenia 
antropogénnych negatívnych faktorov, textové hodnotenie jednotlivých faktorov je uvedené v 	alšom 
texte. 

Tabu�ka �. 61: Charakteristika urbanistických obvodov mesta Trnava 

UO Názov 
Výme

ra 
Po�et 
obyv. 

Hustot
a 

obyv. Funkcia Charakteristika Negatívne faktory Intenz. 

1 Horné mesto 37,120 1176 32 mestské centrum 
koncentrácia vyššej vybavenosti, 
menej HBV 

urbanizácia, 
doprava -2 

2 Dolné mesto 53,444 2619 49 mestské centrum 
koncentrácia vyššej vybavenosti, 
menej HBV 

urbanizácia, 
doprava -2 

3 Dolné sady 45,813 3500 76 
obytno-vybavenostný 
obvod 

prevaha IBV, menšie plochy 
HBV a vybavenos� doprava -1 

4 Medzisady 50,094 3069 61 
obytno-vybavenostný 
obvod 

prevaha IBV, menšie plochy 
HBV a vybavenos� doprava -1 

5 Horné sady 45,888 2671 58 obytno-vybavenostný prevaha IBV, menšie plochy doprava -1 
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UO Názov 
Výme

ra 
Po�et 
obyv. 

Hustot
a 

obyv. Funkcia Charakteristika Negatívne faktory Intenz. 
obvod HBV a vybavenos� 

6 Za hradbami 37,301 3084 83 
vybavenostno-obytný 
obvod 

prevaha vyššej vybavenosti, 
�as� HBV 

urbanizácia, 
doprava -1 

7 Nad stanicou 27,445 3851 140 obytný obvod 
prevaha HBV, menej 
vybavenos� 

urbanizácia, 
doprava -1 

8 Pred stanicou 27,650 2462 89 obytný obvod 
prevaha HBV, menej 
vybavenos� 

urbanizácia, 
doprava -1 

9 Ružín 23,635 872 37 
vybavenostno-výrobný 
obvod výroba a vybavenos� 

priemysel, doprava, 
urbanizácia -2 

10 Hurbanov 31,368 1151 37 
obytno-vybavenostný 
obvod 

prevaha IBV, menšie plochy 
HBV a vybavenos� doprava -1 

11 Bojisko 45,369 1929 43 obytný obvod 
prevaha IBV, menšie plochy 
HBV a vybavenos� doprava -1 

12 Nemocnica 22,212 42 2 vybavenostný obvod areál nemocnice doprava -1 

13 Starý Tulipán 55,557 1814 33 
obytno-vybavenostný 
obvod 

prevaha IBV, menšie plochy 
vybavenos� 

urbanizácia, 
doprava -1 

14 Na stanici 41,552 458 11 dopravný obvod 
areály autobusovej a vlakovej 
stanice, malé plochy bývania doprava -3 

15 Za stanicou 81,187 0 0 výrobný obvod 
�as� výrobnej zóny JZ - bývalá 
TAZ, zlieváre�, tepláre� priemysel, doprava -3 

16 Stromovka 43,627 6431 147 obytný obvod 
prevaha HBV, menej IBV a 
vybavenos� 

urbanizácia, 
doprava -2 

17 
Za hrn�iarskou 
cestou 32,517 0 0 výrobný obvod areál Johns Manville priemysel, doprava -3 

18 Dolina 97,337 67 1 výrobný obvod priemyselná zóna juh priemysel, doprava -3 

19 Voz�ovka 44,650 31 1 výrobný obvod areál ŽOS priemysel, doprava -3 

20 Hliník 27,474 3557 129 
obytno-vybavenostný 
obvod 

prevaha HBV, menej 
vybavenos� 

urbanizácia, 
doprava -2 

21 Vodáre� 37,659 6535 174 
obytno-vybavenostný 
obvod 

prevaha HBV, menej IBV a 
vybavenos� 

urbanizácia, 
doprava -2 

22 Stará Kopánka 37,455 2150 57 obytný obvod 
prevaha IBV, menšie plochy 
HBV a vybavenos� 

urbanizácia, 
doprava -1 

23 Pekné pole 31,827 1135 36 obytný obvod 
prevaha IBV, malé plochy 
vybavenos� urbanizácia   -1 

24 Orava 34,110 776 23 obytný obvod 

prevaha IBV, malé plochy 
vybavenos�, �as� 
po�nohospodárske využitie 

urbanizácia, 
doprava -1 

25 Tehelne 23,473 4335 185 
obytno-vybavenostný 
obvod 

prevaha HBV, menej 
vybavenos� 

urbanizácia, 
doprava -2 

26 Zátvor 85,712 3369 39 
obytno-vybavenostný 
obvod 

prevaha IBV, menšie plochy 
HBV a vybavenos�, �as� 
po�nohospodárske využitie 

urbanizácia, 
doprava -1 

27 Rybník 
487,61

4 0 0 
po�nohospodársky 
obvod intenzívne po�nohospodárstvo 

po�nohospodárstvo
, doprava -1 

28 Pred Sláviou 29,755 44 1 
výrobno-vybavenostný 
obvod 

areál bývalého cukrovaru, 
Kalvária, menšie plochy inej 
vybavenosti 

urbanizácia, 
doprava -2 

29 Predmestie 90,311 89 1 výrobný obvod 
vä�šia �as� priemyselnej zóny 
Sever priemysel, doprava -3 

30 Rázcestie 48,758 98 2 výrobný obvod 
menšia �as� priemyselnej zóny 
Sever priemysel, doprava -3 

31 Agrokomplex 47,202 295 6 
výrobno-
vybavenostno-obytný 

menšie plochy bývania a 
vybavenosti, areál SPŠ 

urbanizácia, 
doprava -2 
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UO Názov 
Výme

ra 
Po�et 
obyv. 

Hustot
a 

obyv. Funkcia Charakteristika Negatívne faktory Intenz. 
obvod 

32 Návršie 
227,75

6 2 0 
výrobno-vybavenostný 
obvod 

�as� areálu PSA, nové plochy 
vybavenosti a výroby, �as� 
po�nohospodárske využitie 

priemysel, doprava, 
urbanizácia -3 

33 
Pri zelene�skej 
ceste 

307,53
3 0 0 

po�nohospodársky 
obvod intenzívne po�nohospodárstvo 

po�nohospodárstvo
, doprava -1 

34 Výhyb�a 
131,45

5 0 0 

vybavenostno-
dopravno-
po�nohospodársky 
obvod 

zmiešané funkcie vybavenosti 
(mestský cintorín), dopravy a 
po�nohospodárstva 

doprava, 
urbanizácia -1 

35 Kamenný mlyn 66,772 0 0 
ekologicko-rekrea�ný 
obvod rybníky a rekrea�né využitie  

rekreácia, 
urbanizácia -1 

36 Ko�išské 
253,23

6 0 0 
po�nohospodársky 
obvod intenzívne po�nohospodárstvo po�nohospodárstvo -1 

37 
Nad Kamenným 
mlynom 

255,04
7 51 0 

výrobno-obytno-
po�nohospodársky 
obvod 

intenzívne po�nohospodárstvo, 
menej obytná funkcia (IBV) 

po�nohospodárstvo
, doprava, 
urbanizácia -2 

38 Medziháje 
497,45

7 0 0 
po�nohospodársky 
obvod intenzívne po�nohospodárstvo 

po�nohospodárstvo
, doprava, 
urbanizácia -1 

39 
Krá�ová - 
Farský mlyn 

668,44
3 0 0 

po�nohospodársky 
obvod intenzívne po�nohospodárstvo 

po�nohospodárstvo
, doprava -1 

41 Horné za cestou 
627,00

9 0 0 
po�nohospodársky 
obvod intenzívne po�nohospodárstvo 

po�nohospodárstvo
, doprava -1 

42 Dolné za cestou 
752,58

4 0 0 
po�nohospodársky 
obvod intenzívne po�nohospodárstvo 

po�nohospodárstvo
, doprava -1 

43 Richterov dvor 
541,47

1 0 0 
po�nohospodársky 
obvod intenzívne po�nohospodárstvo 

po�nohospodárstvo
, doprava, 
skládkovanie 
odpadov -2 

44 Záhrady 
199,20

8 5858 29 

obytno-
po�nohospodársky 
obvod 

intenzívne po�nohospodárstvo, 
menej HBV 

po�nohospodárstvo
, doprava, 
urbanizácia -2 

45 Slávia 31,144 20 1 
športovo-rekrea�ný 
obvod 

športové plochy a nevyužívané 
areály 

urbanizácia, 
rekreácia -1 

48 Modranka 
769,25

6 2601 3 

obytno-výrobno-
dopravno-
po�nohospodársky 
obvod 

zmiešané funkcie bývania 
(Modranka), výroby (�as� areálu 
Peugeot, dopravy (dia�nica a 
rýchlostná cesta) a intenzívneho 
po�nohospodárstva 

priemysel, doprava, 
urbanizácia, 
po�nohospodárstvo -2 

UO – urbanistický obvod, Intenz. – celková intenzita pôsobenia antropogénnych negatívnych faktorov (-1 mierna až stredná, 2 
– ve�ká, 3 – ve�mi ve�ká) 
 

Javy spojené s urbanizáciou (osídlením a zástavbou)  

Ide najmä o priestorové rozloženie plôch bývania a vybavenosti sídel (plochy individuálnej a 
hromadnej formy bývania, plochy vybavenosti - administratíva, areály obchodu a služieb). Pre 
zjednodušenie je možné použi� rozdelenie sídla na hlavné zóny a vyjadri� za�aženie (napr. hustotu 
obyvate�ov) v týchto zónach.  

Najvýznamnejšími negatívnymi faktormi urbanizácie územia na životné prostredie sú: 

- zábery pôdy - rozširovanie urbanizovaného prostredia, zmenšovanie rozlohy vo�nej krajiny, 

- zne�istenie resp. ohrozenie jednotlivých zložiek prostredia (ovzdušie, voda, pôda) priamym 
pôsobením urbaniza�ných aktivít,  
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- zníženie ekologickej stability územia, vplyvy na biodiverzitu v sídle aj v jeho okolí. 

Mesto Trnava je možné charakterizova� ako kompaktné bodové sídlo s pomerne jednozna�ne 
rozmiestnenými funkciami. �ažiskom sídla je polyfunk�né centrum, ktoré vytvára historické jadro 
vymedzené hradbami na jeho východnej a západnej strane. Bezprostredne na� nadväzuje výrazné 
obytné územie s prevažne hromadnou bytovou výstavbou. Obytné plochy sa nachádzajú i v 
severovýchodnej a juhozápadnej �asti mesta. Špecifické podmienky na bývanie poskytuje miestna �as� 
Modranka s charakterom vidieckeho osídlenia.   

Rozloha mesta je 71,4 km2 (z toho 15,9 km2 zastavanej plochy). Miestna �as� Modranka má rozlohu 7,7 
km2 (z toho 1,9 km2 zastavanej plochy). Mesto Trnava sa delí na 6 mestských �astí (mestská �as� Sever, 
mestská �as� Východ, mestská �as� Západ, mestská �as� Juh, mestská �as� Stred, mestská �as� 
Modranka). Podrobnejšie delenie mesta je na tzv. urbanistické obvody (UO), ktorých je celkovo 45.  

K 31.12.2007 malo mesto Trnava spolu 68.038 obyvate�ov, pri�om v r. 2001 to bolo 70.286 obyvate�ov 
a v r. 1991 to bolo 68.737 obyvate�ov. Mieru za�aženia jednotlivých �astí mesta je možné vyjadri� 
prevažujúcimi funkciami a hustotou obyvate�ov v jednotlivých mestských �astiach.  

Medzi zariadenia ob�ianskej vybavenosti patria: 

- sociálna vybavenos� - zariadenia školstva, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, kultúry, 
telovýchovy a športu: 

- školstvo - 20 zariadení materských škôl, 9 ZŠ, 5 stredných odborných u�ilíš�, 7 
stredných škôl, 4 gymnáziá, Materiálno-technologická fakulta STU, Trnavská 
univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 

- zdravotníctvo - 3 objekty polikliniky, nemocnica s poliklinikou, 

- domov dôchodcov, penzión dôchodcov, ústav sociálnej starostlivosti, 

- kultúra - 4 kiná, okresná knižnica, Trnavské divadlo, 3 múzeá, Okresný archív, kluby, 

- šport - ihriská a štadióny, krytý bazén, kúpaliská, zimný štadión, telocvi�ne. 

- komer�ná vybavenos�  - zariadenia obchodu, verejného stravovania a ubytovania, služby 

- verejná administratíva a správu - orgány štátnej správy a samosprávy (úrady) 

- veda a výskum. 

V rámci mesta sú zariadenia vybavenosti sústredené najmä v centre - UO 1,2, ako aj v sídelných 
obvodoch s prevládajúcou funkciou bývania (najmä UO 3-9, 11-13, 16, 20-22, 25-26). 

 

Významným faktorom spojeným s urbanizáciou je aj produkcia odpadov a nakladanie s odpadmi.  

Mesto má vypracovaný program odpadového hospodárstva (avšak len do konca r. 2005). Zber odpadov 
a nakladanie s nimi zabezpe�uje firma A.S.A. Trnava, s.r.o. Produkované množstvo odpadu 3. stavebnej 
triedy v meste Trnava je vysoké - cca 66.000 t ro�ne, �o predstavuje 976 kg na obyvate�a (stav 
k 31.12.2006). Pod�a údajov za roky 2000-2004 bolo množstvo produkovaných komunálnych odpadov 
výrazne nižšie. Rastie aj množstvo produkovaných nebezpe�ných a ostatných odpadov. Vybrané údaje 
sú uvedené v tabu�ke �. 62.  

V roku 1998 mesto Trnava uviedlo do prevádzky riadenú skládku komunálneho odpadu Trnava-Zavar, 
ktorá je zaradená ako skládka na odpad, ktorý nie je nebezpe�ný. Skládka má povolenie na ukladanie 
1,8 mil. m3 odpadu, rozloha skládky je 136 640 m2, predpokladaná životnos� je do roku 2026. 
Zneškod�ovaný je tu odpad z mesta Trnava a 	alších 47 obcí. Sú�as�ou areálu je od r. 1999 aj 
kompostáre� (kapacita 1500 t kompostu ro�ne).  

Separovaný zber odpadov sa v meste uskuto��uje od r. 1996 (sídliská). Od r. 2000 funguje separovaný 
zber aj v individuálnej zástavbe. Od r. 2004 je v prevádzke dotrie	ovacia linka pre separovaný zber 
(triedia sa tri druhy PET fliaš, dva druhy zmesových plastov, dva druhy igelitovej fólie, sklo, textil, 
papier a lepenka). Cie�om separovania odpadov je minimalizácia množstva odpadov na skládke 
Trnava-Zavar a zabezpe�enie materiálového zhodnotenia vyseparovaných zložiek z komunálneho 
odpadu. Na území mesta je rozmiestnených 132 zberných stanovíš� (zberové kontajnery na sklo, papier, 
kovový šrot, stavebné sutiny, zber textilu, plastových fólií,  PET fliaš). V meste je zriadených aj 6 
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zberných dvorov (Priemyselná, Tajovského, Sasinkova, A. Kme�a, Cukrová a Bottova ulica). Napriek 
tomu je podiel skládkovania odpadov ve�mi vysoký a naopak zhodnocovanie odpadov sa pohybuje na 
úrovni 5-6 %, v r. 2006 dokonca kleslo pod 3 %. 

Tabu�ka �. 62: Produkcia odpadov a nakladanie s odpadmi v meste Trnava 

Rok Komunálny 
odpad (t) 

Nebezpe�ný 
odpad (t) 

Ostatný odpad 
(t) 

Separovaný 
zber (t) 

Skládkovanie % Zhodnocovanie 
odpadov % 

2006 66375   1732 96,3 2,6 

2004 31 348 2072 295 118 2194 94,0 6,0 

2003 29 877 1769 278 224 1793 94,0 6,1 

2002 30 956 1673 272 608 1548 95,0 5,0 

2000 21 485   1085 95,0 5,0 

Zdroj údajov – Profil mesta Trnava, Projekt Udržate�ný rozvoj mesta Trnava 

Javy spojené s �ažbou surovín, energetickou a priemyselnou výrobou 

Táto skupina faktorov má najvýraznejší negatívny vplyv na krajinu – zdroje majú bodový a plošný 
charakter a sú zdrojmi zne�istenia ovzdušia, vody, pôdy, majú negatívny vplyv na biotu a biodiverzitu a 
ohrozujú aj životné prostredie �loveka.  

Priemyselná �innos� sa v Trnave za�ala rozvíja� už v 18. storo�í, ke	 tu vznikali prvé podniky 
s manufaktúrami (súkenka a výroba hodvábnych textílií) a podniky zamerané prevažne na 
potravinársky priemysel. S týmto zameraním sa Trnava rozvíjala aj v 19. storo�í, ke	 vznikli: Sladovne, 
Škrobáre�, Octáre�, Cukrovar, Mestský pivovar, Liehovar ale aj tehelne a Zvonolejáre�. V 20. storo�í 
pribudli: Figaro, Vozovka, Zornica, Skloplast, TAZ a Šmeralove závody. 

Pod�a údajov mesta sú v sú�asnosti sú na území mesta situované nasledovné významnejšie priemyselné 
podniky: 

- PSA Peugeot Citroën – výroba automobilov malej triedy 

- FAURECIA Slovakia, s.r.o., OZ Seating Trnava – výroba dielov (seda�ky pre PSA) pre 
automobilový priemysel 

- STREIT Trnava, s.r.o. –výroba dielov pre automobilový priemysel 

- DATALOGIC Slovakia, s.r.o. – výroba �íta�iek �iarových kódov, mobilných po�íta�ov a RFID 
systémov 

- ŽOS, a.s. Trnava - oprava a modernizácia nákladných a osobných železni�ných voz�ov 

- SACHS Slovakia, a.s. – výroba a opravy spojok a hydrodynamických meni�ov pre motorové vozidlá 

- ZF Boge Elastmetall Slovakia, a. s. - výroba gumokovových dielov a systémov tlmenia nárazov 

- TOMA, a.s. – strojárenská výroba lisov a zariadení 

- Sony Slovakia, s.r.o. – výroba televíznych prijíma�ov a komponentov 

- Punch products Trnava, s.r.o. – dodávky komponentov pre spotrebnú a priemyselnú elektroniku 

- Invensys Elektronika Slovensko, a.s. – výroba elektronických komponentov 

- Johns Manville Slovakia, a.s. – výroba sklenených vlákien a predaj sklolaminátových výrobkov 
z nich 

- Sibamac, a.s – stavebná �innos� 

- Agrostav Trnava, a.s. – dopravné, pozemné stavby, výstavby ob�ianskych 

- Swedwood Slovakia, s.r.o. – výroba a predaj drevotrieskového dyhovaného nábytku pre obch. sie� 
IKEA 

- I.D.C. Holding, a.s. – výroba a predaj cukroviniek a trvanlivého pe�iva 

- Vitana Slovensko, s.r.o.–  výroba a predaj potravinárskych výrobkov 

- LYCOS – Trnavské sladovne, s.r.o.- výroba a predaj pivárenského sladu 
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- Esperia, a.s. - Pivovar Horden  – výroba piva. 

 

Najvýznamnejšími vplyvmi priemyselných �inností na životné prostredie sú najmä: 

- trvalé zábery pôdy, ovplyvnenie produk�nosti  a ekologickej stability územia, 

- zne�istenie ovzdušia - produkcia emisií z rôznych technologických postupov,  

- produkcia odpadových vôd a riziko kontaminácie podzemných vôd, 

- hlu�nos� a produkcia organoleptických zápachov,  

- zvýšenie dopravnej za�aženosti cestnej siete.  

 

Priemyselná výroba je sústredená do viacerých výrobných zón – sever (urbanistické obvody 29 a 30, 
juhozápad (UO 15 a 17), juh (UO 18 a 32) a juhovýchod (UO 19 a 31). Viaceré výrobné prevádzky sú 
situované aj mimo týchto zón.  

Energetika je v území spojená s výrobou a distribúciou elektriny, plynu a tepla.  

Územie SÚ mesta Trnava je zásobované elektrickou energiou vedeniami VN z transformovne 
Križovany (4 x 110 kV vedenia), �iasto�ne z teplární ZSE. Transformáciu napätia 110 kV na napä�ovú 
hladinu VN zabezpe�ujú transformovne ZSE, TAZ a ŽSR. Z týchto sú vyvedené 22 kV vedenia do 
distribu�ných transforma�ných staníc. Sú�asné zásobovanie odberate�ov je uspokojivé, výkon 
v transformovniach Trnava 1 a 2 a v Križovanoch nad Dudváhom je posta�ujúci.  

Dodávka tepla je v rámci mesta Trnava centralizovaná. �ažiskom zásobovania mesta teplom je 
horúcovod z atómovej elektrárne Bohunice. Tepláre� ZSE zásobuje obmedzený rozsah bytov v UO 1-4 
a výrobné závody v UO 1,2,12,13. Okrajové �asti mesta a obec Modranka sú zásobované individuálne a 
z decentralizovaných zdrojov. 

Mesto Trnava je zásobované plynom z VTL plynovodu „Považský“ DN 300, ktorý s�asti prechádza 
intravilánom mesta. V meste sa nachádza 5 regula�ných staníc - najvä�šia na sídlisku Družba - Hlboká. 
Plynofikácia mesta je cca 93 %, vzh�adom k plánovanému zvýšeniu podielu vykurovania horúcovodom 
je predpokladané zníženie spotreby plynu. 

Hlavnými negatívnymi faktormi spojenými s výrobou a distribúciou energetických zdrojov v prípade 
mesta Trnava sú najmä: 

- zne�istenie ovzdušia pri výrobe elektrickej energie a tepla – najmä tepláre�, množstvo stredných 
a malých zdrojov, 

- bariérový vplyv produktovodov v krajine – vedenia VN a VVN, teplovod. 

 
Javy spojené s po�nohospodárstvom, lesným a vodným hospodárstvom 

Do tejto skupiny zara	ujeme po�nohospodárske, lesohospodárske a vodohospodárske �innosti  a 
využitie územia, ktoré majú z h�adiska životného prostredia rôzny ú�inok – negatívne bariérové 
dôsledky majú spravidla ve�koplošné polia, plochy ve�koplošných meliorácií, ve�ké vodné diela, 
ve�koplošné holoruby v lesných porastoch, kalamitné plochy a pod.. Pozitívne dôsledky má napr. 
vytvorenie pestrých štruktúr po�nohospodárskej krajiny so zastúpením drevinnej vegetácie, 
starostlivos� o les s významnými mimoproduk�nými funkciami (protierózna, vodohospodárska a pod.). 

Po�nohospodárska �innos� v území je zastúpená rastlinnou a živo�íšnou výrobou.  

Z h�adiska rastlinnej výroby v území dominujú ve�koblokové polia, ktoré prevažujú vo všetkých 
�astiach extravilánu. Malú plochu zaberajú maloblokové polia (záhumienky v okolí Modranky, 
�iasto�ne Ružindola a Bieleho Kostola). Zastúpenie trvalých trávnych porastov je malé – prevažujú 
hospodársky  nevyužite�né plochy v okolí dopravných plôch a línií (cesty, železnice, letisko). Menšie 
plochy tvoria pasienky v okolí po�nohospodárskych objektov a nieko�kých menších fariem. 

Trvalé po�nohospodárske kultúry sú zastúpené obmedzenými plochami vinohradov a ovocných sadov. 
Pomerne významné postavenie v meste a jeho zázemí majú záhradkárske osady.  

Medzi najvä�šie subjekty po�nohospodárskej výroby v území patria PD Trnava, SEMAT a.s., TAPOS, 
Strojspol, RUPOS, s.r.o., Zeainvent.  



Aktualizácia dokumentu MÚSES mesta Trnava  2008                                                                Analytická �as�  

 

 
151 

Živo�íšna výroba je na území mesta Trnava sústredená na viacerých hospodárskych dvoroch – 
Ko�išské (ochranné pásmo 400 m), Dolina (ochranné pásmo 150 m), Farárske (ochranné pásmo 250 m), 
Mníšsky dvor (ochranné pásmo 400 m), Modranská cesta (ochranné pásmo 250 m), SPŠ Trnava 
(ochranné pásmo 200 m), v dotyku s územím je hospodársky dvor RUPOS Ružindol (OP 250 m). 

Lesné hospodárstvo je na území mesta zastúpené len okrajovo – zasahuje sem �as� lesného porastu 
popri potoku Parná na hranici s k.ú. Zelene�. Správcom lesa je OLZ Smolenice, lesná správa Majtán. 

Mesto Trnava je pitnou a úžitkovou vodou zásobované verejným vodovodným systémom 
z miestnych zdrojov vody (Bu�ianska cesta - odber spolu 120 l.s-1, F�aky - odber 30 l.s-1, Kamenný 
mlyn - Biely Kostol - odber 20 l.s-1  a Hrn�iarovce - 40 l.s-1), dopl�ujúcimi zdrojmi sú Dobrá voda – 
Dechtice (cca 200 l.s-1). Akumula�né vodojemy sú vybudované na Bu�ianskej ceste a v k.ú. Zvon�ín.  

Cca 90 % obyvate�ov mesta je zásobovaných pitnou vodou z verejného vodovodu. Priemyselné závody 
majú vo vä�šine prípadov vlastné zdroje úžitkovej vody. 

V 	alšom rozvoji mesta Trnava pod�a aktualizovaného ÚPN treba po�íta� s nárastom po�tu 
zásobovaných obyvate�ov, ako aj s 	alším rozvojom obytných a výrobných plôch vyžadujúcim aj 
rozšírenie vodovodnej siete. 

Mesto Trnava má vybudovaný jednotný kanaliza�ný systém so 4 hlavnými zbera�mi. V minulosti bol 
mestský kanaliza�ný systém zaústený do �istiarne odpadových vôd na okraji Modranky, od r. 1996 je 
táto �OV mimo prevádzky a bol vybudovaný kanaliza�ný zbera� do novej ve�kokapacitnej �OV Starý 
Zelene� s kapacitou pre 270.000 ekvivalentných obyvate�ov, v areáli pri dia�nici D1 (recipientom je 
potok Trnávka). �OV pozostáva z technického a biologického stup�a s anaeróbnym spracovaním kalu, 
do prevádzky bola uvedená v r. 1996.  

Rybné hospodárstvo je prevádzkované na Trnavských rybníkoch – prevádzkovate�om je Agrofarma 
Budmerice. 

Medzi nepriaznivo pôsobiace javy a �innosti v oblasti pôdohospodárstva na území mesta Trnava je 
potrebné uvies� najmä: 

− ve�koblokové polia s nedostato�nou ekologickou stabilitou, na �asti s pôsobením vodnej a veternej 
erózie – nachádzajú sa prakticky vo všetkých �astiach územia mimo zastavaného územia,  

− pôsobenie zápachu z prevádzok živo�íšnej výroby, 

− nedostatok lesných porastov a trvalej vegetácie v krajine a s tým súvisiaci nízky stupe� ekologickej 
stability, 

− úpravy miestnych vodných tokov, znižujúce biodiverzitu územia (najmä Trnávka, Krupiansky 
potok, �as� toku Parná) 

− za�aženie miestnych vodných tokov (Trnávka, Parná) odpadovými vodami.  
 
Javy spojené s dopravou a inou technickou infraštruktúrou 

Ide prevažne o líniovo pôsobiace �innosti s výrazným negatívnym vplyvom - potrebné je vymedzi� 
plochy a línie cestnej, železni�nej dopravy i iných druhov technickej infraštruktúry (produktovody, 
elektrické vedenia) a hodnoti� ich z h�adiska integrovaného pôsobenia. Pri cestnej doprave napr. môže 
by� ako ukazovate� použitý po�et jednotkových vozidiel za 24 hodín, pri železni�nej doprave po�et 
osobných a nákladných vlakov za 24 hodín. 

Mesto Trnava má z h�adiska historických vz�ahov, polohy a sú�asného významu (krajské a okresné 
sídlo) ve�mi dobré predpoklady na rozvoj dopravy. Tvorí dôležitú križovatku nielen vnútroštátnej 
cestnej siete, ale aj ciest európskeho významu.  

Cestná doprava 

Trnava je významným uzlom cestnej dopravy. Južným okrajom katastra mesta prechádza dia�nica D1 
Bratislava – Tren�ín – Žilina, za�ína tu rýchlostná cesta R1 Trnava – Nitra. Mestom prechádzajú dve 
cesty I. triedy (I/51 Sere	 - Senica a I/61 Bratislava - Pieš�any), dve cesty II. triedy (II/504 Modra, 
II/560 Špa�ince), viaceré cesty III. triedy (�.504006 smer Zvon�ín - Dolné Orešany, 504010 smer Dolná 
Krupá, 051031 smer Zavar - Šúrovce, 061018 smer Zelene� – Majcichov a množstvo miestnych 
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komunikácií.  Údaje o vývoji intenzity dopravy na hlavnej cestnej sieti v území sú uvedené v tabu�ke �. 
63. 

Dia�nica D1 je dopravnou osou územia Slovenska, preto sú intenzity dopravy na nej ve�mi vysoké 
a neustále narastajú. Intenzita dopravy na dia�nici v r. 2005 dosiahla takmer 44 tisíc vozidiel za 24 
hodín, na úseku Trnava – Hlohovec to bolo 24 tisíc. Celkový po�et automobilov prechádzajúcich 
úsekom Senec – Trnava sa za 15 rokov (1990-2005) zvýšil viac ako štvornásobne, v prípade úseku 
Trnava – Hlohovec je to o nie�o menej. Enormný nárast je aj za pä�ro�né obdobie 2000-2005, kedy sa 
intenzita dopravy zdvojnásobila. Podiel nákladných automobilov dosahuje cca 20 %. 

Rýchlostná cesta R1 Trnava – Nitra v úseku po dia�ni�nú križovatku dosahovala v r. 2005 intenzitu 
cca 20 tisíc vozidiel za 24 hodín. Intenzita sa za 15 rokov zvýšila približne trojnásobne, za posledných 5 
rokov 1,4-násobne.   

Najza�aženejším úsekom ciest I. triedy mimo intravilánu mesta je cesta I/61 smer Bratislava 
v Hrn�iarovciach n. Parnou, kde intenzita dosahovala v r. 2005 viac ako 11 tisíc automobilov za 24 
hodín. Menej za�ažený je úsek cesty v smere na Pieš�any (7.600 vozidiel) a cesta I/51 v smere na 
Senicu (10.000 vozidiel). Juhovýchodný a východný obchvat mesta bol síce v r. 2005 za�ažený menej 
(cca 7.000 vozidiel), ale intenzita dopravy tu v súvislosti s prevádzkou priemyselných podnikov (najmä 
PSA) enormne rástla a v sú�asnosti je už pravdepodobne ove�a vyššia.  

Intenzita dopravy na cestách II. a III. triedy je rádovo nižšia, najviac za�ažená je cesta II/560 v smere 
na Špa�ince (v r. 2005 to bolo 6.700 vozidiel).   

Tabu�ka �. 63:  Intenzita dopravy na úsekoch ciest v extraviláne  

Komunikácia Úsek �. 1990 1995 2000 2005 
Index 
05/90 

Index 
05/00 % T 

D1 Senec – Trnava 87030 9636 18720 22438 43981 4,56 1,96 18 

D1 Trnava - Hlohovec 87040 6289 9983 11924 23661 3,76 1,98 20 

R1 Trnava - križ. D1 80796 6100 8333 13837 19174 3,14 1,39 32 

I/51 JV obchvat 85526 983 1388 2615 7196 7,32 2,75 34 

I/51 Východný obchvat 85520 3220 1909 3269 7029 2,18 2,15 40 

I/51 smer Boleráz 80780 4447 5020 7062 9873 2,22 1,40 41 

I/61- smer Bu�any 80200 5125 5217 6243 7570 1,48 1,21 17 

I/61 smer Hrn�iarovce n.P. 80190 2793 6130 9030 11200 4,01 1,24 18 

II/504 - smer Malženice 82040 1194 1092 2080 2186 1,83 1,05 13 

II/504 - smer Ružindol 82039 1706 1992 2536 3681 2,16 1,45 8 

II/560 - smer Špa�ince 83440 2508 3116 9956 6658 2,65 0,67 9 

III/06118 - smer Majcichov 83470 689   1237 1226 1,78 0,99 18 

III/50410 - smer Dolná Krupá 83450 803   942 1416 1,76 1,50 9 
III/504006 - smer Suchá n. 
Parnou 83460 2122   3271 3900 1,84 1,19 12 

III/051031 - smer Zavar 83490 1592   2800 5059 3,18 1,81 18 

Zdroj údajov: Slovenská správa ciest 

 
Hlavné komunikácie v intraviláne mesta sú ešte viacej za�ažené ako extravilánové úseky. Najviac 
za�aženými cestami v roku 2005 boli Rybníková, Trstínska, Hospodárska, Tamaškovi�ova, Nitrianska, 
kde intenzita dopravy presahovala 20 tisíc vozidiel za 24 hodín (najza�aženejšou komunikáciou je 
Rybníková – 24.300 vozidiel). Medzi ve�mi za�ažené úseky sa zara	uje aj Sladovnícka (18.200 
vozidiel), pomerne za�ažená je aj Zelene�ská (13.300 vozidiel). Stredne za�ažené sú mestské úseky 
ciest Bu�ianska, Bratislavská, Špa�inská, Ružindolská (9-11 tisíc vozidiel). Aj v mestských úsekoch 
ciest rastie intenzita dopravy, aj ke	 menej výrazne ako mimo mesta. Od r. 1990 do r. 2005 bol 
priemerný nárast dopravy na mestskej cestnej sieti dvojnásobný, od r. 2000 narástla doprava priemerne 
o 20 %. Údaje o vývoji intenzity dopravy na vybraných mestských  komunikáciách sú uvedené 
v tabu�ke �. 64. 

Vzh�adom k tomu, že obchvat mesta bol dlhodobo v prevádzke len v jednom juhovýchodnom úseku 
(za�iatkom decembra 2008 bol daný do užívania prvý úsek severného obchvatu, vo výstavbe je jeho 
druhý úsek), niektoré tranzitné smery dopravy sú vedené po mestských komunikáciách okrajom centra 



Aktualizácia dokumentu MÚSES mesta Trnava  2008                                                                Analytická �as�  

 

 
153 

mesta. Preto dochádza k neúmernému za�aženiu hlavných mestských komunikácií - najmä Rybníkovej, 
Trstínskej, Hospodárskej, Sladovníckej a Tamaškovi�ovej. K za�aženiu prispieva aj individuálna 
automobilová doprava, ktorá sa na uvedených komunikáciách stretá s tranzitnou dopravou. Nárast 
individuálnej dopravy spôsobuje celkové spomalenie dopravy na komunikáciách a predlžuje �akacie 
doby na frekventovaných križovatkách, �o má nepriaznivý dopad na priebeh mestskej hromadnej 
dopravy, ale tiež na životné prostredie. S narušením plynulosti cestnej premávky a kumuláciou vozidiel 
v nepriepustných bodoch súvisí vä�šia spotreba pohonných hmôt, nárast hlu�nosti, zne�istenia 
ovzdušia, únik výfukových plynov, �o predstavuje základné faktory nepriaznivého vplyvu dopravy na 
životné prostredie. 

Po spustení plnej výrobnej prevádzky spolo�nosti PSA Peugeot Citroën sa potreba dobudova� 
a sprevádzkova� obchvat mesta ešte viac posilnila a to najmä z dôvodu eliminovania tranzitnej dopravy, 
ale aj funk�ného dopravného prepojenia ostatných priemyselných zón mesta. Neriešenie problému 
chýbajúcich �astí vonkajšieho dopravného okruhu bude aj na	alej negatívne vplýva� na zne�istenie 
životného prostredia, �asovú náro�nos� prepravy tovaru a osôb a bezpe�nos� ú�astníkov dopravy. 

Trnava, podobne ako všetky iné mestá, sa bude musie� vyrovnáva� so stúpajúcim po�tom áut a z toho 
vyplývajúcimi stále vä�šími priestorovými nárokmi aj na statickú dopravu. Z tohto h�adiska sa ako 
najhoršia javí situácia v centre mesta a na plochách jestvujúcich sídlisk, ktoré už pri svojom budovaní 
nesp
�ali ani vtedajšie potreby odstavných a parkovacích miest. 

Tabu�ka �. 64: Intenzita dopravy na vybraných úsekoch ciest v intraviláne mesta Trnava 

Komunikácia Úsek �. 1990 1995 2000 2005 
Index 
05/90 

Index 
05/00 % T 

Nitrianska (I/51) 80795 7212 9317 15508 20057 2,78 1,29 22 

Tamaškovi�ova (I/51) 80793 11285 10478 17547 20787 1,84 1,18 13 

Hospodárska (I/51) 80792 10442 10449 18087 20906 2,00 1,16 16 

Sladovnícka (II/504) 80193 10402 9579 19958 18198 1,75 0,91 9 

Rybníková (I/51) 80192 15461 14347 22280 24302 1,57 1,09 22 

Trstínska (I/51) 80791 10599 11886 17208 22516 2,12 1,31 28 

Trstínska (I/51) 80794 7169 9411 14973 20655 2,88 1,38 29 

Bratislavská (I/61) 80191 5860 5253 8229 9383 1,60 1,14 16 

Bu�ianska (I/61) 85521 7374 9671 7835 10760 1,46 1,37 22 

Špa�inská (II/504) 82042 4803 5492 7756 9583 2,00 1,24 11 

Modranská (II/504) 82041 5263 7233 7996 9495 1,80 1,19 14 
Bernolákova 
(III/051031) 83491 2194 1033 3098 4503 2,05 1,45 12 
Zelene�ská 
(III/061018) 83471 5864 7314 11445 13310 2,27 1,16 12 

Zdroj údajov: Slovenská správa ciest 
Návrh na riešenie dopravnej situácie v meste Trnava je sú�as�ou Dopravného generelu mesta, ktorý bol 
spracovaný v r. 2008 a ktorého návrhy boli zapracované aj do riešenia dokumentu MÚSES. 

Prímestská a mestská hromadná autobusová doprava je zabezpe�ovaná podnikom SAD, a.s. 
Trnava. Autobusová stanica, ktorá bola rekonštruovaná v roku 2000, má 18 nástupných stanovísk a 4 
výstupné stanoviská. Jej poloha vo�i centru je vyhovujúca, pretože pešia dostupnos� je len 5 minút. Sie� 
liniek mestskej hromadnej dopravy je postavená na princípe prestupovania v uzloch. V sú�asnosti má 
mestská doprava 16 liniek, zabezpe�ujúcich spojenie do všetkých mestských �astí.  

Železni�ná doprava 

Katastrálnym územím mesta Trnava prechádza dvojko�ajná elektrifikovaná železni�ná tra� H 120 
Bratislava – Púchov - Žilina, ktorá je významná z celoslovenského i medzinárodného h�adiska (spoje-
nie s Ma	arskom a juhovýchodnou Európou). Intenzita železni�nej dopravy je daná hustotou premávky 
osobných a nákladných vlakov za 24 hodín a v dosahuje celkovo cca 210 vlakových jednotiek denne (z 
toho 115 osobných vlakov). Negatívny vplyv železni�nej dopravy je �iasto�ne znížený elektrifikáciou 
trate. V r. 2007 bola ukon�ená modernizácia trate po Trnavu, ktorá pokra�uje v smere na Leopoldov. 

Okrem uvedenej hlavnej trate sa v záujmovom území nachádzajú regionálne významné elektrifikované 
železni�né trate C 116 Trnava - Kúty (45 vlakových jednotiek za 24 hodín – 26 osobných vlakov) a C 
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133 Trnava - Sere	 (56 vlakových jednotiek – 40 osobných vlakov). Predpokladaná je rekonštrukcia a 
zdvojko�ajnenie trate Trnava - Kúty, �ím by vzrástol jej význam pre medzinárodnú tovarovú prepravu.  

Železni�ná stanica v Trnave je modernizovaná a bolo urobená jej prestavba a úprava potrebná pre 
umožnenie prejazdu vlakov s rýchlos�ou 160 km/hod. Okrem priestoru stanice sa na okraji mesta 
smerom na Kamenný mlyn nachádza ruš�ová stanica (depo), na východnom okraji mesta železni�né 
opravovne a strojárne (ŽOS). V nasledujúcom období možno predpoklada� zvýšenie podielu 
nákladných vlakov v trase Lužianky, Leopoldov, Trnava, Kúty z dôvodu od�ah�enia južného hlavného 
�ahu. 

Letecká doprava 

Trnava nemá priamu väzbu na leteckú dopravu, dostupnos� letiska vo Viedni je 95 km (75 min.), v 
Bratislave je 50 km (40 min.) a v Pieš�anoch 35 km (20 min.). V k.ú. mesta Trnava na sv. okraji mesta 
sa nachádza po�né letisko, ktoré je využívané pre po�nohospodárske a športové ú�ely. V prevádzke je 
sezónne, možné je jeho využitie pre službu aerotaxi. V sú�asnosti je uvažované s jeho zrušením. 

Pešia a cyklistická doprava 

Hlavným centrom pešej dopravy je samotný historický stred mesta, kde je pešia zóna vytvorená na 
Troji�nom námestí a Hlavnej ulici, výrazné obmedzenie dopravy sa predpokladá na uliciach Paulínskej, 
Halenárskej, Štefánikovej a Streleckej, ako aj v �astiach obytných zón.  

Cyklistická doprava je v meste Trnava silno rozvinutá. Vytvorilo sa nieko�ko samostatných 
cyklistických chodníkov, ktoré sa zapájajú do siete cykloturistických ciest v rámci celého regiónu a 
smerujú aj do okolia mesta (Kamenná cesta, Park J. Krá�a, Bernolákov sad, Spartakovská ul., Vl. 
Clementisa, Starohájska ul). Cyklistami sú najviac využívané komunikácie Hospodárska, Kollárova, 
Žarnova, Dohnányho a parky J. Krá�a a Bernoláka. Návrh cyklistickej dopravy je riešený v dopravnom 
genereli. 

Spoje a telekomunikácie 

Verejná pevná elektronická komunika�ná sie� je v meste spravovaná  spolo�nos�ou Slovak Telekom. 
Zárove� je tu prevádzkovaná miestna širokopásmová hybridná opticko-koaxiálna telekomunika�ná sie� 
HFC spolo�nos�ou TRNAVATEL. Verejná mobilná elektronická komunika�ná sie� (NMT, GSM, 
GPRS, EDGE, UMTS) je prevádzkovaná spolo�nos�ami Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko  a O2 
Slovakia..  

 
Javy spojené s turizmom, rekreáciou a športom  

V tejto skupine javov vymedzujeme plochy rekrea�ných stredísk a areálov, prípadne širšie územia 
rekrea�ných priestorov vä�šinou s negatívnym pôsobením na kvalitu krajiny. 

Záujmové územie vzh�adom na charakter urbanizovanej a intenzívne po�nohospodársky využívanej 
krajiny nemá významnejšie rekrea�né plochy a objekty.  Takisto prírodné podmienky mesta a okolia sú 
z h�adiska atraktivity prostredia nepriaznivé (monotónny takmer rovinný reliéf, absencia lesov a 
nedostato�né zastúpenie krajinnej zelene, deficit vodných tokov). V meste je nedostatok plôch verejnej 
zelene (parky, lesopark), otvorených a krytých bazénov, ihrísk a krytých hál prístupných verejnosti. 
Nedostato�né sú možnosti prechádzok v mestskej zeleni, úplne chýbajú možnosti a predpoklady na 
pešiu turistiku a zimné športy. Vzh�adom na spomínané nepriaznivé prírodné podmienky sa mesto 
sústredilo na vytváranie podmienok na pozemné športy a hry na otvorených ihriskách, v športových 
halách a telocvi�niach.  

Z h�adiska rekrea�ného potenciálu krajiny má vä�ší význam iba lokalita Kamenný mlyn, ktorá vznikla 
umelým založením vodných plôch - rybníkov na potoku Parná. V areáli sa nachádza kúpalisko (v 
sú�asnosti mimo prevádzky), stravovacie zariadenie (Koliba), malý amfiteáter s bufetom. Areál slúži 
najmä na letnú rekreáciu, využívaný je aj ako cie� prechádzok, vhodný je na cykloturistiku a drobné 
športové aktivity.   

Areály a plochy verejnej zelene sú v meste zastúpené Bernolákovým parkom, parkom J. Krá�a, 
Ružovým parkom, Kalváriou, líniovou zele�ou pozd
ž západných mestských hradieb, nemocni�ným 
parkom, líniovou vegetáciou smerom na Kamenný Mlyn. Slúžia na dennú rekreáciu a prechádzky 
obyvate�ov mesta.   
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Pomerne ve�ké zastúpenie majú plochy záhrad a záhradkárskych osád, ktoré však nie sú verejne 
prístupné. Záhradkárske osady sú sústredené najmä na obvode mesta a v jeho okolí - západne od mesta 
(okolie Kamenného mlyna, 6 osád o rozlohe cca 12,0 ha), severne od mesta (priemyselná zóna, 6 osád o 
rozlohe cca 7,4 ha), južne od mesta (Tulipán - 6 osád o rozlohe 10,7 ha, Modranka - 2 osady). 
Obyvatelia mesta využívajú aj 	alšie osady v bližšom okolí.    

Iné rekrea�no-športové aktivity viazané na zastavané územie mesta sa sústre	ujú predovšetkým na 
priestory športových areálov, par�íkov a vnútroblokov. Rozsiahlejšie športové areály sú Na rybníku 
(Slávia)  a Lokomotíva. 

Nedostatok rekrea�ných priestorov v meste si obyvate�stvo kompenzuje návštevou vzdialenejších 
rekrea�ných stredísk najmä priestore Malých Karpát vzdialených cca 20 km (Smolenice-Jahodník, VN 
Buková, Dobrá Voda - Podmariáš),  resp. Diakovce, Vincov les, Krá�ová pri Senci - Krmeš, Šopor�a a 
Senecké Jazerá (kúpanie). Chalupnícka rekreácia je prevádzkovaná vo viacerých obciach okolia mesta 
(Suchá nad Parnou - Nové Vinohrady, Smolenice - Lošonec, Trstín - Rosuchov, Horná Krupá, Dobrá 
Voda a i.).  

 

A.2.6.3.2. Zne�istenie ovzdušia  
Zne�istenie ovzdušia je spôsobené zvýšenou koncentráciou škodlivín v ovzduší (naj�astejšie napr. SO2, 
NOx, CO a tuhé látky). Pri hodnotení stup�a zne�istenia ovzdušia konkrétneho územia je vhodné 
porovnanie s imisnými limitmi a vymedzenie zón zne�istenia ovzdušia.  

V  štruktúre zne�is�ujúcich  látok je potrebné pozornos� venova� najmä nasledovným látkam: 

− emisie síry (najmä oxid siri�itý SO2) – vznikajú najmä vo výrobnom procese, pri výrobe tepla 
a v doprave pri spa�ovaní nafty. Oxid siri�itý v dôsledku reakcie s atmosférickou vlhkos�ou 
vedie ku vzniku tzv. kyslých daž	ov. Je toxický, pri�om pôsobí na tkanivá v ústnej dutine, v 
nose a p�úcach. Pôsobí dráždivo na dýchacie cesty a o�né spojivky. Navyše jeho vdychovanie 
spôsobuje zužovanie priedušiek. 

− oxid uho�natý CO - toxický plyn, ktorý vzniká pri nedokonalom spa�ovaní a je sú�as�ou 
výfukových plynov motorových vozidiel. Na oxid uho�natý sú najcitlivejšie tehotné ženy a 
plody, malé deti, osoby s ochoreniami srdcovo-cievneho aparátu a staré osoby.  

− oxidy dusíka NOx, resp. oxid dusi�itý (NO2) – k ich vzniku dochádza pri spa�ovaní palív. Až 
50% NO2 pochádza z automobilovej dopravy, významným zdrojom je spa�ovanie zemného 
plynu. Oxidy dusíka prispievajú k tvorbe skleníkových plynov. NO2 je dráždivý plyn, ktorý 
pôsobí na dýchacie cesty a spôsobuje ich zužovanie. Na vyššie koncentrácie oxidu dusi�itého v 
ovzduší sú najcitlivejší najmä astmatici a osoby s primárnym ochorením dýchacej sústavy, ako 
aj malé deti a starí �udia. 

− tuhé �astice (polietavý prach) predstavujú �astice rôznej ve�kosti, ktoré sú vo�ne rozptýlené v 
ovzduší. Pochádzajú z rôznych technologických procesov, uvo��ujú sa najmä pri spa�ovaní 
tuhých látok a sú obsiahnuté vo výfukových plynoch motorových vozidiel. Dokázaná je 
súvislos� medzi prašnos�ou v ovzduší a zdravím �udí – vplyv sa prejavuje chronickými 
dýchacími problémami, zápalmi nosohltana, nárastom chrípkových ochorení, zvýšeným 
výskytom astmy, zhoršovaním �innosti p�úc, rozvojom alergií. Nebezpe�né sú najmä �astice 
menšie ako 10 µm (PM10), ktoré sa dostávajú až do dolných dýchacích ciest. 

Na základe Zákona �. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia MŽP SR uverej�uje vymedzenie oblastí 
riadenia kvality ovzdušia. Mesto Trnava bolo zaradené medzi takéto oblasti z h�adiska úrovne 
zne�istenia PM10. V marci roku 2003 bola v Trnave umiestnená automatická monitorovacia stanica 
(AMS), ktorá patrí do národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Pre umiestnenie meracej stanice 
bola vybraná križovatka ulíc Kollárova a Dohnányho. AMS predstavuje typ dopravnej meracej stanice 
a monitoruje mestskú �as� Trnavy. Merané zne�is�ujúce látky sú SO2, NO, NO2, NOx, PM10, 
CO, benzén a �ažké kovy. 

Úrove� zne�istenia ovzdušia v meste Trnava je pomerne vysoká, �o je zaprí�inené sú�asným 
pôsobením viacerých faktorov - intenzívneho dopravného za�aženia, ve�kých zdrojov zne�istenia 
ovzdušia v mestskej aglomerácii a poza	ových hodnôt zne�istenia. 
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Pod�a monitoringu kvality ovzdušia na Kollárovej v rokoch 2003-06 bola prekra�ovaná limitná 
hodnota na ochranu zdravia �udí pre dve látky – pevné �astice s priemerom menším ako 10 �m 
(PM10) a ozón. Hlavné lokálne zdroje zne�istenia sú najmä doprava, zne�istenie nedostato�ne �istených 
komunikácii, stavenísk, skládok sypkých materiálov, vykurovanie domov na tuhé palivá a 
po�nohospodárstvo. 

Sú�asná úrove� zne�istenia ovzdušia v meste Trnava na základe matematických modelov je 
vyhodnotená v rozptylovej štúdii (Ochodnický 2008), ktorá konštatuje pomerne malý príspevok 
miestnych stacionárnych ve�kých a stredných zdrojov zne�istenia ku koncentrácii vybraných škodlivín 
(SO2, NOx, CO, PM). Ve�ký podiel na úrovni zne�istenia štúdia prikladá mobilným zdrojom a 
poza	ovým hodnotám koncentrácií zne�is�ujúcich látok.   

Na území mesta Trnava a v jeho okolí bolo v roku 2007 dokumentovaných spolu 284 stredných a 
ve�kých zdrojov zne�is�ovania ovzdušia. K hlavným stacionárnym zdrojom zne�istenia ovzdušia na 
území mesta Trnava patria najmä Johns Manville a.s. (sklársky priemysel - taviace pece, sušiarne), ŽOS 
Trnava a.s. (strojárstvo - povrchová úprava kovov), PCA Slovakia s.r.o. (výroba automobilov - 
povrchová úprava, lakovne), Zlieváre� Trnava a.s. (hutníctvo - zlieváre�), Trnavská teplárenská a.s. 
(kotol�a), Esperia a.s. (sladov�a - sušiace pece), HKS a.s. (hutníctvo - ková��a), Lycos Trnavské 
sladovne s.r.o. (sladov�a - sušiace pece), PM a C a.s. (potravinárstvo - mlyny), Po�nonákup a.s. 
(po�nohospodárstvo - suši�ky), Swedwood Slovakia s.r.o. (výroba nábytku - spracovanie dreva). Z 
okolitých zdrojov zne�istenia ovzdušia sú najvýznamnejšie dva podniky so sídlom v Bolerázi - 
Amylum Slovakia s.r.o. (škrobárne) a Wienerberger Slovenské tehelne s.r.o.  Vybrané údaje o emisiách 
škodlivín z najvä�ších zdrojov zne�istenia v meste Trnava a jeho okolí za rok 2006 sú uvedené 
v tabu�ke �. 65. 

Obdobie po r. 1990 je aj v regióne Trnavy typické výrazným znižovaním produkcie emisií a tým aj 
zlepšovaním kvality ovzdušia. Hlavným faktorom bol prudký prepad výroby v prvej polovici 90-tych 
rokov a postupné zavádzanie nových moderných technológií vo výrobe. Viaceré v minulosti významné 
zdroje zne�istenia ovzdušia už nie sú v sú�asnosti aktuálne vzh�adom k realizovaným technologickým 
opatreniam (modernizácia výroby, plynofikácia kotolní), resp. k ukon�eniu výroby (Cukrovar, TAZ). 
Napriek tomu od roku 2003-04 je v niektorých hlavných škodlivinách pozorovate�ný postupný nárast 
emisií – hoci ubúdajú tradi�né zdroje zne�istenia, pribúdajú nové zdroje najmä zo špeciálnej výroby. 
Prejavuje sa to najmä v raste emisií organických zlú�enín (celkový organický uhlík), benzénu, �iasto�ne 
aj oxidov uhlíka. Rastúci trend od r. 2000 majú napr. aj emisie arzénu, vanádu, chlóru, 
tetrachlóretylénu, alkylalkoholov, v porovnaní s hlavnými a tradi�nými škodlivinami však ide o malé 
množstvá.  

Významným zdrojom emisií, a tým aj zne�istenia ovzdušia, sú mobilné zdroje – a to predovšetkým 
automobilová doprava, produkujúca škodliviny z prevádzky spa�ovacích motorov - CO, NOx, prchavé 
uh�ovodíky (VOC), zlú�eniny olova a pevné �astice. Hoci merné emisie z automobilovej dopravy 
neustále klesajú, enormný nárast intenzity dopravy zaprí�i�uje, že doprava sa stáva najvýznamnejším 
faktorom zne�istenia ovzdušia aj v meste Trnava. Úrove� emisií z dopravy je však �ažko merate�ná – 
pod�a rozptylovej štúdie a výsledkov meraní monitorovacej stanice je však zrejmé, že automobilová 
doprava sa stáva najvýznamnejším faktorom zne�istenia ovzdušia v centre mesta a v zónach pri�ahlých 
k hlavným komunika�ným �ahom. 

Tabu�ka �. 65: Hlavné zdroje zne�istenia ovzdušia v regióne Trnavy - rok 2006 (t.rok-1) 

Zdroj zne�istenia TZL SO2 NO2 CO TOC 

Johns Mansville Slovakia a.s. 10,857 68,486 201,331 96,935 2,714 

Amylum Slovakia s.r.o. 9,328 0,261 47,919 16,056  

Zlieváre� Trnava s.r.o. 7,692 4,819 1,032 184,436 3,042 

ALAS Slovakia 6,837 * * *  

ŽOS Trnava a.s. 5,869 0,027 4,431 1,752 67,531 

Wienerberger Slovenské tehelne s.r.o.   29 25,6 442  

SESSLER sladov�a (predtým ESPERIA a.s.) 1,141 0,003 0,526 0,212 0,035 

HKS a.s. 1,728 0,005 0,801 0,324 0,054 

Lycos Trnavské sladovne 2,217 0,023 3,699 1,494 0,249 

PENAM a.s. (predtým PM a C s.r.o.) 3,551 0 0 0  
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Zdroj zne�istenia TZL SO2 NO2 CO TOC 

Agropodnik a.s. (predtým Po�nonákup) 4,611 0,004 0,656 0,265 0,044 

Swedwood Slovakia s.r.o. 0,88 0,281 27,554 17,768 49,083 

Trnavská teplárenská a.s. 2,135 3,076 22,022 6,39 0,829 

TZL – tuhé zne�is�ujúce látky, TOC – organické látky (celkový organický uhlík) 

Zdroj údajov: Národný emisný informa�ný systém 

A.2.6.3.3. Zne�istenie povrchových a podzemných vôd 
Kvalita povrchových a podzemných vôd je jedným zo základných ukazovate�ov životného prostredia. 
Kvalita vody vo vodných tokoch sa hodnotí pod�a hlavných ukazovate�ov �istoty (A - kyslíkový režim, 
B - základné fyzikálno-chemické ukazovatele, C – nutrienty, D – biologické ukazovatele, E - 
mikrobiologické ukazovatele, F – mikropolutanty, G – toxicita, H - rádioaktivita), pri�om toky sú 
zara	ované do 5 tried kvality (I ve�mi �istá voda, II – �istá, III – zne�istená, IV – silno zne�istená, V – 
ve�mi silno zne�istená).   

Kvalita vody v miestnych vodných tokoch v širšej oblasti povodia Dolného Váhu je dlhodobo 
nevyhovujúca. Vodné toky sú dlhodobo zne�is�ované zdrojmi z komunálnej sféry, priemyslu, 
po�nohospodárstva. Recipientom odpadových vôd z priemyselných a výrobných prevádzok je mestská 
kanalizácia a oba vodné toky. K hlavným producentom odpadových vôd najmä v minulosti  patrili 
potravinárske podniky (cukrovar, sladovne, mraziarne, pivovar, mlyny, vinárske závody). Viaceré z 
týchto podnikov sú už v sú�asnosti mimo prevádzku, preto za�aženie tokov (Parná, Trnávka) 
odpadovými vodami pokleslo. V sú�asnosti k najvä�ším producentom odpadových vôd patria PSA 
Slovakia, Johns Manville, Swedwood, Trnavská teplárenská a iné podniky.  

V okolí mesta Trnava sa hodnotí kvalita vody len v toku Trnávka. Novšie údaje o kvalite vody sú 
uvedené v tabu�keh �. 66. Kvalita vody v  Trnávka je v profile nad mestom Trnava priemerná 
(zne�istená voda vo vä�šine ukazovate�ov). V r. 2005-2006 sa kvalita vody v Trnávke v Boleráze 
v hlavných ukazovate�och pohybovala v  III. triede (s výnimkou mikropolutantov – IV. trieda 
a mikrobiologických ukazovate�ov – V. trieda). Pod mestom Trnava v odberovom mieste Modranka je 
situácia ove�a horšia. Najvä�šie za�aženie povrchovej vody v Trnávke je však spôsobené zaústením 
odpadových vôd z �OV Zelene�, ktorá sústre	uje odpadové vody z komunálnej sféry a priemyslu z 
širšej oblasti Trnavy. Prejavuje sa to v profile Majcichov (rkm 1,4), kde je tok extrémne zne�istený. V 
dôsledku výrazného za�aženia priemyselnými i komunálnymi odpadovými vodami dosahovala v r. 
2005-06 Trnávka V. triedu kvality vody v skupine ukazovate�ov kyslíkového režimu (O2, BSK5, 
CHSKMn), nutrientov (fosfore�nanový fosfor, celkový fosfor) a mikrobiologických ukazovate�ov 
(koliformné baktérie). Vo fyzikálno-chemických ukazovate�och, biologických ukazovate�och a 
v mikropolutantoch dosahovala IV. triedu kvality.  

Tabu�ka �. 66: Kvalita vody v Trnávke (rok 2005-06) 

Miesto 
odberu 

km toku 
Skupina A 
– kyslíkový 
režim 

Skupina B 
– základné 
fyz.-chem. 
ukazovatele 

Skupina C 
– nutrienty 

Skupina D 
– biologické 
ukazovatele 

Skupina E 
– mikro-
biologické 
ukazovatele 

Skupina F 
– mikro-
polutanty 

Boleráz 24,10 III III III III V IV 

Modranka 8,10 IV III IV IV V IV 

Zdroj údajov: ro�enka SHMÚ 

Tabu�ka �. 67:  Porovnanie vývoja tried kvality vody v rieke Trnávka (profil Modranka) 

Rok A B C D E F 
1998/99 V IV V V V V 
2000/01 V IV V IV V IV 
2002/03 V IV V V V V 
2004/05 V III V III IV V 
2005/06 IV III IV IV V IV 

Zdroj údajov: ro�enky SHMÚ 
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Porovnanie údajov v odberovom mieste Trnávka – Modranka od r. 1998 (tabu�ka �. 67) poukazuje na 
mierne zlepšenie kvality vody - situácia sa zlepšila v kyslíkovom režime, základných fyzikálno-
chemických ukazovate�och, nutrientoch a biologických ukazovate�och. Relatívne nezmenená je situácia 
v mikrobiologických ukazovate�och a mikropolutantoch. Zlepšovanie je pravdepodobne dôsledkom 
zavádzania nových výrobných technológií, ale najmä �istenia odpadových vôd z komunálnej aj 
priemyselnej sféry v �OV Zelene�.  

Na druhej strane je však zrejmé, že koncentrácia ve�kého množstva odpadových vôd s �istením vo 
ve�kokapacitnej �OV zaprí�i�uje extrémne za�aženie malého vodného toku Trnávka (priemerný  prítok 
odpadových vôd z �OV je 900 l.s-1, �istené sú odpadové vody z mesta Trnava a viac ako 15 obcí), �o sa 
prejavuje v profile Majcichov. Celkovo sa úrove� vypúš�anie odpadových vôd do Trnávky ro�ne 
pohybuje na úrovni okolo 8 mil. m3 a do Parnej cca 1 mil. m3. 

Kvalita podzemných vôd v kvartérnych náplavoch sa sleduje v pozorovacej sieti SHMÚ 
a vyhodnocuje pre vybrané oblasti -  riešené územie s�asti patrí do povodia dolného Váhu a Dudváhu.   

Nariadením vlády �. 617/2004 Z.z. boli na území Slovenska ustanovené citlivé a zranite�né oblasti 
pod�a § 33 a 35 zákona �. 364/2004 Z.z. o vodách. Medzi citlivé oblasti s možnos�ou kontaminácie 
podzemných vôd boli zaradené aj k.ú. Trnava a Modranka. 

Hodnotenie kvality podzemnej vody je ve�mi obtiažne, nako�ko neexistuje dostato�né množstvo  
meraní, na základe ktorých by bolo možné stanovi� areály zne�istenia podzemných vôd. Situáciu 
s�ažuje aj pôsobenie nekontrolovaných zdrojov zne�istenia - po�nohospodárska  chemizácia, priesaky  
exkrementov, ropných látok z mechanizácie a  pod., ktoré predstavujú významné zdroje zne�istenia aj 
v oblasti Trnavy. 

Akos� podzemných vôd v okolí mesta Trnava je ovplyvnená predovšetkým intenzívnou priemyselnou a 
po�nohospodárskou výrobou, ktorá je zdrojom nielen bodového, ale aj plošného zne�istenia 
podzemných vôd. Zne�is�ujúcou látkou sú hlavne dusi�nany, ktoré zne�is�ujú vodu vo verejných a 
domových studniach, zásobovaných vodou prevažne z I. vodárenského horizontu. Kolísanie hodnôt 
obsahu dusi�nanov závisí hlavne od spôsobu hnojenia pôdy, kde hlavným faktorom je používanie 
rozpustných foriem dusíkatých hnojív. 

Najvýznamnejšími zdrojmi zne�istenia sú hospodárske strediská po�nohospodárskych podnikov 
s intenzívnych chovom zvierat - najmä strediská Ko�išské, Mníšsky dvor, Agropodnik Trnava. Odpad 
(najmä hnojovica) sa tu usklad�uje na nespevnených hnojiskách, �asto sa vyváža priamo na polia. 
�alším zdrojom zne�istenia (najmä v minulosti) boli aj vysoké dávky priemyselných hnojív. Zdrojom 
zne�istenia podzemných vôd môže by� aj sklad agrochemikálií v Agropodniku (areál letiska).  

 

A.2.6.3.4. Kontaminácia pôdy 
Hodnotené je za�aženie pôdnych zdrojov cudzorodými látkami (�ažké kovy, organické zlú�eniny a i.). 
V minulosti pre intenzívne po�nohospodársky využívané územia bola typická kontaminácia pôdy 
a podzemných vôd v dôsledku nadmernej chemizácie (hnojenie priemyselnými hnojivami) 
a nedoriešenej koncovky chovu hospodárskych zvierat (nezabezpe�ené po�né hnojiská, vývoz tekutých 
odpadov zo živo�íšnej výroby na polia a pod.). 

Pod�a geochemického mapovania pôd SR (�urlík, Šef�ík 1999) patria pôdy v širšom riešenom území 
medzi nekontaminované až mierne kontaminované, s obsahom škodlivín na úrovni referen�ných 
hodnôt (nikel, kadmium, me	, zinok a i.). Potenciálnymi zdrojmi zne�istenia pôdy sú najmä 
po�nohospodárska �innos� v minulosti (rezíduá priemyselných hnojív, skládkovanie 
po�nohospodárskych odpadov), imisie �ažkých kovov  z priemyselnej �innosti a dopravy. 

 

A.2.6.3.5. Fyzikálne poškodenie pôdy - aktuálna erózia pôdy, prejavy zosuvov 
Je dôsledkom pôsobenia vodnej a veternej erózie, príp. iných degrada�ných faktorov (ostatné 
geodynamické javy).  

Zosuvné procesy sa v území aktuálne neprejavujú.  
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Vodnou eróziou je ohrozovaná menšia �as� po�nohospodárskej pôdy – stredne strmé a strmšie svahy 
využívané ako orná pôda (najmä vo východnej �asti územia).  

Veterná erózia sa v území prejavuje na pomerne ve�kých plochách – najmä na plošinách sprašovej 
tabule s málo štruktúrnymi �ernozemami a �ernozemami erodovanými.  

Bližšie hodnotenie geodynamických javov je uvedené v kapitole A.2.6.2. 

 

A.2.6.3.6. Iné antropogénne zdroje ohrozenia a poškodenia krajiny – hlukové 
za�aženie a i. 
V krajine pôsobia aj iné negatívne faktory vyplývajúce najmä z �udskej �innosti (napr. pôsobenie hluku, 
zápachu a pod.).  
Hlukové za�aženie 

Hluk je jedným z faktorov za�ažujúcich životné prostredie obyvate�ov, ale aj živo�íchov. Produkovaný 
je najmä v doprave (výrazné  zdroje  hluku predstavujú dopravné koridory s intenzívnou premávkou) a 
v priemyselných prevádzkach.  

Najvä�ším zdrojom hluku sú intenzívne za�ažené cestné komunikácie (mestské aj mimomestské). 
Pod�a údajov ÚPN (merania ŠZÚ) vytvárala v r. 2000 automobilová doprava ekvivalentné hladiny 
hluku v rozmedzí 62–74 dB(A). Je pravdepodobné, že tieto hodnoty stále narastajú. Najviac za�ažené 
sú Dohnányho, Nitrianska, Rybníková, Hospodárska, Hlboká, Tamaškovi�ova, Špa�inská, Bu�ianska 
cesta.. 

Z  h�adiska hlukovej zá�aže prostredia pôsobí negatívne aj železni�ná doprava. Územím  prechádza 
hlavná železni�ná tra� �.120 Bratislava - Tren�ín - Žilina s ve�mi vysokou intenzitou prevádzky (viac 
ako 200 vlakových súprav denne). Odhadovaná ekvivalentná hladina hluku zo železni�nej dopravy 
dosahuje 80-82 dB(A).  

Negatívny vplyv  dopravy, �i už  produkcie exhalácií, alebo hluku znásobuje lokalizácia 
najza�aženejších dopravných koridorov, cestného  i železni�ného v  súbežnej línii v meste Tren�ín v 
dotyku s obytným územím.  

Pre zníženie nadmerného hluku dopravy v dotyku s obytným územím územný plán mesta navrhuje 
realizova� ú�inné stavebno-technické opatrenia (protihlukové steny, presmerovanie dopravy). Situácia v 
meste by sa mala zlepšova� postupným presmerovaním tranzitnej dopravy mimo mesto (budovanie 
obchvatov). 

Nadmerný hluk je produkovaný aj v niektorých priemyselných prevádzkach. Najvýznamnejšou je areál 
PSA (Peugeot Citroën Slovakia a.s.), ktorý má vymedzené ochranné pásmo 1000 m. Pod�a ÚPN bude 
potrebné pre zníženie nadmerného hluku vo výrobných zariadeniach využi� technické, stavebno-
akustické a organiza�né opatrenia, aby sa zamedzil ich negatívny dopad na obytné územie. 
Zápach 

Okrem za�aženia prostredia exhalátmi a hlukom kvalitu životného  prostredia  negatívne   ovplyv�uje  
aj  za�aženie prostredia  pachom. Tento  faktor je  ve�mi �ažko merate�ný, vyskytuje sa  zvä�ša len 
lokálne  v okolí bodových  zdrojov, ako  sú  živo�íšne  farmy,  skládky  odpadu,  po�né hnojiská a pod.  
Tieto  lokality  tiež  �asto  predstavujú  aj zdroje bakteriologických  nákaz. Zvláš�  to platí  pre teplé  
letné obdobie,  kedy  sa  toto  riziko  výrazne  zvyšuje.   

Intenzívny chov hospodárskych zvierat je najmä v hospodárskych dvoroch Ko�išské a Mníšsky dvor, 
vplyv na obyvate�ov majú najmä prevádzky Agropodniku Trnava na Modranskej ceste a areál SPŠ 
Trnava na Zavarskej ceste.  

Lokalitu  produkcie zápachu predstavuje  skládka  odpadu umiestnená  na východnom okraji riešeného 
územia.  

 

A.2.6.4.  Socioekonomické limity legislatívneho charakteru 
Ide o súbor legislatívne vymedzených funk�ných zón - ochranných pásiem, vy�lenených za ú�elom 
ochrany jednotlivých technických prvkov, alebo ich okolia.  
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Tieto ochranné pásma pôsobia vo vz�ahu k ostatným socio-ekonomických aktivitám ako ur�ité limity a 
obmedzenia rozvoja. Na území mesta Trnava sú vymedzené viaceré  typy ochranných pásiem ur�ených 
na ochranu obyvate�ov a územia pred nepriaznivými vplyvmi aktivít umiestnených v ur�itom priestore 
a na druhej strane  na ochranu líniových technických objektov.  

 
Pásma hygienickej ochrany technických objektov 

Sú vy�lenené s cie�om ochrany okolia pred nepriaznivými vplyvmi hospodárskej �innosti - hlu�nos�, 
prašnos�, zápach a pod. V týchto územiach sa vylu�uje rozvoj bývania, športovo-rekrea�ných a 
zdravotno-lie�ebných aktivít. Najvhodnejšie využitie tohto ochranného pásma je na rastlinnú výrobu. V 
katastri  vymedzené PHO technických objektov sú uvedené v tabu�ke �. 68. 

Tabu�ka �. 68:  Ochranné pásma technických objektov v území mesta Trnava 

Ochranné pásmo (m) Technické objekty 

Priemyselné a výrobné prevádzky 

1000 Areál PSA  

500 Skládka odpadu Zavar  

50 cintoríny  

Po�nohospodárske strediská 

400 Ko�išské 

400 Mníšsky dvor (Mníšske) 

250 Farárske, Ružindol, Modranská cesta 

200 SPŠ Trnava 

150 Dolina 

Pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov 

Sú vy�lenené s cie�om ochrany vodných zdrojov pred nepriaznivými vplyvmi hospodárskej �innosti v 
okolí (po�nohospodárstvo, priemysel). Spravidla sú vy�lenené tri stupne PHO, líšiace sa prísnos�ou 
opatrení. V PHO sa v zásade vylu�uje rozvoj výrobnej �innosti, intenzívneho po�nohospodárstva, 
bývania, športovo-rekrea�ných aktivít. V katastri mesta sú vymedzené nasledovné PHO vodných 
zdrojov: 

• VZ Bu�ianska cesta - vymedzené je PHO I. stup�a  - pre studne S1 a S2 trojuholníkového tvaru o 
ploche 5,3644 ha, pre stud�u S3 a vrt RH-1 lichobežníkového tvaru o ploche 1,3385 ha. PHO II. 
stup�a bolo vymedzené kruhového tvaru pre studne S1 (R=180 m), S2 (R=83 m) a S3 (R=150 m). 

• VZ F�aky - vymedzené je PHO I. stup�a v tvare nepravidelného obd
žnika o ploche 2,70 ha a PHO 
II. stup�a vnútorné pre studne RH-2 a NV-2 o R=200 m. 

• VZ Biely Kostol (Kamenný Mlyn) - vymedzené je PHO I. stup�a v tvare štvorca o ploche 0,09 ha a 
PHO II. stup�a vnútorné pre stud�u HTL-1 o R=100 m. 

 
Ochranné pásma líniových technických prvkov 

Sú vy�lenené za ú�elom ich ochrany so špeciálnym režimom hospodárenia vylu�ujúcim rozvoj ur�itých 
aktivít. Ide o nasledovné ochranné pásma: 

ochranné pásmo železnice - je tvorené 60 m pásmi po oboch stranách od osi krajnej ko�aje. Režim 
hospodárenia v tomto ochrannom pásme musí by� v súlade s ochranou trate a nesmie ohrozova� a 
obmedzova� prevádzku objektu. 

ochranné pásma cestných komunikácií - slúžia na ochranu ciest a prevádzky na nich. Tomuto cie�u sa 
musí prispôsobi� aj využitie parciel ležiacich v nich. V katastri mesta sú vy�lenené tieto ochranné 
pásma v šírke 18 m od osi komunikácie pri komunikáciách III. triedy, 25m pozd
ž ciest II. triedy a 50m 
pozd
ž ciest I. triedy. Ochranné pásmo dia�nice je 100 m od osi krajného jazdného pruhu. 

ochranné pásma elektrických vedení sú tvorené pásmi pozd
ž vedení v šírkach 25 m (nad 220 kV), 20 m 
(do 220 kV), 15 m (do 110 kV) a 10 m (do 35 kV) od krajného vodi�a. V týchto ochranných pásmach je 
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zakázané prevádza� stavby a úpravy povrchov, ktoré by narušili stabilitu územia, budova� zariadenia a 
vysádza� porasty, ktoré by ohrozili energetické diela a ich plynulú a bezpe�nú prevádzku. 

iné ochranné pásma - v k.ú. mesta Trnava sú definované aj nasledovné ochranné pásma: 

- plynovody - VVTL plynovod - 100 m (nad DN 150), 50 m (do DN 150), VTL plynovod - 50 m 
(DN nad 300), 20 m (DN do 300) 

- tranzitný plynovod – ochranné pásmo 300 m  

- produktovod - ochranné pásmo 300 m 

- vodovody (2 m) 

- dia�kové káble (2 m). 
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A.3.  SYNTÉZOVÁ �AS� 
 

 

A.3.1. SYNTÉZA ANALYTICKÝCH VSTUPOV 
A HODNOTENIE 

 

A.3.1.1.  Hodnotenie ekologickej stability krajiny 

A.3.1.1.1.  Vymedzenie ekologicky stabilných plôch  
Medzi ekologicky stabilné plochy zara	ujeme lokality s vysokou biotickou významnos�ou, ktoré nie sú 
ohrozené nepriaznivými vplyvmi �udskej �innosti. Pri hodnotení stup�a ekologickej stability boli 
hodnotené stup�om 4 a 5 (bioticky významné až ve�mi významné segmenty krajiny). Zárove� by mali 
by� tieto územia charakterizované ako málo za�ažené antropogénnymi aktivitami  - patria sem napr. 
hospodársky nevyužívané mimolesné plochy bez negatívneho vplyvu �udskej �innosti (brehové porasty, 
lesíky, mimolesná vegetácia, zarastajúce úhory, extenzívne trávne porasty a trvalé kultúry  a pod.), 
ochranné a ú�elové lesy, kvalitnejšie hospodárske lesy, menej za�ažené vodné ekosystémy.  

Napriek tomu, že v území sa nachádzajú viaceré plochy (lokality) s vysokou biotickou významnos�ou, 
takmer všetky sú v ur�itom stupni ohrozenia �udskými aktivitami. Preto ich možno za ekologicky 
stabilné ozna�i� len podmiene�ne. 

Za najvýznamnejšie lokality z h�adiska ekologickej stability v k.ú. Trnava a Modranka možno ozna�i�:  

− Farský mlyn a pri�ahlý úsek Parnej (od hranice s k.ú. Zvon�ín po stavidlo nad rybníkmi, 

− Trnavské rybníky, 

− lesopark popri Kamennej ceste, 

− potok Parná pod cestou I/61 a pri�ahlý lesík (k.ú. Zelene�) 

− lesík Štrky, 

− PHO vodného zdroja F�aky,  

− lesík s dubmi popri Trnávke v blízkosti Štrkov, 

− Trnávka a pri�ahlé líniové porasty charakteru lužného lesa v blízkosti �OV Zelene� 

− nieko�ko menších lesíkov v po�nohospodárskej krajine.   

Celková výmera takto vymedzených ekologicky stabilných plôch dosahuje 181 ha, �o predstavuje len 
2,5 % výmery územia.  

 

A.3.1.1.2  Vymedzenie ekologicky nestabilných plôch 
Ako ekologicky nestabilné plochy ozna�ujeme tie prvky krajinnej štruktúry, ktoré majú jednak nízku 
biotickú významnos�, jednak sú intenzívne využívané resp. zasiahnuté nepriaznivými vplyvmi �udskej 
�innosti. Pri hodnotení stup�a ekologickej stability (preh�adná mapa �. 10) boli hodnotené stup�om 1 
a 2 (bioticky ve�mi málo až málo významné segmenty krajiny). Tieto prvky krajiny sú zárove� 
zaradené medzi intenzívne až ve�mi intenzívne za�ažené územia.  Do tejto kategórie sme zaradili: 

− vä�šina zastavaného územia mesta - obytné objekty a dvory, objekty  vybavenosti, spevnené 
plochy, priemyselné, technické objekty a areály, dopravné komunikácie, 
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− stavebné objekty a areály mimo zastavaného územia – napr. skládka odpadu, menšie výrobné 
a obytné areály, po�nohospodárske objekty a majere,  

− dopravné komunikácie – dia�nica D1, rýchlostná cesta, štátne cesty, spevnené a intenzívne 
používané ú�elové cesty, železni�né trate, 

− ruderalizované plochy – ruderalizované nevyužívané plochy na okraji intravilánu a �iasto�ne aj v 
extraviláne,  

− ve�koblokovú ornú pôdu bez sprievodnej vegetácie – vä�šina územia extravilánu. 

Posledná kategória nepatrí síce medzi bioticky málo významné segmenty krajiny, ale zaradili sme ju do 
ekologicky nestabilných plôch z dôvodu intenzívneho antropogénneho za�aženia. 

Celková výmera vymedzených ekologicky nestabilných plôch dosahuje 6121  ha, �o predstavuje až 
85,4 % výmery katastrálneho územia.  

 

A.3.1.1.3  Stanovenie aktuálneho koeficientu ekologickej stability 
Klasifikácia územia pod�a tzv. koeficientu ekologickej stability („KES“) má v rámci hodnotenia 
environmentálnych dokumentácií (najmä dokumentov územných systémov ekologickej stability) svoje 
miesto - používa sa na miestnej a regionálnej úrovni. Poskytuje však len orienta�nú informáciu o 
ekologickej kvalite priestorovej štruktúry krajiny, nemožno ju považova� za hodnotenie biologickej 
alebo ekologickej kvality územia.  

KES vyjadruje vlastne stupe� prirodzenosti daného územia na základe kvality (hodnota 
krajinnoekologickej významnosti) a kvantity (plošná výmera) jednotlivých prvkov sú�asnej krajinnej 
štruktúry v konkrétnom katastrálnom území. Požívajú sa viaceré postupy výpo�tu KES (napr. pod�a 
Míchal 1985, Miklós a kol. 1986, Izakovi�ová, Kartusek a kol., 1991 a i.).   

KES v podstate odráža vzájomný pomer negatívnych a pozitívnych krajinných prvkov. Za pozitívne 
krajinné prvky sú považované ekosystémy zodpovedajúce prírodným a poloprírodným podmienkam a 
to lesné porasty, TTP - lúky a pasienky, prirodzené vodné toky, plochy verejnej zelene a pod. K 
negatívnym krajinným prvkom sú zara	ované umelo vytvorené, prípadne pozmenené plochy a objekty 
ako sú orná pôda, �ažobné priestory, zastavané územia, technické plochy, smetiská at	. 

Sú�asná krajinná štruktúra riešeného územia mesta Trnava (k.ú. Trnava a Modranka) bola vyhodnotená 
na základe podrobného mapovania aktuálneho stavu krajinnej štruktúry a biotického hodnotenia 
významnosti aktuálnej vegetácie. Pre hodnotenie KES boli použité dva postupy - pod�a  Miklósa (1986) 
a v zmysle metodických pokynov pre vypracovanie projektov regionálnych a miestnych ÚSES 
(Hrn�iarová, Izakovi�ová a kol. 2000). 

Miklós (1986) prira	uje jednotlivým kultúram (formám využitia krajiny) váhové koeficienty 
ekologickej významnosti. Najvyššiu hodnotu váhového koeficientu  majú plochy lesných porastov – 1, 
najnižšiu majú zastavané plochy – 0. Vzorec pre výpo�et KES je nasledovný: 

KES = 
P

kpn)*pa(
 

kde  pa   = výmera jednotlivých formy využitia krajiny 
 kpn = koeficient ekologickej významnosti formy využitia krajiny 
 P    = výmera katastrálneho územia 

kpn pre jednotlivé kategórie využitia zeme: pole – 0,14; lúky – 0,62; pasienky – 0,68; záhrady – 0,50; 
ovocné sady a vinohrady – 0,30; lesy – 1,00; vodné plochy – 0,79; ostatné – 0,14, zastavané plochy – 
0,00.  

Stupe� ekologickej stability je možné interpretova� v nasledovnej pä�stup�ovej škále:  

1 - výrazne nestabilizovaná krajina (KES do 0.20) 

2 - nestabilizovaná krajina (KES 0.20 - 0.40) 

3 - �iasto�ne stabilizovaná krajina (KES 0.40 - 0.60) 

4 - stabilizovaná krajina (KES 0.60 - 0.80) 

5 - výrazne stabilizovaná krajina (KES 0.80 - 1.00). 
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V zmysle uvedeného vzorca je hodnota KES pre územia mesta Trnava na úrovni výrazne 
nestabilizovanej krajiny: 

 Koeficient ekologickej stability KES 

KES pod�a mapovania sú�asnej krajinnej štruktúry 0,17 

KES pod�a eviden�ného stavu pozemkov (register C-KN) 0,13 

 

Pre riešené územie mesta sme vyhodnotili aj relatívny stupe� ekologickej stability 
(krajinnoekologickej významnosti) krajiny na základe hodnotenia biotickej významnosti 
jednotlivých lokalít a plôch krajinnej štruktúry. Ekologickú stabilitu sme interpretovali v nasledovnej 
pä�stup�ovej škále pod�a metodiky ÚSES: 

1 – ve�mi nízka ekologická stabilita 

2 – nízka ekologická stabilita 

3 – stredná ekologická stabilita 

4 – vysoká ekologická stabilita 

5 – ve�mi vysoká ekologická stabilita. 
 

Sú�asná hodnota stup�a ekologickej stability územia mesta Trnava je pod�a tejto metodológie na 
úrovni 2,03,  �o predstavuje nízky stupe� ekologickej stability. 

 

A.3.1.2.  Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych 
prvkov/javov v krajine  
Priestorový priemet pozitívnych a negatívnych prvkov krajiny v posudzovanom k.ú. Trnava je daný 
prekrytím pozitívnych a negatívnych javov a prvkov v území a následným celkovým stanovením 
stup�om ekologickej stability (ekologickej kvality) územia.  

Pozitívne prvky krajiny sú viazané na špecifické biotopy a typy krajinnej štruktúry – ide najmä o trvalú 
vegetáciu v krajine (lesíky a remízky, líniové porasty drevín), prírode blízke trvalé trávne porasty, 
vodné toky, lesné porasty vyššej biotickej významnosti – vo všeobecnosti prvky krajiny extenzívne 
využívané. Možno ich stotožni� s prvkami krajiny s vyšším stup�om ekologickej stability. Pri ich 
hodnotení je však potrebné zoh�adni� stupe� za�aženia územia – ovplyvnenie prvkom antropogénnymi 
aktivitami.  

Pozitívne prvky krajiny s nízkym až stredným stup�om antropogénneho za�aženia  - takéto lokality sa 
v k.ú. Trnava a Modranka prakticky nenachádzajú.  

Pozitívne prvky krajiny s vysokým stup�om antropogénneho za�aženia – do tejto kategórie prvky 
významné z h�adiska ekologickej stability (vymenované v kapitole A.2.6.1.4).  

Negatívne prvky sú viazané predovšetkým na intenzívne �udské aktivity v krajine a ich dôsledky – 
patrí sem najviac za�ažené územie (zastavané územie mesta, technické objekty a areály mimo 
intravilánu, cestné komunikácie a železni�né trate, intenzívne po�nohospodársky využívané územie). 
Tieto prvky v území prevažujú.  

Pozitívne a negatívne prvky a javy v krajine sú znázornené v mapových prílohách �. 3a a 3b, stupe� 
ekologickej stability jednotlivých plôch je znázornený v preh�adnej mape �. 10.  

Z h�adiska priestorového rozšírenia a spojitosti ekologicky stabilných plôch na území mesta Trnava 
je možné vyslovi� nasledovné závery: 

− v riešenom území dominujú plochy nízkej až ve�mi nízkej ekologickej stability, so strednou až 
vysokou intenzitou za�aženia územia. Sie� ekologicky stabilných plôch je úplne nedostato�ná.  

− ekologicky kvalitnejšie a relatívne stabilnejšie segmenty krajiny sú viazané najmä na vodné 
ekosystémy. Najvýznamnejším priestorom sú Trnavské rybníky, 	alšie významné lokality sú 
viazané na vodný tok Parná, menej potok Trnávka. K stredne významným a menej stabilným 
lokalitám patria ostatné plošné prvky mimolesnej vegetácie, líniové prvky (najmä medze 
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v po�nohospodárskej krajine) a trvalé trávne porasty. Vä�šina týchto prvkov je však izolovaná 
a nevytvára funk�nú ekologickú sie�.  

− centrálna �as� územia je z h�adiska ekologickej kvality a stability výrazne narušeným priestorom.  
Tvorená je intravilánom mesta Trnava a jeho zázemím, s prevahou nepôvodných prvkov 
s negatívnym vplyvom na biotu a životné prostredie. Ekologicky a environmentálne významnejšími 
prvkami sú tu najmä vä�šie parkové plochy, po obvode intravilánu plošné porasty charakteru 
lesíkov a lesoparkov (Štrky, Kamenná cesta) resp. trávnych porastov (PHO Bu�ianska cesta, 
letisko). Negatívne pôsobenie na krajinu majú vä�šie výrobné zóny najmä na okrajoch mesta. 

− extravilán mesta predstavuje ekologicky narušený priestor s prevahou negatívne pôsobiacich 
prvkov. V tomto území prevažuje ve�kobloková orná pôda so sie�ou intenzívne za�ažených 
komunikácií, výrazne negatívne pôsobia novo vznikajúce priemyselné zóny mimo vlastného 
zastavaného územia mesta (najmä areál PSA Peugeot). Ekologicky významnejšími prvkami sú 
najmä vodné ekosystémy (Parná, Trnávka).  

− pre dosiahnutie zvýšenia ekologickej stability územia je potrebné najmä vytvorenie súvislej siete 
ÚSES (biocentier, biokoridorov a  interak�ných prvkov) mimo zastavaného územia, zavedenie 
pôdoochranných opatrení v po�nohospodárskej krajine a zamedzenie 	alšej zástavby a záberov 
pôdy vo vo�nej krajine. V zastavanom území je potrebné najmä podpori� vytvorenie funk�ného 
systému sídelnej zelene, ekologizáciu a humanizáciu husto zastavaných �astí mesta  
a priemyselných zón. Nevyhnutná je ochrana významných biotopov v krajine (najmä Trnavské 
rybníky, Parná, Štrky, vodáre� Bu�ianska, letisko) a ochrana existujúcich plôch zelene v meste. 
Významným pozitívnym faktorom by bola aj revitalizácia vodných tokov - Trnávky v úsekoch nad 
mestom a pod mestom, Krupianskeho potoka a �asti toku Parná. 

 

 

A.3.1.3.  Hodnotenie typov biotopov  

A.3.1.3.1.  Rozmanitos� typov biotopov v území 
Ako vidno z kapitoly A.2.2.3, v záujmovom území sa vyskytuje pomerne malý po�et typov biotopov.  
Výskyt biotopov ur�ujú dva hlavné faktory: stanovištné podmienky a spôsob využívania danej plochy 
�lovekom. Ich kombináciou vzniklo sú�asné rozmiestnenie biotopov v území. Ke	že vegetácia každého 
územia nie je statická, ale je vo vývoji, možno okrem vyprofilovaných typov biotopov identifikova� aj 
prechodné štádiá alebo fázy. Hlavným faktorom, ktorý spôsobuje ich výskyt, je prirodzená, sekundárna 
sukcesia – v danom území najmä v dôsledku opustenia hospodárenia na niektorých plochách alebo po 
výraznom zextenzívnení využitia niektorých plôch, prípadne ponechania lokality samovývoju po 
narušení.  

Ke	že krajina záujmového územia je intenzívne �lovekom využívaná a premenená, dominujú 
agroekosystémy, presnejšie biotopy polí, �astým typom biotopov sú medze, prevažne agátové. Lesné 
biotopy sú na menších plochách a tiež sú �lovekom výrazne pozmenené. Pre rozmanitos� biotopov sú 
významné biotopy, viazané na nivu Parnej a Trnávky, najmä brehové porasty, porasty trste a vysokých 
ostríc, plošné porasty drevín charakteru lužného lesa. Patria sem tiež rybníky a lužné lesíky 
v Kamennom mlyne. 

 

A.3.1.3.2. Druhová rozmanitos� územia  
V záujmovom území bolo terénnym prieskumom zistených celkovo 342 taxónov vyšších rastlín, �o je 
vzh�adom intenzitu využitia územia pomerne vysoký po�et. Najviac taxónov (98) bolo zistených 
v poraste �. 100, pomerne vysoké po�ty druhov boli zistené aj na niektorých 	alších lokalitách: 147 
a 145 (na každej z nich 58 druhov), 188 a 146 (na každej 52 druhov), 148 (51 druhov). 
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A.3.1.3.3  Výskyt chránených a ohrozených druhov rastlín a živo�íchov 
Preh�ad lokalít ohrozených a chránených druhov rastlín a živo�íchov je uvedený  v tabu�kách �. 57 a 58  
v rámci kapitoly A.2.6.1. 

V posudzovanom území bol zistený výskyt šiestich druhov, zaradených v zozname ohrozených 
druhov rastlín Slovenska (Feráková et al., 2001). Z toho jeden druh je zaradený  v kategórii „kriticky 
ohrozené“ (CR: kavy� vláskovitý - Stipa capillata); tri v kategórii „zranite�né (VU: okrasa okolíkatá - 
Butomus umbellatus, mechúrnik stromovitý - Colutea arborescens a dub sivý - Quercus 
pedunculiflora);  jeden druhy v kategórii „menej ohrozené (LR:nt: krti�ník tô�omilný - Scrophularia 
umbrosa). Okrem toho bol zistený výskyt taxónu rodu kruštík (Epipactis sp.). Ke	že všetky druhy 
uvedeného rodu sú zaradené do �erveného zoznamu ohrozených druhov flóry Slovenska, tento taxón je 
zaradený v kategórii LR:nt alebo vyššej. Štyri taxóny (Colutea arborescens, Epipactis sp., Fraxinus 
ornus a Taxus baccata) sú zákonom chránené v zmysle vyhlášky MŽP SR �. 492/2006. 

Pod�a zákona NR SR �. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR �. 24/2003 Z. 
z. z celkového po�tu 186 zistených druhov stavovcov 28 druhov (15,1%) je zaradených medzi európsky 
významné druhy a 	alších 130 spécií medzi druhy národného významu (69,9%).  V intraviláne mesta z 
celkového po�tu 79 zistených druhov je 11 druhov (13,9%) zaradených medzi európsky významné a 58 
druhov medzi národne významné (73,4%). 

K európsky významným druhom žijúcim na území mesta Trnava patria: 

− obojživelníky -  kunka �ervenobruchá (Bombina bombina), hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus), 
ropucha zelená (Bufo viridis), rosni�ka zelená (Hyla arborea), skokan štíhly (Rana dalmatina),  

− plazy - jašterica bystrá (Lacerta agilis),  

− vtáky - bu�iak trs�ový (Botaurus stellaris), bu�ia�ik mo�iarny (Ixobrychus minutus), bu�iak no�ný 
(Nycticorax nycticorax), volavka biela (Egretta alba), ka�a mo�iarna (Circus aeruginosus), 
chriašte� malý (Porzana parva), bojovník bahenný (Philomachus pugnax), kalužiak mo�iarny 
(Tringa glareola), �orík bahenný (Chlidonias hybridus), rybárik rie�ny (Alcedo atthis), tesár �ierny 
(Dryocopus martius), 	ate� hnedkavý (Dendrocopos syriacus), slávik modrák (Luscinia svecica), 
trsteniarik tamariškový (Acrocephalus melanopogon), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), 
strakoš �ervenochrbtý (Lanius collurio),  

− cicavce - podkovár krpatý (Rhinolophus hipposideros), netopier pozdný (Eptesicus serotinus), 
netopier oby�ajný (Myotis myotis), netopier vodný (Myotis daubentoni), ve�ernica pestrá 
(Vespertilio murinus), raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), uchá� sivý (Plecotus austriacus), škre�ok 
po�ný (Cricetus cricetus) a syse� pasienkový (Citellus citellus).  

Z druhov národného významu okrem všetkých ostatných druhov vtákov v území žijú z obojživelníkov 
mlok mo�iarny (Triturus vulgaris), ropucha bradavi�natá (Bufo bufo), skokan rapotavý (Rana 
ridibunda), skokan zelený (Rana esculenta), z plazov užovka obojková (Natrix natrix) a z cicavcov jež 
bledý (Erinaceus concolor), piskor oby�ajný (Sorex araneus), piskor malý (Sorex minutus), dulovnica 
vä�šia (Neomys fodiens), bielozubka bielobruchá (Crocidura leucodon), bielozubka krpatá (Crocidura 
suaveolens), veverica oby�ajná (Sciurus vulgaris), plch oby�ajný (Glis glis), hranostaj oby�ajný 
(Mustela erminea) a tchor stepný (Putorius eversmanni). 

 

A.3.1.3.4  Priaznivý stav biotopov a druhov 
Na priaznivý stav biotopov a druhov vplýva celý rad faktorov, z ktorých niektoré je možné ovplyvni� 
a niektoré nie. K faktorom, ktoré sú ovplyvnite�né, patrí najmä spôsob a intenzita ich využitia 
�lovekom.  

Brehové porasty vodných tokov majú v území rôzny stupe� pokryvnosti poschodí drevín, �o umož�uje 
výskyt pomerne širokého spektra druhov. Pre zachovanie priaznivého stavu je vä�šinou posta�ujúce ich 
ponechanie samovývoju. Zmena drevinového zloženia by bola potrebná v prípade úsekov, v ktorých 
prevládajú nepôvodné dreviny, tieto je treba nahradi� pôvodnými lužnými drevinami. V niektorých 
prípadoch by bolo vhodné doplnenie drevín alebo rozšírenie porastov, tieto návrhy sú uvedené 
v kapitole 8.3. Brehové porasty sú významným migra�ným koridorom a prejavuje sa to aj v zastúpení 
inváznych druhov. Tieto treba z brehových porastov odstra�ova�.  
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Lesy záujmového územia sú vä�šinou výrazne zmenené, odprírodnené, ich štruktúra je výrazne 
zjednodušená. Výnimku tvoria lužné lesy v lokalite Kamenný mlyn a niektoré 	alšie porasty na nive 
Parnej a Trnávky. Tieto porasty vä�šinou navrhujeme ponecha� samovývoju, jediným navrhovaným 
zásahom je odstra�ovanie nepôvodných a inváznych druhov. V prípade agátových porastov je potrebná 
náhrada agáta a 	alších nepôvodných druhov drevín pôvodnými drevinami, najmä dubmi, cerom, 
hrabom a lipou. Postupne je potrebné dopracova� sa k prirodzenému drevinovému zloženiu. 

Plošné porasty drevín sú v záujmovom území vzácne, sú predovšetkým produktom znižovania intenzity 
hospodárskeho využívania územia. Pre zachovanie, resp. zlepšenie ich stavu posta�uje ponechanie ich 
samovývoju, to isté sa týka remízok a skupiniek drevín. Jediným odporú�aným opatrením je 
odstra�ovanie inváznych druhov, ak sa v poraste vyskytujú. 

Medze záujmového územia majú vä�šinou vyvinutý drevinný porast. Vä�šinou sú sú�as�ou kostry 
MÚSES, v niektorých prípadoch je potrebné ich rozšírenie alebo pred
ženie a prepojenie s inými 
prvkami MÚSES. Ke	že v nich vä�šinou prevažuje agát, potrebná je zmena ich druhového zloženia. 
Takéto návrhy sú uvedené v kapitole 8.3.  

Zvyšky pôvodných teplomilných bylinných porastov na sprašiach. Zvyšky týchto porastov sú 
zachované na lokalitách �. 181, 207, 208, 211 a 216. Najvä�ším nebezpe�ím je zarastanie lokality – �i 
už konkuren�ne silnými druhmi tráv a bylín alebo drevinami. Tieto lokality si vyžadujú špeciálny 
manažment, odstra�ovanie a kontrolu konkuren�ne silnejších a najmä nepôvodných druhov, prípadne 
extenzívne pasenie ovcami.  

Sady a lú�ne porasty v ochranných pásmach vodných zdrojov sú aktuálne i potenciálne významnými 
biotopmi. V území sa vyskytujú na viacerých lokalitách. Bylinný porast má vä�šinou charakter 
ovsíkových lúk, porasty majú teplomilný charakter a prirodzené druhové zloženie.  Z h�adiska 
biodiverzity územia by bolo dobré uchova� na lokalite porast charakteru lúky – najlepšie pravidelným 
extenzívnym kosením. pasenie ovcami.  

Vodné plochy a mokrade sú pomerne zriedkavým typom biotopov územia a v sú�asnosti sa nachádzajú 
prevažne v lokalite Kamenný mlyn. Ide o napustené rybníky y rybníky v rôznom štádiu zazem�ovania. 
Sú prevažne v relatívne dobrom stave a vä�šinou posta�uje ich ponechanie prirodzenému vývoju. 

 

A.3.1.4.  Ekostabiliza�ná významnos�, reprezentatívnos� a unikátnos�  

A.3.1.4.1.  Porovnanie aktuálneho stavu vegetácie s potenciálnou prirodzenou 
vegetáciou 
Ako už bolo spomínané vyššie, záujmové územie je �lovekom intenzívne hospodársky využívané a 
vegetácia záujmového územia je výrazne zmenená oproti potenciálnej. Potenciálnou vegetáciou územia 
boli lesné porasty, všetky ostatné porasty treba považova� za náhradné, sekundárne a to bu	 
poloprirodzené alebo odprírodnené. Z tohto h�adiska majú lesné porasty najvyšší stupe� prirodzenosti. 
Jednotlivé lesné porasty sa však z h�adiska prirodzenosti tiež navzájom líšia. Prirodzený charakter majú 
niektoré porasty na nive Parnej a Trnávky – zvyšky lužných lesov, trstiny a porasty vysokých ostríc. 
Pokia� je druhové zloženie drevín prirodzené, prirodzený charakter má aj bylinné poschodie.  

Mimolesné územie bolo a je �lovekom viac ovplyv�ované a stupe� prirodzenosti je nižší. 
Poloprirodzené porasty si zachovávajú prirodzené druhové zloženie v	aka tomu, že intenzita �udských 
zásahov nemení stanovištné podmienky, prípadne vytvára podmienky pre život niektorých druhov alebo 
celého spolo�enstva. Stupe� prirodzenosti pre jednotlivé mapované porasty je vyjadrený v tabu�ke �. 9 
v kapitole A.2.2.1. K lokalitám s najvyšším stup�om prirodzenosti patria lokality �. 47, 49, 50, 51, 53, 
141-145, 150, 160, 223, 256 a 261. 

K stanovištiam s najmenším stup�om prirodzenosti patria �lovekom intenzívne využívané alebo 
premenené plochy akými sú intenzívne využívané polia, urbanizované plochy intravilánu a 
ruderalizované plochy. �lovek na týchto plochách podstatne mení stanovištné podmienky, ktorým sa 
dokáže prispôsobi� iba obmedzený po�et nepôvodných druhov -  vä�šinou burinného.  
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A.3.1.4.2  Hodnotenie stup�a ekologickej stability vymedzených biotopov  
Stupe� ekologickej stability reálnej vegetácie v území sme hodnotili sprostredkovane interpretáciou 
biotickej významnosti mapovaných biotopov - porastov mimolesnej vegetácie, lesných porastov 
a po�nohospodársky využívaných plôch.  

V metodike pre spracovanie dokumentácií MÚSES (Hrn�iarová a kol. 2000) sa odporú�a vyhodnoti� 
relatívny stupe� ekologickej stability (krajinnoekologickej významnosti) jednotlivých prvkov krajinnej 
štruktúry, resp. mapovaných plôch vegetácie v pä�stup�ovej škále: 0 - bez významu, 1 – malý význam, 
2 – stredný význam, 3 – ve�ký význam, 4 - ve�mi ve�ký význam. Táto klasifikácia sa v skuto�nosti 
netýka ekologickej stability, ale sprostredkovane biotickej významnosti jednotlivých prvkov SKŠ, resp. 
mapovaných prvkov vegetácie a lesných porastov.  

Pre hodnotenie stup�a ekologickej stability územia sme danú stupnicu interpretovali nasledovne: 

− ve�mi vysoká biotická významnos� (stupe� ekologickej stability 4) – patrí sem len nieko�ko 
plôch – �as� Trnavských rybníkov, úsek Parnej od k.ú. Zvon�ín po Trnavské rybníky a priestor 
Farského mlyna, 

− vysoká biotická významnos� (stupe� ekologickej stability 3) – zaradili sme sem ostatné bioticky 
kvalitné porasty mimolesnej drevinnej vegetácie a vodných ekosystémov – �asti potoka Parná, 
�as� Trnavských rybníkov, lesopark popri Kamennej ceste, lesík Štrky, niektoré menšie porasty 
charakteru lužného lesa a skupinky drevín v po�nohospodárskej krajine,   

− stredná biotická významnos� (stupe� ekologickej stability 2) –– patrí sem vä�šina plôch 
mimolesnej vegetácie - medze a skupinky drevín v po�nohospodárskej krajine, relatívne 
prirodzené trvalé trávne porasty a bylinné úhory, záhumienky a záhrady v intraviláne a jeho 
zázemí, záhradkárske osady a sady,  

− nízka biotická významnos� (stupe� ekologickej stability 1) –– zaradili sme sem najmä 
ve�koblokovú ornú pôdu, menšie technické objekty v krajine, plochy bez vegetácie, ú�elové 
nespevnené cesty. Táto kategória dominuje najmä v po�nohospodárskej krajine (ve�koblokové 
polia), 

− ve�mi nízka biotická významnos� (stupe� ekologickej stability 0) –– zaradili sme sem zastavané 
plochy v intraviláne, priemyselné, technické a po�nohospodárske areály v krajine, štátne cesty 
a miestne komunikácie, železni�né trate. Táto kategória je viazaná najmä na intravilán mesta 
a jeho okolie, v krajine tvorí najmä bodovú a líniovú sie�.  

Uvedená klasifikácia bola podkladom pre výpo�et stup�a ekologickej stability (krajinnoekologickej 
významnosti) krajiny  a je znázornená v  preh�adnej mape �. 10. 

 

A.3.1.4.3  Vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov 
Za ekologicky významné prírodné prvky považujeme predovšetkým typicky vyvinuté biotopy 
s vysokým stup�om prirodzenosti a diverzity, unikátne, resp, vzácne typy biotopov územia a lokality 
vzácnych a ohrozených druhov. 

Z h�adiska výskytu dobre vyvinutých biotopov s prirodzenou štruktúrou a tomu zodpovedajúcou 
biodiverzitou sú najvýznamnejšími prírodnými prvkami záujmového územia lokality �. 47, 49, 50, 51, 
53, 141-145, 150, 160, 223, 256 a 261. 

Z h�adiska výskytu vzácnych typov biotopov za významné považujeme lokality �. 32, 33, 34, 47, 49, 
50, 51, 52, 62, 76, 83, 84, 94, 100, 102, 137, 138, 139, 140-144, 148, 150, 151, 152, 154, 160, 161, 186, 
207. 208, 211, 223, 229, 241, 242 a 256. 

Z h�adiska výskytu ohrozených, vzácnych a chránených druhov rastlín k významným prvkom patria 
lokality �. 62, 85, 100, 137, 139, 143, 144, 147, 150, 151, 152, 161, 181, 182, 186, 211, 214, 217, 223 
a 247. 

Všetky tieto biotopy sú sú�as�ou bioticky významných segmentov krajiny a sú znázornené v mapovej 
prílohe �. 3a. 

 



Aktualizácia dokumentu MÚSES mesta Trnava  2008      Návrhová �as� 

 

 
169 

A.3.1.5.  Hodnotenie krajinnej štruktúry  
Krajinná štruktúra býva chápaná ako ur�itá forma organizácie krajiny. Pod�a Jan�uru (in Chomjak 
a kol. 2003) „štruktúra krajinného priestoru sa javí ako neustále sa vyvíjajúci prírodno-antropický 
systém. Štruktúru krajiny, v plošnom priemete, tvorí mozaika ved�a seba zoradených geo-eko-systémov 
a ich horizontálne a vertikálne usporiadanie. Štruktúra je výsledkom procesov, ktoré daný systém 
formovali. Presnejšie spolupôsobenia prírodných a socioekonomických procesov“.  

Zjednodušene je možné hodnoti� primárnu (prvotnú, prírodnú), sekundárnu (druhotnú, sú�asnú) 
a terciárnu (socioekonomickú) štruktúru krajiny. Predmetom hodnotenia v tejto kapitole je sekundárna 
krajinná štruktúra.   

Sekundárna krajinná štruktúra (okrem sekundárnej, druhotnej štruktúry býva �asto nazývaná aj ako 
sú�asná krajinná štruktúra, využitie zeme alebo krajinná pokrývka – land cover) je tvorená súborom 
prvkov na zemskom povrchu, ktoré �lovek ovplyvnil, �iasto�ne alebo úplne pozmenil, resp. novo 
vytvoril ako umelé prvky krajiny. K základným prvkom SKŠ patria najmä lesné porasty, nelesná 
drevinová vegetácia, trvalé trávne porasty, orná pôda, trvalé po�nohospodárske kultúry, vodné toky a 
plochy, zastavané prvky, ostatné prvky.  

Krajinnú štruktúru je možné hodnoti� z viacerých h�adísk: 

− diverzita krajinnej štruktúry - priestorové usporiadanie prvkov krajiny, 

− typy a vývoj krajinnej štruktúry, vrátane zachovania historických krajinných štruktúr, 

− krajinný obraz a krajinný ráz.  

 

A.3.1.5.1.  Diverzita krajinnej štruktúry 
Diverzita (rôznorodos�, rozmanitos�, heterogenita) krajinnej štruktúry predstavuje plošné 
zastúpenie jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry v ur�itom území. Pod�a Jan�uru (in Chomjak a kol. 
2003) rozmanitos� krajinných typov a štruktúr je také usporiadanie krajiny, kde nedochádza k jej 
výraznej homogenizácii a výskytu nežiadúcich monokultúr – napr. po�nohospodárskych makroštruktúr.   

Hodnotenie diverzity krajinnej štruktúry je teda založené na porovnaní po�etnosti a ve�kosti 
jednotlivých prvkov krajinnej štruktúry v území. Problémom je, že je nereálne stanovova� ur�ité 
cie�ové hodnoty diverzity krajiny, obtiažne je aj porovnáva� ur�ité územia navzájom vzh�adom 
k neexistencii akejsi „porovnávacej úrovne – modelového územia“. Vo sfére krajinného výskumu 
a plánovania síce existuje všeobecný názor, že vysoká diverzita štruktúry krajiny má pozitívny vplyv na 
biodiverzitu územia, avšak ur�ite existuje aj opa�ný názor (najmä vo sfére hospodárskej), že vysoká 
diverzita krajiny (zjednodušene ve�ký po�et malých plôšok v krajine) má negatívny vplyv na možnosti 
hospodárskeho využívania krajiny.  

Jednou z úloh krajinného plánovania by preto malo by� aj hodnotenie krajinnej štruktúry – vz�ah 
diverzity krajiny, biodiverzity a produktivity územia. 

Najjednoduchším vyjadrením diverzity krajinnej štruktúry je vyjadrenie tzv. hustoty plôšok (patch 
density – napr. Forman, Godron 1993, Petrovi� 2005) pod�a vzorca 

PD = n/a, 
kde n = po�et plôšok, a = ve�kos� územia.  

Aby bolo možné porovna� územie, je potrebné stanovi� priestorové jednotky, pre ktoré sa hustota 
plôšok po�íta. Použi� je možné pravidelnú sie� (štvorce, n-uholníky), prírodné jednotky (regióny, 
povodia), resp. administratívne jednotky, ale aj jednotlivé formy využitia zeme (jednotky krajinnej 
štruktúry).  

�asto používaným nástrojom na hodnotenie diverzity krajiny najmä v biologických prácach je tzv. 
Shannonov index diverzity H´., ktorý vyjadruje heterogenitu územia na základe po�tu rozdielnych 
krajinných plôšok a ve�kosti územia, na ktorom sa nachádzajú (Petrovi� 2005).  

Vzorec pre výpo�et má tvar: 

H´= ΣΣΣΣ n 
i=1

 Pi * ln (Pi) 

kde Pi = podiel po�tu elementov i-teho typu a celkového po�tu elementov v n typoch. 
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Pre vyhodnotenie diverzity krajiny v k.ú. Trnava a Modranka sme použili  ukazovate� hustoty plôšok 
(vypo�ítali sme hodnotu pre celé územie a osobitne pre hlavné kategórie krajinnej štruktúry) 
a zjednodušene sme vyjadrili aj heterogenitu (diverzitu) základných typov krajinnej štruktúry v území.  

Priemerná hodnota hustoty plôšok (PD) pre riešené územie bola vypo�ítaná na úrovni  PD = 0,70 – pri 
celkovej výmere 7153,2 ha sme v mape sú�asnej krajinnej štruktúry (mapová príloha �. 1) vymedzili 
celkovo 4990 plôšok, �o znamená priemerný po�et  0,70 plôšky na 1 ha územia. 

Následne sme vypo�ítali hodnoty PD pre všetky hlavné kategórie krajinnej štruktúry v riešenom území, 
(jednotlivé kategórie SKŠ sme zoskupili do 7 hlavných skupín) a vypo�ítali sme pre nich hodnotu 
indexu PD a následne aj heterogenitu príslušnej kategórie ako podiel indexu PD danej skupiny prvkov 
a priemerného indexu PD pre celé územie.  Výsledky sú uvedené v tabu�ke �. 69. 

Z výsledkov vyplýva, že jednozna�ne najmenej heterogénnou kategóriou krajinnej štruktúry v území  je 
orná pôda, ktorá má heterogenitu výrazne nižšiu ako všetky ostatné prvky (0,05). Heterogenitu na 
úrovni priemeru územia (1,0) majú vodné toky (0,98). Mierne nadpriemernú heterogenitu majú trvalé 
po�nohospodárske kultúry (1,47), nadpriemernú trvalé trávne porasty (2,06), dopravné a technické 
prvky (2,23) a lesy a mimolesná vegetácia (2,29). Výrazne nadpriemernú heterogenitu a tým aj 
najvä�šiu rozdrobenos� vykazuje  kategória sídelných prvkov (4,68).  

Tabu�ka �. 69: Hustota plôšok (PD) a heterogenita hlavných kategórií krajinnej štruktúry – mesto Trnava 

 Kategória SKŠ Výmera (ha) Po�et plôšok PD Heterogenita 

L lesy a mimolesná vegetácia  150,4 241 1,60 2,29 

O orná pôda 4940,4 169 0,03 0,05 

S trvalé po�nohospodárske kultúry 46,7 48 1,03 1,47 

T trvalé trávne porasty a bylinné úhory 99,7 144 1,44 2,06 

V vodné toky 48,3 33 0,68 0,98 

Z sídelné prvky 839,6 2749 3,27 4,68 

X dopravné a technické prvky 1028,1 1606 1,56 2,23 

 Celkovo 7153,2 4990 0,70 1,00 

 

A.3.1.5.2  Typ a vývoj krajinnej štruktúry 
Sekundárna krajinná štruktúra je odrazom �innosti �loveka v konkrétnom území, pri�om do ur�itej 
miery odráža aj vlastnosti prírodného prostredia (primárnej krajinnej štruktúry).  

Typizácia krajiny pre podmienky Slovenska z h�adiska krajinnoekologických komplexov (KEK) 
a stup�a urbanizácie je spracovaná v Atlase krajiny SR (Miklós, Ko�ická, Ko�ický in Atlas krajiny SR, 
2002). Územie mesta Trnava je zaradené do dvoch hlavných typov krajiny. Centrálna �as� územia je 
charakterizovaná ako súvislo zastavané územie ležiace na sprašovej tabuli (menej v rámci rie�nej 
roviny).  Územie mimo mesta je typizované ako vidiecka krajina so stredným stup�om osídlenia (11-
15 %) z h�adiska KEK ide o dva typy - rie�ne roviny s prevahou ornej pôdy a sprašové tabule 
s prevahou ornej pôdy  

Z h�adiska prírodnej regionalizácie je územie pomerne jednoduché. Celý kataster je možné zaradi� do 
jedného regiónu – Trnavskej sprašovej tabule, ktorý je sú�as�ou Podunajskej pahorkatiny. Z h�adiska 
typov životného prostredia predstavuje urbanizovano-po�nohospodársku nížinnú krajinu s ve�mi 
vhodnými ekologickými podmienkami pre život �loveka. Stupe� antropogénneho ovplyvnenia krajiny 
je ve�mi vysoký.  

Historickú krajinnú štruktúru pre územie mesta Trnava (sú�asné katastre Trnava a Modranka) sme 
vyhodnotili na základe dvoch podkladov – mapy z tzv. druhého Františkovho vojenského mapovania 
z r. 1838, vojenskej mapy z r. 1955 a mapovania krajinnej štruktúry z r. 1997. Zastúpenie hlavných 
kategórií je uvedené v tabu�ke �. 70, priestorové porovnanie zmien hlavných kategórií krajinnej 
štruktúry je znázornené v preh�adných mapách 11a a 11b. 

Historická krajinná štruktúra katastra mesta Trnava v roku 1838 potvrdzuje po�nohospodárske 
zameranie podmienené vhodnými pedologickými a klimatickými podmienkami. Viac ako tri štvrtiny 
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územia (77,8 %) zaberala orná pôda, ktorá dominovala vo všetkých �astiach územia okrem intravilánu. 
Centrálnou �as�ou katastra pretekala rie�ka Trnávka, v okolí ktorej sa nachádzali najvä�šie zoskupenia 
lú�nych porastov, ktoré v menšej miere boli lokalizované aj v okolí potokov Parná a Krupiansky potok 
a južne od Modranky. Lúky boli druhým najrozsiahlejším prvkom v katastri, zaberali až 12,2 % územia. 
V západnej �asti územia v lokalite Medziháje sa v tomto období nachádzal listnatý les s priesekmi na 
rozlohe takmer 330 ha (4,5 %). Zástavba bola lokalizovaná prevažne v centrálnej a južnej �asti územia 
a spolu so záhradami zaberala len 2,2 % výmery územia. Nako�ko mesto Trnava bolo už v tomto 
období jedno z mála významných priemyselných centier Slovenska, v území bol situovaný cukrovar 
a nieko�ko vodných mlynov slúžiacich práve na spracovanie miestnej po�nohospodárskej produkcie. 
V blízkosti mesta sa nachádzali aj miesta s �ažbou hliny a piesku. Historickú významnos� Trnavy 
podporuje aj lokalizácia nieko�kých kostol a zachovalé protiturecké hradby v meste. Významnos� 
mesta Trnava navyše podporuje aj fakt, že už v tomto období ako jedno z mála miest Slovenska malo 
železni�né spojenie s Bratislavou. Hlavné cestné komunikácie spájali Trnavu s okolitými sídlami 
Hrn�iarovce nad Parnou, Zavar, Križovany nad Dudváhom a Šelpice.  

Krajinná štruktúra katastra mesta Trnava v roku 1955 potvrdzuje primárnu orientáciu územia na 
po�nohospodársky sektor. Približne 84 % územia bolo využívané ako orná pôda (ve�kobloková, ale aj 
úzkopásová). Orná pôda obkolesovala intravilán Trnavy, ale aj Modranky prakticky zo všetkých strán.  
Po�nohospodársky charakter územia potvrdzuje aj minimálny podiel lesov a lesíkov a líniovej 
vegetácie, ktoré tvorili spolu iba 1,8 %  výmery územia.  

Plochy bývania a vybavenosti sa v území rozšírili na 2,7 %, spolu so sídelnou zele�ou (záhrady a parky) 
zaberali 6,0 % výmery. Okrem kompaktného mestského centra vybavenos� sídla dop
�ali napr. 
nemocnica, školy, štadión a ihriská. V oblasti Kamenného mlynu pri Trnavských rybníkoch boli 
vybudované aj rekrea�né chaty. Katastrom meste prechádzalo nieko�ko typov komunikácií a železni�ná 
tra�, ktoré v sumáre zaberali viac ako 4 % rozlohy katastra. 

Industrializácia Slovenska po 2. svetovej vojne sa prejavila lokalizáciou priemyselných podnikov – 
rozvinuté bolo potravinárstvo (cukrovar, hydináre�, mlyny), ale aj strojársky priemysel, tehelne 
a po�nohospodárske areály. Výrobné a technické areály zaberali spolu 2,3 % územia,  najvä�šie areály 
sa nachádzali južne od centra Trnavy v okolí železnice.  

Najpodstatnejšou tendenciou vo vývoji krajinnej štruktúry v období 1955-97 bol nárast zastavaných 
plôch na úkor po�nohospodárskej pôdy. V roku 1997 zaberala orná pôda síce stále vä�šinu výmery, ale 
jej podiel klesol pod 75 %. Napriek zvýšeniu výmeru trávnych porastov na 3 % bol zaznamenaný 
celkový úbytok po�nohospodárskej pôdy za 22 rokov takmer o 600 ha, pri�om jej podiel poklesol z 85 
% na 77 %.   

Podiel krajinnej vegetácie v území sa takmer nezmenil - lesíky, plošná a líniová drevinová vegetácia 
tvorila 1,8 % výmery územia, zvýšila výmera vodných plôch na 0,8 % výmery (Trnavské rybníky).  

Sídelné plochy a areály (bývanie, vybavenos�, sídelná zele�) tvorili spolu 11,5 % výmery, �o 
znamenalo nárast o 5 %. Plochy bývania a vybavenosti zaberali 5,0 % výmery – nové plochy zástavby 
boli lokalizované po obvode centra a v mestskej �asti Modranka. Rozsiahla bola najmä sídlisková 
výstavba (Družba I-III, Vodáre�, Starý Tulipán). Podiel sídelnej zelene sa zvýšil na 3 % výmery 
územia.  

Technické a dopravné objekty a areály zaberali v r. 1977 celkovo 9,1 % výmery územia, �o znamenalo 
nárast vzh�adom k r. 1955 o 2,7 %. Pribudli nové priemyselné a skladové areály vo všetkých výrobných 
zónach, najmä však v južnej a jv. �asti intravilánu mesta. 

Sú�asnú krajinnú štruktúru v r. 2008 sme podrobne vyhodnotili na základe ortofotomapy z r. 2005 
a terénneho prieskumu (bližší popis je uvedený v kapitole A.2.3). Zobrazená je v mapovej prílohe  �. 1.  

Zmeny krajinnej štruktúry v období 1997-2008 sú obdobné ako pri porovnaní predchádzajúcich 
�asových horizontoch – pokra�uje úbytok po�nohospodárskej pôdy a naopak zvä�šuje sa výmera 
zastavaného územia. Sú�asný podiel po�nohospodárskej pôdy v území je už len 71,1 % - za približne 10 
rokov ubudlo 426 ha po�nohospodárskej pôdy (6,0 % územia). Naopak zvä�šuje sa výmera technických 
a dopravných objektov a areálov (o 380 ha – 5,3 %). Výmera plôch bývania a vybavenosti narástla o 73 
ha  (1,0 % celkovej výmery), naopak poklesla výmera sídelnej zelene, záhrad a nezastavaných plôch (o 
53 ha – 0,7 % územia). Mierny nárast plôch drevinnej vegetácie v krajine (o 24 ha - 0,3 % výmery 
územia) je daný kategorizáciou niektorých nevyužívaných pozemkov TTP zarastených drevinami do 
ostatných plôch a �iasto�ne aj detailnejším mapovaním krajinnej štruktúry v r. 2008.  
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 Graf �. 14  – Vývoj hlavných kategórií krajinnej štruktúry mesta Trnava (1838-2008)   
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Tabu�ka �. 71: Porovnanie vývoja hlavných kategórií krajinnej štruktúry na území mesta Trnava (ha) 

Kategórie SKŠ 1838 1955 1997 2008 

plochy bývania a vybavenosti 88,2 195,8 355,8 428,9

záhrady, sídelná zele�, nezastavané plochy 68,0 233,0 463,4 410,7

dopravné a technické objekty a areály 101,3 461,2 648,7 1028,1

Sídelná a urbanizovaná krajina spolu 257,5 890,0 1468,0 1867,7
orná pôda 5615,2 6078,5 5287,4 4940,4

trvalé trávne porasty – lúky a pasienky 830,6 13,0 173,0 99,9

vinohrady, sady, záhradkárske osady 1,6 3,5 52,6 46,7

Po�nohospodárska krajina spolu 6447,4 6095,0 5513,0 5087,1
lesy a krajinná vegetácia 440,2 128,9 126,6 150,2

vodné toky a plochy 8,1 39,3 54,8 48,3

 

Ostatné plochy spolu 448,3 168,1 181,4 198,4

  

 

A.3.1.5.3  Zachované historické krajinné štruktúry 
Historické krajinné štruktúry sú pod�a Jan�uru (in Chomjak a kol. 2003) subštruktúrou druhotnej 
krajinnej štruktúry - tvoria artefakty, relikty �udských �inností v krajine. Reprezentujú všetky historické 
objekty a zložky v krajine. �as� z nich je predmetom ochrany pamiatkového fondu.    

Významnejšie historické krajinné štruktúry sa v k.ú. Trnava mimo zastavaného územia nenachádzajú. 
Prakticky celé územie je možné charakterizova� ako intenzívne pretvorenú sídelno-po�nohospodársku 
krajinu.  

 

 

A.3.1.5.4  Hodnotenie krajinného obrazu a krajinného rázu   
Pod�a Jan�uru (in Chomjak a kol. 2003) je možné krajinný obraz a krajinný ráz definova� nasledovne: 

− krajinný obraz reprezentuje vonkajší vzh�ad krajiny. Môžeme ho ozna�i� aj ako zákonité 
usporiadanie (kombinácia) tvarov reliéfu, štruktúr krajinnej pokrývky a priestorových objektov. 
Okamžitý stav krajinného obrazu je ozna�ovaný ako krajinná scenéria. 

− krajinný ráz predstavuje prírodné, kultúrne a historické hodnoty krajinného obrazu. Krajinný 
ráz vyjadruje hodnotovo-významové vz�ahy a identitu krajinného prostredia. 

Z uvedeného vyplýva, že kým krajinný obraz je chápaný ako celkový charakter, vonkajší vzh�ad danej  
krajiny pôsobiaci na �loveka (estetické pôsobenie, ktoré je dané kombináciou prírodných daností, 
využitia krajiny, stavieb a objektov umiestnených v krajine), krajinný ráz by mal predstavova� 
vyjadrenie konkrétnych hodnôt, ktoré krajina poskytuje (prírodné, kultúrno-historické, estetické 
hodnoty....). Kým krajinný obraz je predovšetkým subjektívnym pojmom, krajinný ráz by mal 
vyjadrova� objektívne hodnoty krajiny.  

Krajinný obraz územia 
Krajina v okolí mesta Trnava je sú�as�ou jedného hlavného krajinného typu (nížinná krajina) a možno 
ju charakterizova� ako sprašovú zvlnenú rovinu až pahorkatinu. Pre krajinný obraz a estetické vnímanie 
krajiny je ur�ujúca prevaha mierne zvlneného terénu s výrazným zastúpením antropogénnych prvkov.  
Estetické vnímanie krajiny charakterizujeme pod�a krajinnoekologického plánu okresu Trnava 
(Izakovi�ová a kol. 2001).  
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Krajina v okolí Trnavy má charakter intenzívne využívanej ve�koblokovej orá�iny s výraznými 
dopravnými koridormi a líniami kanálov a vodných tokov. V centrálnej �asti prechádza do subtypu 
prímestskej a mestskej krajiny. Trnava má kompaktné historické jadro obstavané rozsiahlejšími 
plochami bytovej zástavby a priemyslu. Pôvodné komunikácie medzi sídlami a na ne viazané línie 
drevín, orientované skôr pozd
ž vodných tokov, sú prie�ne pretínané dopravnými koridormi dia�nice 
a železnice a hlavnej cesty �. 61 v smere V-Z. Krajinná vegetácia je málo zastúpená, má charakter 
lesíkov a medzí. Významnými prvkami krajinného obrazu sú rybníky s brehovými porastmi a 
regulované vodné toky. Typický obraz krajiny je podmienený extrémne ve�kými blokmi ornej pôdy 
s minimálnym zastúpením krajinnej zelene. V centrálnej �asti tohto krajinného typu dominuje 
koncentrácia lineárnych a plošných technicko-sídelných štruktúr gradujúca do homogénne zastavaného 
územia. 

Špecificky negatívne pôsobí vnímanie krajinného horizontu mesta Trnava, tvoreného zástavbou 
priemyselných a po�nohospodárskych podnikov s dominantami komínov a síl, zástavbou panelových 
sídlisk s prechodom do ve�ko-blokových orá�in. Výškové dominanty tvoria prevažne technické prvky.  

Krajinný ráz územia 
Celkový krajinný ráz územia je potrebné hodnoti� v širšom kontexte prírodných typov krajiny. Mesto 
Trnava leží v monotónnom krajinnom type bez výraznejších dominantných krajinných znakov v 
samotnom území. V nasledovnom texte stru�ne hodnotíme hlavné faktory krajinného rázu v území. 

− �iasto�ne zachované prírodné hodnoty –  Trnavské rybníky, vodný tok Parná s brehovými 
porastmi, plošné porasty (Farský mlyn, Kamenný mlyn, Štrky) 

− Kultúrno-historické hodnoty –  historické jadro mesta Trnava s dominantami kostolov  -
najvýraznejšia je bazilika Sv. Mikuláša 

− Estetické hodnoty – okolie Kamenného mlyna s rybníkmi, údolie potoka Parná nad rybníkmi so 
zachovanými brehovými porastmi, údolie Parnej pod cestou I/61 na hranici s k.ú. Hrn�iarovce 
nad Parnou, historické jadro mesta s viacerými významnými kultúrno-historickými pamiatkami 

Negatívne faktory a ohrozenia -  nedostato�né zastúpenie ekologicky stabilnejších prvkov krajiny na 
vä�šine územia (drevinná vegetácia, trvalé trávne porasty), výrazné uplatnenie výškových technických 
stavieb v okrajových �astiach mesta, technické prvky v krajine (�OV Zelene�, dia�ni�ná križovatka, 
rozsiahly areál PSA Peugeot Citroen, sústava vedení VVN).  
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A.3.1.6. Syntéza údajov a hodnotenie sú�asného a predpokladaného  stavu 
sídelnej zelene 

 

A.3.1.6.1.  Celkové hodnotenie udržate�nosti sídelnej zelene 
 
Na celkovej kvalite urbánnej zelene a udržate�nosti mestského životného prostredia vo všeobecnosti 
sa podie�a celý rad faktorov. K najdôležitejším patria: 
− Uplatnenie indikátorov trvalej udržate�nosti rozvoja mesta, najmä indikátor �. 4 – dostupnos� 

verejnej zelene  
− Urbanizmus a tvorba systému sídelnej zelene v dlhodobom procese tvorby 
− Rozhodovací proces, organiza�né, personálne a finan�né zabezpe�enie opatrení na podporu kvality 

životného prostredia mesta 
− Zavádzanie dobrovo�ných nástrojov na posilnenie kvality prostredia, akými je napr. systém 

environmentálneho riadenia ISO 14 001, a to samotného mesta, ale i iných subjektov, podie�ajúcich 
sa na kvalite prostredia v meste (najmä ve�kí investori).  

− Sledovanie a zavádzanie nových trendov, napr. Európsky dohovor o krajine – jeho priemet do 
všetkých koncep�ných dokumentov mesta. 

− Participatívne plánovanie – podpora ú�asti verejnosti na procese plánovania i na realizácii nových 
aktivít formou rôznej podpory. 

Všetky tieto faktory spoluvytvárajú udržate�nos� mestského životného prostredia. 

Hodnotenie kvantitatívneho zastúpenia zelene v meste Trnava 
Na úvod hodnotenia sumarizujeme niektoré údaje o kvantite sídelnej zelene v meste Trnava: 
- výmery nezastavaných plôch v zastavanom území mesta predstavujú 833,4 ha, �o je 44,6 % podiel 

celkovej plochy 
- v prepo�te na 1 obyvate�a plochy zelene predstavujú výmeru 100 m2 vrátane lesoparkov. 

Nezastavané plochy predstavujú výmeru 126 m2/obyvate�a 
- mesto vykazuje deficit zelene 34 m2/obyvate�a -  tento údaj v sebe zah��a zele� funk�nú 

i nefunk�nú 
- za nefunk�né plochy zelene sú považované orná pôda a rezervné plochy, ktoré sú v sú�asnosti 

neudržiavané. Tie spolu predstavujú 28 m2/obyvate�a (orná pôda 26 m2/ob. a burinné porasty 1,8 
m2/obyvate�a).  

- plochy s bylinným povrchom (trávnikové plochy) sú považované z h�adiska udržania systému 
zelene a kvality prostredia za plochy len �iasto�ne funk�né, pretože sa podie�ajú napr. na znížení 
prašnosti prostredia, ale ich funk�nos� je výrazne nižšia ako u porastov s vä�ším objemom hmoty 
zelene (stromy, kry). Zatrávnené sú najmä  športové areály (4 m2/obyvate�a) a športoviská pri 
školských zariadeniach. V meste sú trávnikové plochy i v rámci sídlisk, v rámci výrobných areálov, 
v rámci nemocni�ného areálu apod. 

- Výmera športových areálov v Trnave je 27 ha. Tento údaj platí v prípade, že za športoviská sa 
považujú klubové priestory Slávie, Spartaku, Lokomotívy a plochy, ktoré sú i v ÚPD uvádzané ako 
športové plochy (napr. areál pri kláštore Saleziánov). V skuto�nosti je však v Trnave športovísk 
viac, a to cca 42 ha, jedná sa i o športoviská pri ZŠ, SŠ, v rámci areálu univerzít apod. Výmera 
športovísk tak predstavuje 6,5 m2/obyvate�a (Chudík v metodike z roku 1987 uvádza potrebu 2 
m2/obyvate�a športových plôch a športovísk).  

- plochy cintorínov je možné považova� tiež za plochy so zníženou funkciou. Zele� v cintorínoch 
tvorí cca len 1/3 pôvodných zelených plôch z dôvodu neustáleho spev�ovania povrchov. Chudík 
uvádza odporú�anú výmeru zelene cintorínov 4 m2/obyvate�a - mesto Trnava disponuje výmerou 2 
m2/obyvate�a, �o je aj vrátane spevnených plôch na cintorínoch. V sú�asnosti sa plochy cintorínov 
rozširujú pri cintoríne na Kamennej ceste. 
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V nasledovnom texte a tabu�kách sú uvedené minimálne nároky na budovanie plôch jednotlivých 
kategórií a subkategórií zelene (hodnoty pod�a odporú�ania normatív stanovených Chudíkom v r. 1987, 
iba odporú�ané výmery lesoparkov sú prevzaté zo Štandardov minimálnej vybavenosti obcí, 2002). 
V závere je uvedená potreba vybudovania plôch zelene v zastavanom území mesta celkom. Uvedené 
výmery dávajú predpoklad dlhodobého udržania kvalitného životného prostredia a zelene vôbec 
v zastavanom území mesta. Pri bilancii sú�asného stavu je použitý po�et obyvate�ov v zastavanom 
území 66142 (v celom administratívnom území mesta je  66399 obyvate�ov), v návrhovom a 
výh�adovom stave sú uvažované hodnoty, ktoré uvádza Generálny dopravný plán mesta (2020 – 83985 
obyvate�ov, rok 2030 – 94235 obyvate�ov). 

 

Tabu�ka �.  72:  Stav a návrh jednotlivých kategórií zelene v zastavanom území mesta Trnava 

  stav   návrh   výh�ad   

 2008 % 2020 % 2030 % 

Verejná zele� 189,06 9,96 329,06 13,23 414,83 15,31 

lesoparky 22,42 1,2 74,75 3,0 144,70 5,3 

parky 30,11 1,6 111,36 4,5 111,36 4,1 

ostatná zele� 53,87 2,8 55,64 2,2 58,48 2,2 

zele� pri bytových domoch 82,65 4,4 87,30 3,5 100,28 3,7 

Vyhradená zele� 104,35 5,50 161,56 6,50 180,39 6,66 

zele� pri objektoch ob�.vybavenosti 15,95 0,8 63,80 2,6 82,63 3,0 

zele� školských zariadení 46,10 2,4 45,29 1,8 45,29 1,7 

zele� športových zariadení 27,04 1,4 32,89 1,3 32,89 1,2 

zele� zdravotníckych zariadení 8,52 0,45 9,66 0,4 9,66 0,4 

zele� cintorínov 6,74 0,36 9,92 0,4 9,92 0,4 

Súkromná zele� 179,80 9,47 228,94 9,21 253,59 9,36 

záhrady pri rodinných domoch 161,48 8,5 209,76 8,4 234,41 8,65 

záhradkárske kolónie 18,32 1,0 19,18 0,8 19,18 0,7 

Špeciálna zele�  188,12 9,91 290,00 11,66 291,48 10,76 

zele� výrobných areálov 92,70 4,9 115,91 4,7 117,25 4,3 
zele� izola�ná, komunikácií a dopravných 
zariadení 53,65 2,8 168,65 6,8 168,78 6,2 

zele� ochranná a iné areály 7,39 0,4 5,44 0,2 5,44 0,2 

rezervné plochy 34,38 1,8 0,00 0,0 0,00 0,0 

Zele� spolu 661,33 34,85 1009,56 40,60 1140,29 42,08 

 
Uvádzaný sú�asný stav zelene za rok 2008 zodpovedá stavu, ktorý je zosúladený s UPD. V niektorých 
podkategóriách zelene došlo k miernej úprave výmer v porovnaní so stavom, ako bol zistený pri 
terénnom prieskume (vi	 tab. na str. �. 103). 
Z uvedenej tabu�ky vyplýva, že mesto Trnava uvažuje s podporou plôch zelene v rámci zastavaného 
územia. Prepo�ty vychádzajú jednak zo sú�asného územného plánu a z návrhov, ktoré boli riešite�ským 
kolektívom predložené.  
 
Nasledujúce tabu�ky uvádzajú stav zelene, potrebu zelene a rozdiel (deficit, prebytok) ur�itej kategórie 
a podkategórie zelene. Tak bude zárove� porovnaný zistený skuto�ný �i plánovaný stav zelene 
s potrebou zelene, ktorá sa opiera o odporú�ané normatívy zelene v m2/obyvate�a.  
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Tabu�ka �. 73 :   Prepo�et jestvujúcej zelene v m2  na obyvate�a v roku 2008   
Kategória/podkategória Sú�asný 

stav 
zelene, 

rok 2008 
(ha) 

Sú�asný 
stav 

zelene, rok 
2008 

(m2/obyv.) 

Potreba 
zelene s 

korekciou 
pod�a  

podmienok,  
(m2/ob) 

Deficit 
zelene 
pod�a 

normatívu,  
(m2/ob) 

Potreba 
zelene s 

korekciou 
pod�a  

podmienok,  
rok 2008 (ha) 

Prebytok 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok  2008 

(ha) 

Deficit 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok 2008 

(ha) 

Verejná zele� 189,06 28,6 83 -54,4 548,98 17,5 -377,4 

lesoparky 22,42 3,4 50 -46,6 330,71   -308,29 

parky 30,11 4,6 15 -10,4 99,21   -69,10 

ostatná zele� 53,87 8,1 6   39,69 14,18   

zele� pri bytových domoch 82,65 12,5 12   79,37 3,28   

Vyhradená zele� 104,35 15,8 17 -1,2 112,44 26,84 -34,9 
zele� pri objektoch 
ob�.vybavenosti 15,95 2,4 4 -1,6 26,46   -10,50 

zele� školských zariadení 46,10 7,0 4   26,46 19,64   

zele� športových zariadení 27,04 4,1 3   19,84 7,20   

zele� zdravotníckych zariadení 8,52 1,3 2 -0,7 13,23   -4,71 

zele� cintorínov 6,74 1,0 4 -3,0 26,46   -19,72 

Súkromná zele� 179,80 27,2 15   99,21 80,59   

záhrady pri rodinných domoch 161,48 24,4 15   99,21 62,27   

záhradkárske kolónie 18,32 2,8 0   0,00 18,32   

Špeciálna zele�  188,12 28,4 19   125,67 74,91 -12,5 

zele� výrobných areálov 92,70 14,0 13   85,98 6,72   

zele� izola�ná, komunikácií a 
dopravných zariadení 53,65 8,1 3   19,84 33,81   

zele� ochranná a iné areály 7,39 1,1 3 -1,9 19,84   -12,45 

Rezervné plochy 34,38 5,2 0   0,00 34,39   

Zele� spolu 661,33 100,0 134 -34,0 886,30 199,8 -424,8 
Sú�asný stav - po�et obyvate�ov:  66142 

Rozdiel celkom:   -225,0 

Orná pôda (rezervné plochy 
pre investície)  172 ha  

 

Deficit plôch verejnej zelene je až 377 ha. Mesto vykazuje celkový deficit funk�nej zelene na úrovni 
225 ha, z toho najvä�ší deficit vykazujú lesoparky a parky, teda zele� verejná, verejnosti vo�ne 
prístupná s relaxa�no-rekrea�nou funkciou. Deficit by nevyrovnala ani premena ornej pôdy na urbánnu 
zele�, deficit by sa len znížil na úrove� 53 ha. Takáto zmena na území mesta  je však zrejme nereálna, 
a to vzh�adom na platný územný plán a priority mesta. Z uvedenej tabu�ky vyplýva, že mesto Trnava 
má v roku 2008 nedostatok najmä plôch zelene verejnej, a to lesoparky a parky.  

Tabu�ka �.74:   Prepo�et zelene v m2  na obyvate�a v roku 2020 
Kategória/podkategória Stav 

zelene, 
rok 2020 

(ha) 

Stav 
zelene, rok 

2020 
(m2/obyv.) 

Potreba 
zelene s 

korekciou 
pod�a  

podmienok, 
(m2/ob) 

Deficit 
zelene pod�a 
normatívu, 
rok 2020  
(m2/ob) 

Potreba 
zelene,  

rok 2020 
(ha) 

Prebytok 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok  2020 

(ha) 

Deficit 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok 2020 

(ha) 

Verejná zele� 329,1 39,2 83 -43,8 697,08 5,25 -373,26 

lesoparky 74,8 8,9 50 -41,1 419,93   -345,17 

parky 111,4 13,3 15 -1,7 125,98   -14,62 

ostatná zele� 55,6 6,6 6   50,39 5,25   

zele� pri bytových domoch 87,5 10,4 12 -1,6 100,78   -13,48 

Vyhradená zele� 161,6 19,2 17 2,2 142,77 49,60 -30,81 



Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry Ing. Anna Dobrucká, RNDr.  Peter Mederly - REGIOPLÁN 

 

 
178 

Kategória/podkategória Stav 
zelene, 

rok 2020 
(ha) 

Stav 
zelene, rok 

2020 
(m2/obyv.) 

Potreba 
zelene s 

korekciou 
pod�a  

podmienok, 
(m2/ob) 

Deficit 
zelene pod�a 
normatívu, 
rok 2020  
(m2/ob) 

Potreba 
zelene,  

rok 2020 
(ha) 

Prebytok 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok  2020 

(ha) 

Deficit 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok 2020 

(ha) 

zele� pri objektoch 
ob�.vybavenosti 63,8 7,6 4   33,59 30,21   

zele� školských zariadení 45,3 5,4 4   33,59 11,70   

zele� športových zariadení 32,9 3,9 3   25,20 7,69   

zele� zdravotníckych zariadení 9,7 1,1 2 -0,9 16,80   -7,14 

zele� cintorínov 9,9 1,2 4 -2,8 33,59   -23,67 

Súkromná zele� 228,9 27,3 15   125,98 102,96 0,00 

záhrady pri rodinných domoch 209,8 25,0 15   125,98 83,78   

záhradkárske kolónie 19,2 2,3 0   0,00 19,18   

Špeciálna zele�  290,0 34,5 19   159,57 150,18 -19,75 

zele� výrobných areálov 115,9 13,8 13   109,18 6,73   

zele� izola�ná, komunikácií a 
dopravných zariadení 168,6 20,1 3   25,20 143,45   

zele� ochranná a iné areály 5,4 0,6 3 -2,4 25,20   -19,75 

rezervné 0,0 0,0 0   0,00     

Zele� spolu 1009,6 120,2 134 -13,8 1125,40 307,99 -423,83 

Predpokladaný  po�et obyvate�ov v roku 2020:  83985 

Rozdiel celkom:  -115,59 

 
Z uvedenej tabu�ky vyplýva, že mesto Trnava bude ma� vzh�adom k uvažovanému po�tu obyvate�ov 
v roku 2020 nedostatok zelene verejnej, a to celkový deficit je 115 ha. Deficit lesoparkov a parkov je 
359 ha. Hoci výmera verejnej zelene v nasledujúcom období vzrastie zo 198 ha na 329 ha, po�íta sa 
i s prírastkom obyvate�ov a tak sa celkový deficit plôch verejnej zelene príliš nemení.  

Tabu�ka �. 75:    Prepo�et zelene v m2  na obyvate�a v roku 2030 
Kategória/podkategória Stav 

zelene, 
rok 2030 

(ha) 

Stav 
zelene, 

rok 2030 
(m2/obyv

.) 

Potreba 
zelene - 

noramtív, 
(m2/ob) 

Deficit 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok 2030  
(m2/ob) 

Potreba 
zelene rok 
2030 (ha) 

Prebytok 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok  2030 

(ha) 

Deficit 
zelene 
pod�a 

normatív
u, rok 

2030 (ha) 

Verejná zele� 414,8 43,9 83 -39,1 784,28 1,79 -371,24 

lesoparky 144,7 15,3 50 -34,7 472,46   -327,76 

parky 111,4 11,8 15 -3,2 141,74   -30,38 

ostatná zele� 58,5 6,2 6   56,70 1,79   

zele� pri bytových domoch 100,3 10,6 12 -1,4 113,39   -13,11 

Vyhradená zele� 180,4 19,1 17   160,64 56,87 -37,12 
zele� pri objektoch 
ob�.vybavenosti 82,6 8,7 4   37,80 44,83   

zele� školských zariadení 45,3 4,8 4   37,80 7,50   

zele� športových zariadení 32,9 3,5 3   28,35 4,54   

zele� zdravotníckych zariadení 9,7 1,0 2 -1,0 18,90   -9,24 

zele� cintorínov 9,9 1,1 4 -2,9 37,80   -27,87 

Súkromná zele� 253,6 26,8 15   141,74 111,85   

záhrady pri rodinných domoch 234,4 24,8 15   141,74 92,67   

záhradkárske kolónie 19,2 2,0 0   0,00 19,18   

Špeciálna zele�  291,5 30,8 19   179,53 140,43 -28,49 

zele� výrobných areálov 117,3 12,4 13 -0,6 122,84   -5,59 

zele� izola�ná, komunikácií a 
dopravných zariadení 168,8 17,9 3   28,35 140,43   
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Kategória/podkategória Stav 
zelene, 

rok 2030 
(ha) 

Stav 
zelene, 

rok 2030 
(m2/obyv

.) 

Potreba 
zelene - 

noramtív, 
(m2/ob) 

Deficit 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok 2030  
(m2/ob) 

Potreba 
zelene rok 
2030 (ha) 

Prebytok 
zelene 
pod�a 

normatívu, 
rok  2030 

(ha) 

Deficit 
zelene 
pod�a 

normatív
u, rok 

2030 (ha) 

zele� ochranná a iné areály 5,4 0,6 3 -2,4 28,35   -22,90 

Rezervné plochy 0,0 0,0 0   0,00 0,00   

Zele� spolu 1140,3 120,7 134 -13,3 1266,19 310,95 -436,85 

Výh�ad do r. 2030 - po�et obyvate�ov:  94492 

Rozdiel celkom:  -125,66 

 
Vo výh�adovom období (do roku 2030) dochádza k 	alšiemu nárastu plôch zelene. Verejná zele� 
dosiahne výmeru 415 ha. Avšak sú�asne dôjde i k nárastu po�tu obyvate�ov. Deficit plôch zelene 
celkom narastá na úrovni nad  125 ha, deficit plôch verejnej zelene zostáva na úrovni cca 370 ha..  
 
Zele� verejná 

Za plne funk�né plochy zelene je možné považova� plochy parkovo upravené, s výmerou nad 0,5 ha. 
Ostatné plochy zelene sa tiež podie�ajú na kvalite systému sídelnej zelene, avšak sú pre vlastnú kvalitu 
prostredia menej významné, pretože majú jednak menší objem zelene a tiež sú rozdrobené.   
 
Mesto nemá v sú�asnosti dostatok plôch verejnej zelene vrátane lesoparkov - chýba celkom 359 ha, 
z toho podstatnú �as� tvoria práve lesoparky. S nárastom po�tu obyvate�ov je potrebné zvyšova� 
i plochy verejnej zelene (VZ)  - nárast potreby plôch verejnej zelene dokumentuje nasledujúca tabu�ka.  

Tabu�ka  �.76: Stav a potreba  plôch verejnej zelene (VZ) v jednotlivých plánovacích obdobiach 

Navrhovaný stav VZ 
Stav VZ  

r.2008 (ha) 

Potreba 
VZ v roku 

2010  v 
zmysle 

normy (ha) 

Bilancia 
do r. 2010 
na sú�asný 

stav 
obyvate�ov 
66142 (ha) 

Potreba 
VZ do 
r.2020, 
po�et 

obyvate�ov 
83985 (ha) 

Potreba 
VZ do r. 

2030 po�et 
obyvate�ov 

94492  
(ha) 

Lesoparky 22,42 330,71 -308,29 419,93 472,46 

Verejná zele� – parková 30,11 99,21 -69,1 125,98 141,74 

Ostatná verejná zele� 53,87 46,3 7,57 58,79 66,14 

Zele� obytných súborov 82,65 72,76 9,89 92,38 103,94 

Verejná zele� celkom (VZ):  189,06 548,98 -359,93 697,08 784,28 

Potreba nárastu plôch verejnej zelene (ha)     do r. 2010 2010-2020 2020-2030 

Nárast VZ v jednotlivých plánovacích obdobiach (ha):     359,93 148,1 87,21 

Nárast plôch verejnej zelene spolu do r. 2030 (ha):      595,24 

 
Do roku 2010 sa výrazný prírastok obyvate�ov neo�akáva, preto je prepo�et spracovaný na sú�asný 
po�et obyvate�ov. Do roku 2010 bude potrebné upravi� výmery verejnej zelene (lesoparky, parky, 
ostatná zele� a zele� pri bytových domoch) o 360 ha, ak sa má naplni� normatív na 1 obyvate�a. Na 
udržate�nosti systému sídelnej zelene a kvalite prostredia sa podie�ajú najmä plochy lesoparkov 
a parkov, s výmerou nad 0,5 ha. Práve uvedené plochy vykazujú deficit vo výmerách (vi	 tab. vyššie). 
Lesoparky sú poddimenzované až o cca 300 ha a plochy parkové o cca 70 ha. Do roku 2030 by malo 
mesto dobudova� 	alších 235 ha plôch verejnej zelene. Spolu teda mesto �aká výstavba 595 ha plôch 
verejnej zelene do roku 2030, t.j. 315% zelene v porovnaní so sú�asným stavom. Je to vôbec reálne?  
Vývoj deficitu závisí od dvoch významných faktorov: od nárastu po�tu obyvate�ov a od politickej vôle 
zaklada� plochy verejnej zelene. Vzh�adom na meniace sa klimatické podmienky Podunajskej nížiny by 
mesto malo preferova� výsadby vegeta�ných prvkov v navrhnutej výmere.   
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Bilancia plôch verejnej zelene po jednotlivých subkategóriách v rámci urbanistických obvodoch: 
Bilancia je premietnutá do jednotlivých subkategórií, aby bolo zrejmé, ktorá subkategória spôsobuje 
nedostatok �i prebytok plôch verejnej zelene v porovnaní s normatívnymi hodnotami. 

Tabu�ka �. 77: Bilancia lesoparkov v rámci urbanistických obvodov a v rámci jednotlivých plánovacích období 

UO   

pôvodný 
stav  rok 

2008  

 -  záber 
do roku   

2020 

 +  nové 
plochy do 
roku 2020 

stav 
lesoparkov 
celkom r. 

2020 

záber 
do 

roku   
2030 

 +  nové 
plochy do 
roku 
2030 

celkom stav 
lesoparkov  
v r. 2030 

27 Rybník 0  277173 277173    277173 

29  Predmestie      11588 11588    11588 

33 Pri zelene�skej ceste        268893 268893 

34  Výhyb�a   123658 3999,03 200548 320207  165939 486147 

35 Kamenný mlyn 52378  103460 155838    155838 

36 Ko�išské    9332 9332    9332 

44  Záhrady   48189  126502 174691  264666 439357 

  224225 3999 707283 948830  699498 1648328 

 Výmera v ha 22,42 0,4 70,73 94,88  69,95 164,83 

 Výmera v m2/obyvate�a: 3,4   11,4   17,4 

 
Tabu�ka vyššie dokumentuje predpokladanú zmenu výmer lesoparkov do roku 2030. Lesoparky budú 
budované najmä po obvode mesta. Jedná sa o ve�koplošné útvary, ktoré nie je možné zriadi� 
v sú�asnom zastavanom území. Do roku 2030 by mali vzniknú� štyri ve�koplošné lesoparky, ktoré by 
stabilizovali územie a vytvorili kvalitné krajinné zázemie pre mesto. Problémový bude lesopark 
„Výhyb�a“ z dôvodu jeho rozdelenia dopravnými koridormi a zariadeniami a tiež park v UO �. 44, 
ktorý bude v novej zóne bývania. Tento park bude riešený v rámci UPN-Z tejto �asti mesta a tiež 
v rámci samostatnej urbanisticko-architektonickej štúdie, ktorú sa  bude rieši� obsahová nápl�, plošný 
priemet, funkcie, vybavenos� i vzájomné prepojenie plôch.  Po vybudovaní uvažovaných lesoparkov 
podiel tejto podkategórie v m2/obyvate�a stúpne až na 17,2 m2, �o je ešte síce hlboko pod 50 
m2/obyvate�a, ale tiež výrazne presahuje sú�asný stav 3,4 m2/obyvate�a. 

Tabu�ka �.78: Bilancia parkových plôch v rámci urbanistických obvodov a v rámci jednotlivých období 

UO 

 

pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok 
plôch zelene 

pre   
investície 
do r. 2020 

 +  
plánovaný 
prírastok 

zelene do r. 
2020 

celkom 

stav parkov 
celkom v r. 

2020 

 -  úbytok 
plôch 

zelene do 
r. 2030 

 +  
plánovaný 
prírastok 
zelene do 
r. 2030 

celkom 
stav 

parkov  v r. 
2030 

1  Horné mesto   30622 1084   29538   29538 

2  Dolné mesto   47761    47761   47761 

3  Dolné sady   29327    29327   29327 

4  Medzisady   245    245   245 

6  Za hradbami   18476    18476   18476 

7  Nad stanicou   74994 570   74424   74424 

8  Pred stanicou   23329    23329   23329 

10  Hurbanov      17103,6 17104   17104 

11  Bojisko      1241,23 1241   1241 

14 Na stanici   195    195   195 

18 Dolina      22052,4 22052   22052 

20  Hliník      37699,6 37700   37700 

21  Vodáre�   14743 1243   13500   13500 

23 Pekné pole      15402,9 15403   15403 

25  Tehelne      20125,1 20125   20125 

26  Zátvor   13039  38778,6 51818   51818 
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UO 

 

pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok 
plôch zelene 

pre   
investície 
do r. 2020 

 +  
plánovaný 
prírastok 

zelene do r. 
2020 

celkom 

stav parkov 
celkom v r. 

2020 

 -  úbytok 
plôch 

zelene do 
r. 2030 

 +  
plánovaný 
prírastok 
zelene do 
r. 2030 

celkom 
stav 

parkov  v r. 
2030 

27 Rybník    134555 134555   134555 

28  Pred Sláviou   25793  5000,95 30794   30794 

29  Predmestie   32    32   32 

33 Pri zelene�skej ceste    145562 145562   145562 

34  Výhyb�a   22592 244 101917 124265   124265 

35 Kamenný mlyn    12480,7 12481   12481 

36 Ko�išské    32233,2 32233   32233 

37 

 Nad kamenným 

 mlynom      77330,8 77331   77331 

44  Záhrady      127159 127159   127159 

48  Slávia      26972,9 26973   26973 

  301147,6 3141 815615 1113621   1113621 

 Výmera v ha 30,11 0,31 81,56 111,36 0,00 0,00 111,36 

 Prepo�et na 1 obyvate 4,6   13,3   11,8 
 

Do roku 2030 bude ma� mesto 111,36 ha parkových plôch. V sú�asnosti je parkov v meste len cca 30 
ha, �iže bilancia bude pozitívna a predstavuje nárast o cca 81 ha plôch verejnej zelene parkovo 
upravenej s výmerou nad 0,5 ha. Tieto plochy budú ma� priaznivý vplyv na hygienu a klímu 
zastavaného územia. V roku 2030 dôjde k miernemu poklesu parkových plôch vo výmere na 1 
obyvate�a, je tomu tak z dôvodu nárastu po�tu obyvate�ov, pretože výmera parkov sa meni� nebude. 

Tabu�ka �. 79: Bilancia ostatnej verejnej zelene v rámci urbanistických obvodov a v rámci jednotlivých 
plánovacích období 

UO 

 

pôvodný 
stav r. 
2008 

 -  úbytok 
plôch zelene 

pre   
investície do 

r. 2020 

 +  
plánovaný 
prírastok 

zelene do r. 
2020 

celkom 

stav parkov 
celkom v r. 

2020 
 -  úbytok 

2030 

 +  
plánovaný 
prírastok 
zelene do 
r. 2030 

stav 
parkov  

do r. 2030 

1  Horné mesto   12539 0 7305 19844 0 0 19844 

2  Dolné mesto   14277 1832 8294 20739 0   20739 

3  Dolné sady   5418 0   5418 0   5418 

4  Medzisady   4761 960 4513 8314 0   8314 

5  Horné sady   19731 1059   18673 0   18673 

6  Za hradbami   773 172   601 0   601 

7  Nad stanicou   3032 0   3032 0   3032 

8  Pred stanicou   7885 446 965 8404 0   8404 

9  Ružín   7661 410 3321 10572 0   10572 

10  Hurbanov   34804 30906 1840 5738 0   5738 

11  Bojisko   19291 263 1967 20995 0   20995 

12  Nemocnica   10133 0   10133 0   10133 

13  Starý Tulipán   4570 2665 456 2360 0   2360 

14  Na stanici   9133 0   9133 0   9133 

15  Za stanicou   805 255   551 0   551 

16  Stromovka   25711 4888   20822 0 1959 22782 

17  Za hrn�iarskou cestou  9619 8843   776 0   776 

18  Dolina   10570 0   10570 0   10570 

19  Voz�ovka   18111 0 8144 26255 0   26255 
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UO 

 

pôvodný 
stav r. 
2008 

 -  úbytok 
plôch zelene 

pre   
investície do 

r. 2020 

 +  
plánovaný 
prírastok 

zelene do r. 
2020 

celkom 

stav parkov 
celkom v r. 

2020 
 -  úbytok 

2030 

 +  
plánovaný 
prírastok 
zelene do 
r. 2030 

stav 
parkov  

do r. 2030 

20  Hliník   9625 0 4119 13744 0   13744 

21  Vodáre�   4807 0   4806 0   4806 

22  Stará Kopánka   9641 4728 265 5178 0   5178 

23  Pekné pole   7846 6005 1508 3349 0   3349 

24  Orava   3612 -6602 2622 12836 0   12836 

25  Tehelne   35010 14749   20261 0   20261 

26  Zátvor   35192 21526 14745 28411 0   28411 

27 Rybník 5106 4850 11387 11643 0   11643 

28  Pred Sláviou   4787 0 2383 7170 0   7170 

29  Predmestie   56894 15013 1493 43374 0   43374 

30  Rázcestie   16513 6238   10275 0   10275 

31  Agrokomplex   13321 0   13321 0   13321 

32  Návršie   31610 3600 962 28973 0   28973 

33 Pri zelene�skej ceste 194 0 6784 6978 0   6978 

34  Výhyb�a     0 7348 7348 0   7348 

35 Kamenný mlyn   -1119   1119 0   1119 

36 Ko�išské   0 7136 7136 0   7136 

37 
 Nad kamenným 
mlynom   9427 9427 21521 21521 0   21521 

38 Medziháje   0   0 0   0 

39 Krá�ová – F, mlyn 2389 0   2389 0 26503 28892 

42 Dolné za cestou 7235 547   6688 0   6688 

44  Záhrady   826 819 35442 35448 0   35448 

45  Slávia   4295 3440 1130 1984 0   1984 

48  Modranka   61511 6903 4887 59494 0   59494 

  538661 142824 160539 556376 0 28463 584838 

 Spolu v ha 53,87 14,28 16,05 55,64 0,00 2,85 58,48 

 Výmera na 1 ob. 8,1   6,6   6,2 

Hoci celková výmera tejto podkategórie má stúpajúcu tendenciu, výmery verejnej zelene ostatnej 
(plochy s výmerou pod 0,5 ha) budú mierne ubúda� pri prepo�te na obyvate�a. Ich význam z h�adiska 
kvality prostredia je však menší, ako plochy s výmerou nad 0,5 ha, takže dôležité je budovanie 
ve�koplošných objektov zelene. 

Tabu�ka �. 80: Bilancia zelene pri bytových domoch v rámci urbanistických obvodov a v rámci jednotlivých 
plánovacích období ( údaje sú v m2) 

UO 

 pôvodný 
stav zelene 

pri bytových 
domoch 

2008  

 -  záber 
zelene 

do roku   
2020 

 +  nové 
plochy do 

roku 
2020 

stav zelene 
pri bytových 

domoch  
celkom r. 

2020 

-  záber 
do roku   

2020 

+  nové 
plochy 

do roku 
2030 

Stav plôch 
zelene pri 
bytových 

domoch v r. 
2030 

2  Dolné mesto   8585 2886 0 5699 0 0 5699 

3  Dolné sady   28153 0 0 28153 0 0 28153 

4  Medzisady   32062 2710 1197,51 30549 0 0 30549 

5  Horné sady   17624 0 3640,48 21264 0 0 21264 

6  Za hradbami   43892 0 43892 2220 1227 3447 47339 

7  Nad stanicou   56007 3872 0 52135 0 0 52135 

8  Pred stanicou   48570 0 0 48570 0 0 48570 
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UO 

 pôvodný 
stav zelene 

pri bytových 
domoch 

2008  

 -  záber 
zelene 

do roku   
2020 

 +  nové 
plochy do 

roku 
2020 

stav zelene 
pri bytových 

domoch  
celkom r. 

2020 

-  záber 
do roku   

2020 

+  nové 
plochy 

do roku 
2030 

Stav plôch 
zelene pri 
bytových 

domoch v r. 
2030 

9  Ružín   28729 0 0 28729 0 0 28729 

10  Hurbanov   15953 7400 8552  4170 4170 12723 

11  Bojisko   27846 0 27846 3725 4701 8427 36272 

13  Starý Tulipán   8757 0 0 8757 0 0 8757 

14  Na stanici   20296 0 0 20296 0 0 20296 

16  Stromovka   91819 6159 85660  619 619 86279 

19  Voz�ovka   2496 0 0 2496 0 0 2496 

20  Hliník   88298 35797 2668,11 55169 0 0 55169 

21  Vodáre�   84205 6588 1036,75 78653 0 0 78653 

22  Stará Kopánka   18452 1730 203,433 16925 0 0 16925 

24  Orava   1096 0 0 1096 0 0 1096 

25  Tehelne   48933 6870 0 42063 0 0 42063 

26  Zátvor   40361 2698 17955,4 55618 0 0 55618 

28  Pred Sláviou   374 374 16866,9 16867 0 0 16867 

34 Výhyb�a  0 0 7177 7177 0 0 7177 

36 Ko�išské  0 0    9647 9647 9647 

37  Nad Kamen. mlynom   490 -527 0 1017 0 0 1017 

44  Záhrady   113528 2762 110766  46957 46957 157723 

45  Slávia     0 4212,68 4213 0 0 4213 

 Spolu v m2 826524 79319 128238 875443 0 129741 1005184 

 Spolu v ha 82,65 7,93 12,82 87,54 0,00 12,97 100,52 

 Výmera na 1 ob. 12,5   10,4   10,6 

 
Výmera zelene pri bytových domoch bude postupne narasta�, avšak vo vz�ahu k predpokladanému 
po�tu obyvate�ov bude podiel tejto podkategórie verejnej zelene na 1 obyvate�a klesa�. Plochy verejnej 
zelene verejnosti dostupnej pri bytových domoch predstavujú len 30-32% obytnej zóny. Je to menej, 
ako vykazujú obytné súbory KBV postavené koncom 20.storo�ia, avšak zodpovedá to sú�asným 
trendom, kedy je tlak na intenzifikáciu využitia plôch zástavbou vyšší. V prípade tejto podkategórie je 
ve�mi dôležitá kvalita plôch zelene, ke	že sa jedná o plochy v bezprostrednej blízkosti bytových 
domoch a o plochy využívané práve obyvate�mi bytových domov na krátkodobú rekreáciu. Tiež je 
dôležité intenzívne zastavané plochy vyváži� plochami parkov.  
 
Zele� vyhradená 

Niektoré plochy vyhradenej zelene môžu by� tiež funk�nou sú�as�ou systému sídelnej zelene, a to 
najmä školské areály, areály nemocni�ných zariadení ai., ak ich plocha presahuje výmeru 0,5 ha. 
V meste je spolu 26 lokalít vyhradenej zelene, ktoré sú sú�as�ou systému sídelnej zelene - sú to najmä 
nemocni�ný areál, vä�šina školských areálov, športové areály (Slávia, Spartak, Lokomotíva i tréningová 
plocha na sídlisku Prednádražie) a cintoríny. Športové areály a cintoríny však nie sú plne hodnotnými 
plochami systému sídelnej zelene, pretože športové areály sú zvä�ša len zatrávnené plochy a cintoríny 
sú vo ve�kej miere už plochy spevnené, prejavuje sa teda odklon od tradi�nej tvorby a vnímania 
cintorínov. Bilancia výmery vyhradenej zelene je uvedená v tabu�ke �. 81.  

Tabu�ka �. 81:  Potreba plôch vyhradenej zelene (VyZ) v jednotlivých plánovacích obdobiach (v ha) 

Potreba 

Sú�asný 
stav VyZ r. 

2008 

Potreba VyZ 
v zmysle normy 

(ha) r. 2010 

Bilancia VyZ do 
r. 2010 na sú�asný 

stav 66142 
obyvate�ov 

Potreba VyZ do 
r.2020, po�et 
obyvate�ov 
83985 (ha) 

Potreba VyZ do        
r. 2030 po�et 
obyvate�ov 
94492  (ha) 

základná vybavenos� 13,07 33,07 -20,00 41,99 47,25 

školské a zdravotnícke zariadenia 40,51 26,46 14,05 33,59 37,80 
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Potreba 

Sú�asný 
stav VyZ r. 

2008 

Potreba VyZ 
v zmysle normy 

(ha) r. 2010 

Bilancia VyZ do 
r. 2010 na sú�asný 

stav 66142 
obyvate�ov 

Potreba VyZ do 
r.2020, po�et 
obyvate�ov 
83985 (ha) 

Potreba VyZ do        
r. 2030 po�et 
obyvate�ov 
94492  (ha) 

športoviská 31,86 13,23 18,63 16,8 18,90 

zdravotnícke zariadenia 8,52 13,23 -4,71 16,8 18,90 

cintoríny 6,74 26,46 -19,72 33,59 37,80 

Vyhradená zele� celkom (VyZ):  100,7 112,44 -11,74 142,77 160,64 

      do r. 2010 2010-2020 2020-2030 
Nárast VyZ v jednotlivých 

plánovacích obdobiach (ha):     11,74 30,33 17,87 

 
Z tabu�ky je zrejmé, že mesto má deficit i plôch vyhradenej zelene, a to vo výmere takmer 12 ha. Do 
roku 2030 by teda mesto malo zabezpe�i� výstavbu plôch vyhradenej zelene o výmere 60 ha. Ako 
z tabu�ky vyplýva, posilnenie plôch vyhradenej zelene je potrebné. Najvä�ší deficit je zistený u plôch 
základnej vybavenosti (obchodné centrá, ai. areály) a u plôch cintorínov. Mesto Trnava však už 
vykúpilo nové plochy cintorínov (cca 3 ha), takže deficit cintorínov bude reálne menší, ako je uvedené 
v tabu�ke. Treba konštatova�, že zele� vyhradená sa tiež podie�a na kvalite prostredia, najmä ak jej 
výmera presahuje 0,5 ha.  
 
Bilancia plôch vyhradenej zelene po jednotlivých subkategóriách v rámci urbanistických 
obvodoch: 
Bilancia je premietnutá do jednotlivých subkategórií, aby bolo zrejmé, ktorá subkategória spôsobuje 
nedostatok �i prebytok plôch verejnej zelene v porovnaní s normatívnymi hodnotami. 

Tabu�ka �. 82: Bilancia vyhradenej zelene v pri rôznych objektoch vybavenosti (v m2) 

UO   
pôvodný stav 

2008 (m2) 
 -  úbytok  
2020 (m2) 

 +  prírastok 
2020 

celkom 
(m2) 

stav 
celkom r, 
2020 (m2) 

 -  
úbytok 
2030 
(m2) 

prírastok 
celkom 2030 

(m2) 

celkom 
zele�  
2030 
(m2) 

1  Horné mesto   10911 3318 17424 25017 0 0 25017 

2  Dolné mesto   30116 14075 8183 24225 0 0 24225 

3  Dolné sady   38 0 0 38 0 0 38 

4  Medzisady   4518 0 0 4518 0 0 4518 

5  Horné sady   1216 0 0 1216 0 0 1216 

6  Za hradbami   1151 0 3874 5025 0 0 5025 

9  Ružín   6338 0 402 6740 0 0 6740 

10  Hurbanov   3604 0 0 3604 0 0 3604 

11  Bojisko   5812 21 0 5791 0 0 5791 

12  Nemocnica   0 0 1624 1624 0 0 1624 

13  Starý Tulipán   11049 73 4333 15309 0 0 15309 

14  Na stanici   2495 53 0 2442 0 0 2442 

15  Za stanicou   0 0 21264 21264 0 0 21264 

16  Stromovka   1849 1801 8964 9012 0 0 9012 

18  Dolina   0 0 21346 21346 0 0 21346 

19  Voz�ovka   5088 1377 2751 6462 0 0 6462 

20  Hliník   3311 0 0 3311 0 0 3311 

21  Vodáre�   2558 40 0 2519 0 0 2519 

22  Stará Kopánka   731 48 0 683 0 0 683 

24  Orava   5506 0 0 5506 0 0 5506 

25  Tehelne   6643 6643 7114 7114 0 0 7114 

26  Zátvor   753 0 16934 17687 0 0 17687 

27 Rybník 0 0 1799 1799 0 0 1799 

28  Pred Sláviou   7045 0 10000 17045 0 0 17045 
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UO   
pôvodný stav 

2008 (m2) 
 -  úbytok  
2020 (m2) 

 +  prírastok 
2020 

celkom 
(m2) 

stav 
celkom r, 
2020 (m2) 

 -  
úbytok 
2030 
(m2) 

prírastok 
celkom 2030 

(m2) 

celkom 
zele�  
2030 
(m2) 

29  Predmestie   5419 0 567 5986 0 0 5986 

30  Rázcestie   6522 47 11456 17931 0 0 17931 

31  Agrokomplex   1620 0 29996 31616 0 0 31616 

32  Návršie   5895 0 99518 105413 0 30817,7455 136231 

33 Pri zelene�skej ceste 0 0 16010 16010 0 0 16010 

35 Kamenný mlyn 0 -12234 0 12234 0 0 12234 

36 Ko�išské 0 0 8536 8536 0 0 8536 

37 
 Nad kamenným 
mlynom   22875 0 48724 71599 0 0 71599 

38 Medziháje 0 0 0 0 0 0 0 

39 Krá�ová – F, mlyn 0 0 6784 6784 0 0 6784 

44  Záhrady   2503 0 31020 33523 0 72591,38835 106114 

45  Slávia   2110 2044 0 66 0 0 66 

48  Modranka   1852 0 117179 119032 0 84880,87575 203913 

 Výmera v m2 159529 17305 495799 638023 0 188290,0096 826313 

 Výmera v ha 15,95 1,73 49,58 63,80 0,00 18,83 82,63 

 Výmera na 1 ob.  2,4   7,6   8,7 

V UO 35 je záporná hodnota z toho dôvodu, že predmetná plocha je zaradená z krajinného prostredia 
do zastavaného územia. V sú�asnosti táto výmera nie je dosiahnutá. Avšak v návrhovom a výh�adovom 
období bude tento normatív i prekro�ený.  

Tabu�ka �. 83: Bilancia vyhradenej zelene v školských areáloch v rámci urbanistických obvodoch a v rámci 
jednotlivých plánovacích období (v m2) 

UO   

pôvodný 
stav 
2008  

 -  úbytok  
2020 

 +  
prírastok 

2020 

stav 
celkom 
r, 2020 

 -  úbytok 
2030 

 +  
prírastok 

2030 
celkom zele�  

2030 

2  Dolné mesto   4683 2035 0 2649 0 0 2649 

3  Dolné sady   12762 0 0 12762 0 0 12762 

4  Medzisady   11520 0 0 11520 0 0 11520 

5  Horné sady   8161 0 0 8161 0 0 8161 

6  Za hradbami   120411 51387 41081 110105 0 0 110105 

7  Nad stanicou   21925 0 0 21925 0 0 21925 

8  Pred stanicou   55683 0 0 55683 0 0 55683 

10  Hurbanov   27442 360 0 27083 0 0 27083 

11  Bojisko   2757 0 0 2757 0 0 2757 

13  Starý Tulipán   14546 17 0 14529 0 0 14529 

15  Za stanicou   4892 2390 0 2502 0 0 2502 

16  Stromovka   22584 0 0 22584 0 0 22584 

19  Voz�ovka   4168 0 0 4168 0 0 4168 

20  Hliník   21374 1 0 21373 0 0 21373 

21  Vodáre�   24716 0 0 24716 0 0 24716 

22  Stará Kopánka   8189 0 0 8189 0 0 8189 

24  Orava   1979 0 0 1979 0 0 1979 

25  Tehelne   13370 0 7113,683 20483 0 0 20483 

26  Zátvor   30821 6 0 30815 0 0 30815 

29  Predmestie   828 0 0 828 0 0 828 

30  Rázcestie   1037 0 0 1037 0 0 1037 

31  Agrokomplex   32198 0 0 32198 0 0 32198 

44  Záhrady   4047 0 0 4047 0 0 4047 

48  Modranka   10925 90 0 10835 0 0 10835 
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UO   

pôvodný 
stav 
2008  

 -  úbytok  
2020 

 +  
prírastok 

2020 

stav 
celkom 
r, 2020 

 -  úbytok 
2030 

 +  
prírastok 

2030 
celkom zele�  

2030 

  461018 56284 48194,92 452929 0 0 452929 

 Výmera v ha 46,10 5,63 4,82 45,29 0,00 0,00 45,29 

 
Výmera na 1 ob. (66142, 
83985, 94492) 7,0   5,4   4,8 

 
Výmera plôch zelene školských areálov je v sú�asnosti dostato�ná. Do roku 2020 bude potrebné 
vzh�adom na narastajúci po�et obyvate�ov plochy zelene školských areálov posilni�. Avšak, ako je 
uvedené v analytickej �asti, niektoré školy už teraz vykazujú nedostatok plôch zelene. Z toho vyplýva, 
že je potrebné prehodnoti� každú školu samostatne pod�a po�tu žiakov a študentov, ktorí školu 
navštevujú, prípadne pod�a kapacity škôl. 

Tabu�ka �. 84: Bilancia vyhradenej zelene v  zdravotníckych areáloch v rámci urbanistických obvodov a 
jednotlivých plánovacích období 

UO   

Zele� 
zdravotnícky
ch areálov -  
stav 2008  

 -  
záber 

do 
roku   
2020 

 +  nové 
plochy do 
roku 2020 

Zele� 
zdravotníckyc

h areálov - 
celkom r. 

2020 

záber 
do 

roku   
2030 

 +  nové 
plochy do 
roku 2030 

Zele� 
zdravotníc

kych 
areálov - 
v r.  2030 

2  Dolné mesto   1383 0   1383 0 0 1383 

12  Nemocnica   83795 1930 13310 95175 0 0 95175 

 Výmera v m2 85178 1930 13310 95175     95175 

 Výmera v ha 8,52 0,19 1,33 9,52 0,00 0,00 9,52 

 Výmera m2/1 obyvate�a 1,3   0,9   0,8 

 
K nárastu výmery zelene nemocni�ného areálu dochádza z toho dôvodu, že do plôch sú zapo�ítané 
i záhrady, ktoré sa v tomto areáli v sú�asnosti nachádzajú. Aby bolo možné vybudova� kvalitné, súvislé 
plochy zelene, rezervné plochy a záhrady sa stanú sú�as�ou nemocni�ného parku. V sú�asnosti  �as� 
nemocni�ného areálu zabrala spa�ov�a a iné prevádzkové a obslužné areály. Technické plochy pri 
nemocnici by sa nemali 	alej rozširova�. Plochy zelene v nemocnici, pri poliklinike i pri rôznych 
zdravotníckych strediskách je potrebné dobudova�. 

Tabu�ka �. 85: Bilancia vyhradenej zelene v športových areáloch v rámci urbanistických obvodov a  jednotlivých 
plánovacích období (v m2) 

UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok  
2020 

prírastok 
celkom 

stav 
celkom r, 

2020 

 -  
úbytok 
2030 

prírastok 
celkom 

celkom 
zele�  2030 

1  Horné mesto     0 0 0 0 0 0 

2  Dolné mesto  - Spartak 15916 15915 13113 13113 0 0 13113 

8  Pred stanicou   9939   0 9939 0 0 9939 

22  Stará Kopánka   7707 0 0 7707 0 0 7707 

35 Kamenný mlyn   -11614 29512 41126 0 0 41126 

36 Ko�išské   0 9926 9926 0 0 9926 

44  Záhrady  - Lokomotíva 42008 0 7435 49443 0 0 49443 

45  Slávia   151583 0 2698 154281 0 0 154281 

48  Modranka   43239 0 0 43239 0 0 43239 

 Výmera v m2 270393 4302 62799 328890 0 0 328890 

 Výmera v ha 27,04 0,43 6,28 32,89 0,00 0,00 32,89 

 Výmera na 1 ob.  4,1   3,9   3,5 

 
V UO 35 Kamenný mlyn dochádza k prevodu plôch z krajinného prostredia do zastavaného územia 
a teda k rozšíreniu reálne zastavaného územia. Jedná sa o prírodný športovo-rekrea�ný areál.  Medzi 
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športové areály je zaradený i priestor pri kláštore Saleziánov, pretože sa tu nachádza športové ihrisko. 
Plochy športových areálov sú predimenzované. Ich sú�asná kapacita je posta�ujúca v návrhovom 
i výh�adovom období. Výmera športových areálov bude do roku 2030 postupne mierne klesa�.  

Tabu�ka �.86: Bilancia vyhradenej zelene – objekty cintorínov v rámci urbanistických obvodov a  jednotlivých 
plánovacích období 

UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok  
2020 

prírastok 
celkom 

stav 
celkom 
r, 2020 

 -  
úbytok 
2030 

 +  
prírastok 

2030 

celkom 
zele�  
2030 

5  Horné sady   13405 0 0 13405 0 0 13405 
32  Návršie   25436 0 0 25436 0 0 25436 
34  Výhyb�a   27055 0 31839 58894 0 0 58894 
48  Modranka   1508 0 0 1508 0 0 1508 
  67403 0 31839 99242 0 0 99242 
 Výmera v ha 6,74 0,00 3,18 9,92 0,00 0,00 9,92 

 
Výmera na 1 ob. 
(66142, 83985, 94492) 1,0   1,2   1,1 

 
Plochy cintorínov vykazujú vä�šiu výmeru ako je ich vlastná plocha zelene. Je tomu tak preto, že 
cintoríny prestávajú by� plochami s prevahou vegeta�ných prvkov. V sú�asnosti sú cintoríny 
spev�ované vrátane hrobových miest. Miesta rozjímania i medzi hrobovými po�ami chýbajú. Zele� 
cintorínov je tak poddimenzovaná. Mesto Trnava síce do roku 2020 rozširuje cintorín na Kamennej 
ceste, ale ani po rozšírení cintorína a pri sú�asnom náraste po�tu obyvate�ov sa výmera zelene tohto 
sakrálneho priestoru výrazne nezlepší. Hrozí rovnaké prehus�ovanie a spev�ovanie areálu cintorínov, 
ako je tomu v sú�asnosti. Cintoríny tak strácajú pietnu atmosféru. Cintoríny je potrebné prerieši�, najmä 
nové plochy cintorínov rieši� z h�adiska zelene ve�korysejšie.  
 
 
Zele� súkromná 

Plochy súkromnej zelene (záhrady a záhradkárske osady) sa podie�ajú na udržate�nosti systému sídelnej 
zelene ako celok, jednotlivé plochy však majú z tohto h�adiska menší význam, pretože ide zvä�ša 
o hospodárske alebo okrasné plochy, ktoré nie sú spravidla vytvárané na podporu systému zelene, ale 
pod�a predstáv investora. 

Tabu�ka �. 87:  Potreba plôch súkromnej zelene (SúkrZ) v jednotlivých plánovacích obdobiach 

Potreba 

Sú�asný 
stav SukrZ 

(ha) 

potreba  v 
zmysle 

normy (ha) 

Bilancia SúkrZ do 
r. 2010 na sú�asný 

stav 66142 
obyvate�ov 

Potreba SúkrZ do 
r.2020, po�et 

obyvate�ov 83985 
(ha) 

Potreba SúkrZ do        
r. 2030 po�et 

obyvate�ov 94492  
(ha) 

Súkromná zele� 179,80 99,21 80,08 125,98 141,35 
Súkromná zele� celkom 
(SúkrZ):  179,80 99,21 80,08 125,98 141,35 

      99,21 125,98 141,74 

      do r. 2010 2010-2020 2020-2030 
Nárast SúkrZ v jednotlivých 
plánovacích obdobiach (ha):     0 0 0 

 
Z uvedenej tabu�ky je zrejmé, že mesto Trnava vykazuje dostatok plôch súkromnej zelene i z h�adiska 
dlhodobej perspektívy. Súkromné záhrady zaberajú 161,5 ha a záhradkárske osady 18 ha plôch. 
Záhrady najmä v Modranke pri toku Trnávky sú nadrozmerné, i ke	 tradi�ne boli záhrady pri rodinných 
domoch vä�šie, ako sa s nimi uvažuje v rámci sú�asnej suburbanizácie. Záhrady pri rodinných domoch 
je i vhodné budova� vä�šie, ako je tomu v poslednom období (IBV Modranka, IBV Kopánka, IBV Za 
Kamennou cestou apod.). Malé záhrady pri RD sú novotvar a neposkytujú komfort niekdajších 
vidieckych záhrad. Bývanie v rodinnom dome má prináša� možnosti, ktoré nie je možné dosiahnu� 
v inom type bývania. Vä�šie záhrady sa potom podie�ajú tiež na skvalitnení mikroklímy mesta, alebo 
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min. príslušného územia IBV. Najmä záhrady pri rodinných domoch v Modranke by si mali zachova� 
vidiecky štýl, a to ako v rámci dizajnu, tak i v rámci plošných výmer. 
 
Bilancia plôch súkromnej zelene po jednotlivých subkategóriách v rámci urbanistických 
obvodoch: 
Záhrady pri rodinných domoch sú tradi�ným prvkom v zástavbe. Záhrady vidieka sú vä�šie, ve�kos�  
mestských záhrad závisí od solventnosti príslušnej rodiny. Záhrady teda neboli uniformnej ve�kosti. 
Záhradkárske osady sa za�ali budova� až po druhej svetovej vojne, nejde o tradi�ný krajinný prvok. 
Rozširovanie plôch súkromnej zelene až do roku 2030 nie je potrebné. Mesto disponuje dostato�nými 
plochami súkromnej zelene.  

Tabu�ka �.88: Bilancia súkromnej zelene – záhrady pri rodinných domoch v rámci urbanistických obvodov 
a jednotlivých plánovacích období (v m2) 

UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok  
2020 

 prírastok 
2020 

celkom 
stav celkom 

r, 2020 

 -  
úbytok 
2030 

prírastok 
celkom 

celkom 
zele�  
2030 

1  Horné mesto   21502 3876 0 17627 0 0 17627 

2  Dolné mesto   15589 0 0 15589 0 0 15589 

3  Dolné sady   78352 0 0 78352 0 0 78352 

4  Medzisady   107625 0 0 107625 0 0 107625 

5  Horné sady   96701 0 0 96701 0 0 96701 

6  Za hradbami   5290 0 0 5290 0 0 5290 

8  Pred stanicou   476 0 0 476 0 0 476 

9  Ružín   15260 5921 0 9339 0 0 9339 

10  Hurbanov   57965 0 3465 61430 0 0 61430 

11  Bojisko   91165 0 5059 96224 0 0 96224 

12  Nemocnica   12209 1716 0 10493 0 0 10493 

13  Starý Tulipán   161483 -59 0 161543 0 0 161543 

14  Na stanici   30192 9696 0 20496 0 0 20496 

15  Za stanicou   2556 0 0 2556 0 0 2556 

16  Stromovka   33530 0 0 33530 0 0 33530 

18  Dolina   16986 0 0 16986 0 32653,816 49639 

19  Voz�ovka   1191 0 0 1191 0 0 1191 

20  Hliník   1399 0 0 1399 0 0 1399 

21  Vodáre�   19974 0 0 19974 0 0 19974 

22  Stará Kopánka   84538 0 0 84538 0 0 84538 

23  Pekné pole   85878 6031 25135 104983 0 0 104983 

24  Orava   76286 0 43701 119987 0 0 119987 

26  Zátvor   76838 2495 0 74343 0 0 74343 

27 Rybník 17800 8984 49301 58117 0 0 58117 

28  Pred Sláviou   2446 2446 0 0 0 0 0 

29  Predmestie   3059 36 0 3023 0 0 3023 

30  Rázcestie   4383 0 0 4383 0 0 4383 

31  Agrokomplex   11274 0 0 11274 0 0 11274 

34  Výhyb�a     0 143457 143457 0 0 143457 

35 Kamenný mlyn   -962 3667 4629 0 0 4629 

36 Ko�išské   -7066 135991 143058 0 0 143058 

37 
 Nad kamenným 
mlynom   56884 0 78088 134972 0 0 134972 

39 Krá�ová – F, mlyn 1891 1891 0 0 0 213861,31 213861 

44  Záhrady   4085 656 0 3430 0 0 3430 

48  Modranka   420040 70314 100843 450569 0 0 450569 

  1614848 105974 588707 2097580 0 246515,13 2344096 
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UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok  
2020 

 prírastok 
2020 

celkom 
stav celkom 

r, 2020 

 -  
úbytok 
2030 

prírastok 
celkom 

celkom 
zele�  
2030 

 Výmera v ha 161,48 10,60 58,87 209,76 0,00 24,65 234,41 

 Výmera na 1 ob.  24,4   25,0   24,8 

 
Norma pri rodinných domoch odporú�a záhrady o výmere 15 m2/obyvate�a. Pod�a uvedenej normy sú 
záhrady v meste Trnava predimenzované. Avšak treba konštatova�, že záhrada pri rodinnom dome 
výrazne skvalit�uje prostredie pri rodinnom dome, pokia� je dobre založená. Skupiny záhrad majú 
významný podiel na kvalite mestského prostredia práve svojou hmotou zelene, ich nevýhodou je 
neprístupnos� pre verejnos�. Záhrady najmä v historickej zástavbe (napr. v Modranke) si ešte zachovali 
vidiecky charakter. Pozemky sú úzke, dlhé, majú prevažne úžitkovú funkciu, na pozemkoch sú sady 
apod. V Modranke by mal tento tradi�ný prvok zosta� zachovaný. Nie je vhodné vo vidieckom 
prostredí vytvára� mestské štruktúry, prvky, hmoty a používa� mestskú farebnos�. Nie je tiež správne 
vysádza� do vidieckeho prostredia cudzokrajné dreviny a dreviny z iných vegeta�ných pásiem. Chráni� 
je potrebné tradi�né druhy úžitkových i okrasných rastlín. Tým si obec zachová vlastnú  identitu. Podiel 
záhrad do roku 2030 v prepo�te na 1 obyvate�a zostáva zachovaný.  

Tabu�ka �.89: Bilancia súkromnej zelene – záhradkárske osady v rámci urbanistických obvodov a  jednotlivých 
plánovacích období 

UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok  
2020 

prírastok 
celkom 

stav 
celkom r, 

2020 
 -  úbytok 

2030 
prírastok 
celkom 

celkom 
zele�  
2030 

13  Starý Tulipán   1807 1807 0 0 0 0 0 

16  Stromovka   16690 0 0 16690 0 0 16690 

29  Predmestie   27361 0 0 27360 0 0 27361 

30  Rázcestie   20202 3766 0 16435 0 0 16435 

33 Pri zelene�skej ceste 68430 5617 0 62812 0 0 62813 

35 Kamenný mlyn   -23598 0 23598 0 0 23598 

37  Nad kamenným mlynom   20106 0 0 20105 0 0 20106 

48  Modranka   28604 3781,857 0 24821 0 0 24822 

  183200 -8624 0 191825 0 0 191825 

 Výmera v ha 18,32 -0,86 0,00 19,18 0,00 0,00 19,18 
 Výmera na 1 ob. 2,8   2,3   2,0 

 
Záhradkárske osady by mali tvori� cca 2 m2/obyvate�a. V tomto prípade mesto disponuje dostatkom 
plôch. Záhradkárske osady dnes však už stratili svoje opodstatnenie s�ahovaním sa obyvate�ov na 
vidiek. Stratili samozásobovate�nú funkciu i funkciu prioritne produk�nú. Objekty v záhradkárskych 
osadách sa menia na objekty do�asného (letného) alebo i celoro�ného bývania, získavajú skôr funkciu 
rekrea�nú. Okrem toho niektoré osady sa dostali do zastavaného územia mesta alebo sú v tesnej 
blízkosti mesta, takže tiež nie je v rámci tejto osady možné �ubovo�ne hospodári�. Zachovanie 
záhradkárskych osád pri sídlisku Tulipán však tvorí vhodný prechod do krajiny.  
 
 
Zele� špeciálna 

Plochy špeciálnej zelene majú z h�adiska kvality životného prostredia ve�ký význam v zastavanom 
území, a to najmä plochy izola�nej a ochrannej zelene, ktoré majú eliminova� vstup imisií do 
zastavaného územia, �i zamedzi� rôznym nevhodným poh�adom na nevhodné objekty. Pokia� tieto 
plochy i výmerou presahujú 0,5 ha, �ím plnia min. funkciu subjadra v zastavanom území, ich význam 
sa ešte zvyšuje.   
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V meste je v sú�asnosti dostatok špeciálnej zelene. V tabu�ke �. 90 sú osobitne uvedené aj plochy 
nevyužívané, a ktoré zaberajú výmeru 34 ha. Tieto plochy je možné v rámci urbanizovaného prostredia 
využi� na výstavbu plôch zelene, alebo na zástavbu s vysokým podielom zelene. Ich využitie  je 
uvedené v návrhovej �asti tohto dokumentu.  

 

Tabu�ka �. 90:  Potreba plôch špeciálnej  zelene (ŠpecZ) v jednotlivých plánovacích obdobiach 

Potreba 

Sú�asný 
stav ŠpecZ 

2008 

Potreba 
v zmysle 
normy  

Bilancia ŠpecZ do 
r. 2010 na sú�asný 

stav 66142 
obyvate�ov 

Potreba ŠpecZ 
do r.2020, po�et 

obyvate�ov 
83985 (ha) 

Potreba ŠpecZ do        
r. 2030 po�et 
obyvate�ov 
94492  (ha) 

Zele� dopravných komunikácií, 
izola�ná zele�  53,33 33,07 20,26 41,99 47,25 

výrobné areály, ochranná zele� 92,9 46,30 46,60 58,79 66,14 

iné areály a ochranná zele� 9,68 52,91 -43,23 67,19 75,59 
plochy  ruderalizované a 

nevyužívané 34,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Špeciálna zele� celkom (ŠPecZ):  190,29 132,28 
 

58,01 167,97 188,98 

      do r. 2010 2010-2020 2020-2030 
Nárast ŠpecZ v jednotlivých 
plánovacích obdobiach (ha):     0 0 0 

 

Z tabu�ky je zrejmé, že pokia� sú do bilancie zapo�ítané aj ruderalizované a nevyužívané plochy, mesto 
vykazuje v kategórii špeciálnej zelene dostatok zelene. Ak tieto „rezervné“ plochy budú využité na 
tvorbu špeciálnej zelene, potom bude ma� mesto dostatok izola�nej a ochrannej zelene aj v najbližšej 
budúcnosti.  
 
Bilancia plôch špeciálnej zelene v jednotlivých subkategóriách v rámci urbanistických obvodoch 
Cie�om bilancie je zisti�, ktorá subkategória má nedostatok �i prebytok plôch špeciálnej  zelene 
v porovnaní s normatívnymi hodnotami.  

Tabu�ka �. 91: Bilancia zelene výrobných areálov v rámci urbanistických obvodoch a v rámci jednotlivých 
plánovacích období 

UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok  
2020 

prírastok 
celkom 

stav celkom 
r, 2020 

 -  úbytok 
2030 

prírastok 
celkom 

celkom 
zele�  
2030 

1  Horné mesto   0 0 0 0 0 0 0 

2  Dolné mesto   0 0 0 0 0 0 0 

3  Dolné sady   0 0 0 0 0 0 0 

4  Medzisady   0 0 0 0 0 0 0 

5  Horné sady   1249 0 0 1249 0 0 1249 

6  Za hradbami   0 0 0 0 0 0 0 

7  Nad stanicou   0 0 0 0 0 0 0 

8  Pred stanicou   0 0 0 0 0 0 0 

9  Ružín   12459 0 1754 14213 0 0 14213 

10  Hurbanov   0 0 0 0 0 0 0 

11  Bojisko   930 0 0 930 0 0 930 

12  Nemocnica   0 0 0 0 0 0 0 

13  Starý Tulipán   0 0 0 0 0 0 0 

14  Na stanici   32793 0 2419 35213 0 0 35213 

15  Za stanicou   175369 250 4683 179801 0 0 179801 

16  Stromovka   0 0 0 0 0 0 0 

17  Za hrn�iarskou cestou   34821 209 18015 52627 0 0 52627 
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UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok  
2020 

prírastok 
celkom 

stav celkom 
r, 2020 

 -  úbytok 
2030 

prírastok 
celkom 

celkom 
zele�  
2030 

18  Dolina   41792 0 646 42438 0 0 42438 

19  Voz�ovka   43199 0 0 43199 0 0 43199 

20  Hliník   0 0 0 0 0 0 0 

21  Vodáre�   521 0 0 521 0 0 521 

22  Stará Kopánka   0 0 0 0 0 0 0 

23  Pekné pole   0 0 0 0 0 0 0 

24  Orava   469 0 0 469 0 0 469 

25  Tehelne   0 0 0 0 0 0 0 

26  Zátvor   0 0 0 0 0 0 0 

27 Rybník 221 0 0 221 0 0 221 

28  Pred Sláviou   0 0 0 0 0 0 0 

29  Predmestie   118842 7471 22975 134345 0 0 134345 

30  Rázcestie   95347 5 8093 103435 0 0 103435 

31  Agrokomplex   63939 0 0 63939 0 0 63939 

32  Návršie   134442 55342 177663 256763 0 0 256763 

33 Pri zelene�skej ceste 0 0 0 0 0 0 0 

34  Výhyb�a   15409 0 0 15409 0 0 15409 

35 Kamenný mlyn 0 0 0 0 0 0 0 

36 Ko�išské 0 0 0 0 0 0 0 

37  Nad kamenným mlynom   16522 0 0 16522 0 0 16522 

38 Medziháje 0 0 0 0 0 0 0 

39 Krá�ová – F, mlyn 0 0 5788 5788 0 13387 19175 

40 neexistuje 0 0 0 0 0 0 0 

41 Horné za cestou 0 0 0 0 0 0 0 

42 Dolné za cestou 0 0 0 0 0 0 0 

43 Richterov dvor 0 0 0 0 0 0 0 

44  Záhrady   0 0 0 0 0 0 0 

45  Slávia   0 0 0 0 0 0 0 

46 neexistuje 0 0 0 0 0 0 0 

47 neexistuje 0 0 0 0 0 0 0 

48  Modranka   138682 87442 140816 192056 0 0 192056 

 Výmera v m2 927007 150721 382853 1159139 0 13387,41 1172526 

 Výmera v ha 92,70 15,07 38,29 115,91 0,00 1,34 117,25 

 Výmera na 1 ob.  14,0   13,8   12,4 

 
Výrobné areály v celku majú dostatok nezastavaných plôch. Faktom však je, že nezastavané plochy sú 
zvä�ša plochy len zatrávnené. Ide teda len o plošný priemet plôch zelene. V areáloch chýba kvalitná 
izola�ná a ochranná zele�.  

Tabu�ka �.92: Bilancia zelene izola�nej, komunikácií a dopravných zariadení v rámci urbanistických obvodoch 
a v rámci jednotlivých plánovacích období 

UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok  
2020 

prírastok 
celkom 

stav 
celkom r, 

2020 
 -  úbytok 

2030 
prírastok 
celkom 

celkom zele�  
2030 

1  Horné mesto   14180 7579 124 6726   0 6726 

2  Dolné mesto   12038 7748 0 4290   0 4290 

3  Dolné sady   5766 254 0 5512   0 5512 

4  Medzisady   18203 1251 1629 18581   0 18581 

5  Horné sady   13726 2157 387 11955   0 11955 

6  Za hradbami   7727 0 129 7856   0 7856 
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UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  úbytok  
2020 

prírastok 
celkom 

stav 
celkom r, 

2020 
 -  úbytok 

2030 
prírastok 
celkom 

celkom zele�  
2030 

7  Nad stanicou   7446 640 0 6806   0 6806 

8  Pred stanicou   3867 107 186 3947   0 3947 

9  Ružín   5774 3477 206 2504   0 2504 

10  Hurbanov   5883 2011 0 3871   0 3871 

11  Bojisko   13827 0 245 14071 61 0 14010 

12  Nemocnica   5970 1158 2066 6877 41 0 6837 

13  Starý Tulipán   10108 468 0 9640 539 0 9100 

14  Na stanici   4238 59 161 4339   0 4339 

15  Za stanicou   4552 993 0 3559   0 3559 

16  Stromovka   11211 4135 0 7076   0 7076 

17  Za hrn�iarskou cestou   10406 1456 1891 10841   0 10841 

18  Dolina   39867 2313 84257 121811   0 121811 

19  Voz�ovka   13155 8144 0 5011   0 5011 

20  Hliník   2577 0 0 2577   0 2577 

21  Vodáre�   7078 3844 0 3234   0 3234 

22  Stará Kopánka   3914 560 1904 5258   0 5258 

23  Pekné pole   5220 1063 3928 8086   0 8086 

24  Orava   4800 0 2792 7591   0 7591 

25  Tehelne   6061 0 150 6211   0 6211 

26  Zátvor   8920 0 15799 24719   0 24719 

27 Rybník 881 0 90118 90999   0 90999 

28  Pred Sláviou   16356 6432 23300 33224   0 33224 

29  Predmestie   15558 964 6183 20776   0 20776 

30  Rázcestie   9533 1465 0 8069   0 8069 

31  Agrokomplex   15930 7620 27060 35370   0 35370 

32  Návršie   79943 32385 211960 259519   1983 261501 

33 Pri zelene�skej ceste 4063 1179 20188 23072   0 23072 

34  Výhyb�a   503 -58 59820 60381   0 60381 

35 Kamenný mlyn 0 0 5179 5179   0 5179 

36 Ko�išské 0 0 1404 1404   0 1404 

37  Nad kamenným mlynom   672 0 116753 117425   0 117425 

38 Medziháje 0 0 0 0   0 0 

39 Krá�ová – F, mlyn 0 0 94210 94210   0 94210 

40 neexistuje 0 0 0 0   0 0 

41 Horné za cestou 2093 0 36368 38461   0 38461 

42 Dolné za cestou 104 0 51367 51471   0 51471 

43 Richterov dvor 0 0 0 0   0 0 

44  Záhrady   4514 0 59616 64130   0 64130 

45  Slávia   0 0 12398 12398   0 12398 

46 neexistuje 0 0 0 0   0 0 

47 neexistuje 0 0 0 0   0 0 

48  Modranka   139819 0 317610 457429   0 457429 

 Výmera v m2 536482 99405 1249387 1686464 641,233 1983 1687805 

 Výmera v ha 53,65 9,94 124,94 168,65 0,06  168,78 

 Výmera na 1 ob.  8,1   20,1   17,9 

 

Zele� dopravných zariadení a komunikácií je v sú�asnosti dimenzovaná nad uvažovanú normu a jej 
podiel sa ešte zvýši. Znamená to, že okolo komunikácií by mali vzniknú� aleje, stromoradia i zelené 
pásy. Táto koncepcia opticky a z poh�adu chodca �i ú�astníka dopravy robí mesto zeleným, bežný 
chodec �i ú�astník dopravy vníma mesto ako priestor so zelenými ulicami. Aby však ulice boli kvalitné, 
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je potrebné stromoradia a aleje udržiava� v dobrom zdravotnom stave. Zele� izola�ná, komunikácií 
a dopravných zariadení je vysádzaná dlhodobo koncep�ne, �o je zrejmé na rekonštrukcii líniových 
výsadieb i na výsadbe drevín na každé vo�né miesto, pri�om sa uplat�ujú i bodové (solitérne) výsadby. 
Líniová výsadba je typický kompozi�ný prvok pre mesto. 

 

Tau�ka �.93: Bilancia zelene areálov a ochranná zele�  v rámci urbanistických obvodoch a v rámci jednotlivých 
plánovacích období 

UO   
pôvodný 
stav 2008  

 -  
úbytok  
2020 

prírastok 
celkom 

stav 
celkom r, 

2020 

 -  
úbytok 
2030 

 +  
prírastok 

2030 
celkom 

celkom zele�  
2030 

1  Horné mesto   0 0 0 0 0 0 0 

2  Dolné mesto   0 0 1307 1307 0 0 1307 

26  Zátvor   59896 6774 0 53122 0 0 53122 

28  Pred Sláviou   4609 4609 0 0 0 0 0 

45  Slávia   9397 9397 0 0 0 0 0 

  73902 20780 1307 54429 0 0 54429 

 Výmera v ha 7,39 2,08 0,13 5,44 0,00 0,00 5,44 

 Výmera na 1 ob.  1,1   0,6   0,6 

 

Norma stanovuje pre Trnavu 8 m2/obyvate�a ochrannej a areálovej zelene. V sú�asnom stave je možné 
za túto zele� poklada� najmä ochrannú zele� v pásme hygienickej ochrany vodných zdrojov. Táto 
podkategória nie je v návrhoch dostato�ne rozvinutá. 

 

Celková bilancia potreby plôch zelene v meste Trnava 
Celkovú potrebu plôch zelene v jednotlivých plánovacích obdobiach v závislosti od nárastu po�tu 
obyvate�ov a pri dodržaní odporú�aného normatívu výmery zelene vo výške 135 m2/obyvate�a 
dokumentujú nasledovné tabu�ky. 
 

Tabu�ka �.94: Potreba zriadenia plôch systému sídelnej zelene do roku 2030 

Potreba zelene v jednotlivých plánovacích 
obdobiach (ha)   

Stav 2008 
(ha) 

Potreba zelene do 
roku 2010 (ha) 

Potreba zelene 
do roku 2020 

(ha) 

Potreba zelene 
do roku 2030 

(ha) 

Po�et obyvate�ov 66142 66142 83985 94235 

Verejná zele�:  191,0 548,98 697,08 784,28 

Vyhradená  zele�:  100,7 112,44 142,77 160,2 

Súkromná  zele�:  179,37 99,21 125,98 141,35 

Špeciálna  zele�:  190,29 132,28 167,97 188,98 

Spolu 661,3 892,9 1133,8 1275,0 
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Tabu�ka �. 95: Potreba nárastu plôch urbánnej zelene v jednotlivých plánovacích obdobiach: 

Potreba doplnenia zelene v jednotlivých 
plánovacích obdobiach (ha)   

Potreba 
doplnenia  zelene 

do r. 2010 (ha) 

Potreba 
doplnenia  

zelene 2010- 
2020 (ha) 

Potreba 
doplnenia  zelene 

2020-2030 (ha) 

Celková potreba 
doplnenia zelene 

do r. 2030 

Verejná zele�:  357,98 148,10 87,21 593,28 

Vyhradená  zele�:  11,74 30,33 17,87 59,5 

Súkromná  zele�:  0 0 0 0 

Špeciálna  zele�:  0 0 0 0 

Spolu 369,7 178,4 105,1 652,8 

Tabu�ka �.96: .Plánovaný nárast  plôch urbánnej zelene v jednotlivých plánovacích obdobiach 

Plánovaný nárast zelene v jednotlivých plánovacích 
obdobiach (ha)   

Stav 2008 
(ha) 

Plánovaný 
nárast zelene 

do r. 2020 (ha) 

Plánovaný 
nárast zelene 

2020-2030 
(ha) 

Celkový 
plánovaný 

nárast zelene 
do r. 2030 

Verejná zele�:  191,0 146,83 89,57 236,40 

Vyhradená  zele�:  100,7 34,77 23,11 57,88 

Súkromná  zele�:  179,4 59,27 22,89 82,16 

Špeciálna  zele�:  190,3 103,78 2,00 105,78 

Spolu 661,3 344,6 137,6 482,2 

 

Z vyššie uvedených tabuliek vyplýva, že mesto musí po�íta� s nárastom plôch zelene, a to do roku 2030 
až o cca 653 ha, �ím sa mesto dostane na úrove� 1275 ha plôch zelene, �o predstavuje 135 m2/ 
obyvate�a v roku 2030. Predpokladaný po�et obyvate�ov bude 94492. Návrh tvorby systému zelene 
však zaostáva za potrebou budovania zelene. Sú�asné úvahy o dobudovaní zelene v urbánnom prostredí 
sa pohybujú na úrovni 482 ha. Do roku 2030 tak bude mesto disponova� plochou zelene o výmere 1144 
ha. Potreba zelene na predpokladaný po�et obyvate�ov je však 1275 ha. Deficit plôch zelene vo 
výh�adovom roku 2030 predstavuje výmeru 131 ha.  

Tabu�ka �. 97: Podiel zelene v zastavanom území v jednotlivých plánovacích obdobiach 

 

 zastavané 
územie  

(ha) 

výmera 
plánovanej 
zelene (ha) 

Zastúpenie zelene  v 
% 

územie mesta s dostupnos�ou zelene do 300 m - rok 2008 1869 661,3 35% 

územie mesta s dostupnos�ou zelene do 300 m - rok 2020 2488 1006 40% 

územie mesta s dostupnos�ou zelene do 300 m - rok 2030 2711 1144 42% 

Pre porovnanie uvádzame dostupnos� zelene do 300 m v 	alších slovenských mestách. Údaje uvádza 
Hudeková Z. (apríl 2009) vo svojej práci „Klimatické zmeny,  problematika verejných mestských 
priestorov a zelene a ich normatívy v mestských sídlach“ 

• Aarhus (Dánsko) 40% dostupnos� zelene 
• Turku (Fínsko) 96% dostupnos� zelene 
• Tampere (Fínsko) 98% dostupnos� zelene 
• Ša�a 72% dostupnos� zelene 
• Púchov 62% dostupnos� zelene 
• Rimavská Sobota 54% dostupnos� zelene 
• Dubnica nad Váhom 61 % dostupnos� zelene1 

                                                      
1 1 Hudekova Z., Mederly, P.: Sustainable Urban Development in the Slovak Republic, Regional Environmental 
Center, Country Office Slovakia; ISBN 80-969436-2-6. 2006 
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Z tabu�ky vyplýva, že po dobudovaní uvažovaných plôch zelene mesto posilní kvalitu svojho 
urbánneho priestoru, avšak celkovo sa z h�adiska ekologickej a biotickej kvality územia bude 
pohybova� na priemernej úrovni.  

Z h�adiska udržate�nosti systému sídelnej zelene majú najvä�ší význam pre kvalitu prostredia i kvalitu 
života ob�anov mesta plochy lesoparkov a plochy verejnej zelene parkovej s výmerou nad 0,5 ha. 
Výmera verejnej zelene parkovej a lesoparkovej by do roku 2030 mala stúpnu� zo sú�asných 52 ha na 
255 ha, �o je nárast oproti sú�asnému stavu o cca 200 ha. Mesto by teda prioritne malo budova� tieto 
plochy.  
 

Mesto z h�adiska  trvalej udržate�nosti  systému sídelnej zelene 
Pre stabilitu územia je potrebné doplni� najmä jadrá a subjadrá systému sídelnej zelene (JSysZ). Mnohé 
návrhy zodpovedajú i v sú�asnosti platnému územnému plánu, niektoré sú navrhnuté ako nové plochy. 

Tabu�ka �. 98: Výmera nosných prvkov systému sídelnej zelene – jadrá systému 

UO   
JSysZ  stav 
2008 (ha) 

Nové JSysZ  do  
roku 2020 (ha) 

JSysZ celkom do 
r 2020 (ha) 

Nové JSysZ  do 
roku 2030 (ha) 

Stav JSysZ 
celkom do r 

2030 

              

3  Dolné sady   2,93 0,00 2,93 0,00 2,93 

6  Za hradbami   1,85 0,00 1,85 0,00 1,85 

7  Nad stanicou   7,50 0,00 7,50 0,00 7,50 

8  Pred stanicou   2,33 0,00 2,33 0,00 2,33 

26  Zátvor     0,00 0,00 5,66 5,66 

27  Rybník   39,74 39,74 0,00 39,74 

33  Pri zelene�skej ceste   10,30 10,30 26,67 36,97 

34  Výhyb�a   14,61 30,25 44,86 16,59 61,45 

35  Kamenný mlyn 5,24 15,63 20,87 0,00 20,87 

36  Ko�išské   0,76 0,76 0,00 0,76 

44  Záhrady     10,60 10,60 26,30 36,91 

 celkom 34,46 107,28 141,73 75,23 216,97 

(jestvujúce jadrá systému: park J.Krá�a, Beethovenov park, lesopark Kamenný mlyn, lesopark na 
Kamennej ceste – niektoré zasahujú do viacerých urbanistických obvodov, preto jedno jadro je 
v tabu�ke rozdelené do viacerých UO) 

Tabu�ka �. 99:  Výmera nosných prvkov systému sídelnej zelene – subjadrá systému (SZSysZ) 

UO   
SJSysZ -  stav 

2008 (ha) 
SJSysZ -  do 

2020 (ha) 
Stav SJSysZ v  r. 

2020 (ha) 
SJSysZ do r.  

2030 (ha) 
Stav SJSysZ  

v  r. 2030 (ha) 

1  Horné mesto   3,06 0,00 3,06 0 3,06 

2  Dolné mesto   4,78 1,42 6,20 0 6,20 

6  Za hradbami   0,00 2,36 2,36 0 2,36 

8  Pred stanicou   0,00 3,36 3,36 0,99 4,35 

9  Ružín   0,00 2,02 2,02 0 2,02 

10  Hurbanov   0,00 3,95 3,95 0 3,95 

12  Nemocnica   0,00 3,18 3,18 0 3,18 

16  Stromovka   0,00 4,67 4,67 0 4,67 

17  Za hrn�iarskou cestou   0,00 0,00 0,00 0 0,00 

18  Dolina   0,00 3,30 3,30 0 3,30 

19  Voz�ovka   0,00 0,69 0,69 0 0,69 

20  Hliník   0,00 6,11 6,11 0 6,11 

21  Vodáre�   1,35 0,00 1,35 0 1,35 
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UO   
SJSysZ -  stav 

2008 (ha) 
SJSysZ -  do 

2020 (ha) 
Stav SJSysZ v  r. 

2020 (ha) 
SJSysZ do r.  

2030 (ha) 
Stav SJSysZ  

v  r. 2030 (ha) 

22  Stará Kopánka   0,00 2,39 2,39 0 2,39 

23  Pekné pole   0,00 1,51 1,51 0 1,51 

24  Orava   0,00 0,22 0,22 0 0,22 

25  Tehelne   0,00 3,50 3,50 0 3,50 

26  Zátvor   1,30 7,46 8,77 0 8,77 

27 Rybník 0,00 8,37 8,37 0 8,37 

28  Pred Sláviou   2,58 1,15 3,73 0 3,73 

29  Predmestie   0,00 1,27 1,27 0 1,27 

32  Návršie   0,00 3,49 3,49 0 3,49 

33 Pri zelene�skej ceste 0,00 4,38 4,38 0 4,38 

36 Ko�išské 0,00 2,33 2,33 0 2,33 

37  Nad kamenným mlynom   0,00 9,34 9,34 0 9,34 

39 Krá�ová – F, mlyn 0,00 4,59 4,59 0 4,59 

41 Horné za cestou 0,00 3,33 3,33 0 3,33 

42 Dolné za cestou 0,00 4,66 4,66 0 4,66 

44  Záhrady   4,82 2,19 7,01 0 7,01 

45  Slávia   0,00 2,88 2,88 0 2,88 

48  Modranka   0,00 3,68 3,68 0 3,68 

 Spolu 17,89 97,79 115,68 0,99 116,68 

(niektoré subjadrá tvoria v mapových podkladoch ur�ité celky zelene, avšak v tabu�ke sú rozdelené 
medzi urbanistické obvody, do ktorých fyzicky zasahujú) 
 
Predpokladaná výmera nových prvkov systému sídelnej zelene podporujúcich hygienu, kvalitu a 
ekostabilitu urbánneho prostredia (jadrá a subjadrá systému)  je spolu 333,63 ha. Do roku 2030 by však 
mesto malo vybudova� 784,28 ha plôch verejnej zelene, �iže o 450 ha viac. Je nutné posilni� krajinné 
prostredie o ekostabilizujúce prvky najmä v bezprostrednom okolí mesta Trnava. 
 
Indikátor trvalej udržate�nosti – zele�:  
�alším ukazovate�om trvalej udržate�nosti rozvoja miest a kvality prostredia sú tzv. indikátory trvalej 
udržate�nosti, a to najmä indikátor �. 4 – zele�. Tento indikátor stanovuje dostupnos� plôch verejnej 
zelene s výmerou nad 0,5 ha do 300 m.  
V sú�asnosti má Trnava málo plôch verejnej zelene, ktoré by zabezpe�ili kvalitný systém sídelnej 
zelene (plochy s výmerou nad 0,5 ha) a tieto plochy boli rozmiestnené v takej vzdialenosti, aby boli 
dostupné v priebehu 10 min. pre všetky vekové skupiny obyvate�ov. Tabu�ka �. 100 dokumentuje 
sú�asný stav dostupných plôch ako i zmenu stavu, ak by sa naplnila predpokladaná výstavba plôch 
zelene v súlade s územným plánom platným v sú�asnosti, ako i v súlade s návrhmi uvádzanými v tomto 
diel.   

Tabu�ka. �. 100:  Naplnenie indikátora trvalej udržate�nosti �.4 – Zele� v meste Trnava 

  
 zastavané 

územie  (ha) 
Územie s dostupnos�ou verejnej 

zelene  do 300 m, stav r. 2008 (ha) 
Pokrytie zastavaného 

územia mesta v % 

územie mesta s dostupnos�ou zelene 
do 300 m - rok 2008 1869 766,00 41 % 

územie mesta s dostupnos�ou zelene 
do 300 m - rok 2020 2488 1963 79 % 

územie mesta s dostupnos�ou zelene 
do 300 m - rok 2030 2711 2155 79 % 
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Obrázok �. 9: Indikátor TUR – dostupnos� zelene 

 
Na základe indikátorov trvalej udržate�nosti rozvoja miest je možné konštatova�, že udržate�nos� 
systému zelene sa odvíja okrem iného i od dostupnosti plôch verejnej zelene parkovej a lesoparkovej. 
Plochy do 5 ha by mali ma� pre verejnos� dostupnos� do 300 m, plochy nad 5 ha do 500 m. Na základe 
analýz je možné konštatova�, že parkové a lesoparkové plochy s výmerou nad 0,5 ha sú v sídelnej 
štruktúre lokalizované tak, že dostupnos� do 300 a 500 m je splnená asi pre 40% zastavaného územia, 
konkrétne 766 ha. Ostatné zastavané územie nie je pokryté parkami tak, aby boli dostupné v uvedených 
vzdialenostiach. Na základe toho je možné konštatova�, že z h�adiska indikátora trvalej udržate�nosti 
sídelnej zelene sa javí mesto Trnava skôr ako dlhodobo neudržate�né. Neudržate�nos�  systému zelene 
má nieko�ko dôvodov:  

Indikátor TUR – 

dostupnos� zelene 
(parky a par�íky) do 
300 m 
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- nedostato�ná výmera plôch funk�nej zelene - plochy s výmerou nad 0,5 ha s kvalitnou zele�ou sú 
poddimenzované 

- nedostato�ná kvalita krajinného zázemia mesta – chýbajúce lesoparky, lesné porasty, sady, 
remízky, vetrolamy a mesto zatia� ekologickú stabilitu krajiny neriešilo, neposilnilo 

- nevyhovujúci plošný priemet funk�nej zelene – prevažujú líniové tvary 
- vysoký podiel len zatrávnených plôch, bez vzrastlej zelene (sídliská, športoviská...) 
- nedostato�ná údržba plôch zelene – zna�ný podiel ruderálov 
- orná pôda v zastavanom území – radí sa medzi plochy nefunk�né z h�adiska udržate�nosti systému 

zelene 
- nevyhovujúca kvalita porastov na plochách zelene – prevládajú porasty dlhodobo neudržate�né 

s drevinami krátkovekými alebo nevhodnými do daných klimatických podmienok 
- nevyhovujúca kvalita stromoradí a alejí – prevládajú aleje a stromoradia dlhodobo neudržate�né 
- zhoršujúce sa klimatické a prírodné podmienky – teplota v mestách je o 2-5°C vyššia ako v okolitej 

krajine, �ím sa zvyšuje výpar vody z pôdy evapotranspiráciou rastlín. Základnou podmienkou 
udržania zelene v sídle je dostatok vody. V meste zatia� chýbajú plochy s funkciou „vsakova�iek“, 
teda plochy s terénnymi depresiami, kde by bola zachytávaná daž	ová voda a tá by postupne 
vsakovala do terénu. 

Pozitívne je, že mesto zakladá nové výsadby v uliciach i na sú�asných plochách zelene, v meste je 
preto pomerne vysoké zastúpenie mladých stromov. 
 

Vplyv  investi�ných zámerov na zele� v meste 
Vplyvom investícií dochádza k suburbanizácii územia, mesto sa rozširuje, a to jednak zónami bývania, 
jednak výrobnými a skladovými priestormi, �ím sa rozrastá celé zastavané územie v rámci 
administratívneho územia mesta. Rozrastanie dokumentuje nasledujúca tabu�ka �. 101. 

Tabu�ka  �.101:  Rozširovanie sa zastavaného územia v administratívnej hranici mesta Trnava 

  

Ve�kos� 
administratívneho 

územia mesta 
 zastavané územie  

(ha) 
Pokrytie zastavaného 

územia mesta v % 

zastavané územie mesta - rok 2008 7153,49 1869 26 

zastavané územie mesta - rok 2020 7153,49 2488 35 

zastavané územie mesta - rok 2030 7153,49 2711 38 

 
Do roku 2030 sa predpokladá rozšírenie zastavaného územia zo sú�asných 26 % na 38% 
administratívneho územia mesta. S takouto zástavbou uvažuje i územný plán, ktorý je v platnosti 
v tomto období. 
Na udržate�nosti systému zelene zastavaného územia sa podie�ajú i investi�né zámery, teda ich 
lokalizácia, zastavanos� územia jednotlivých areálov apod. Riešite�ský kolektív získal podklady od 
zadávate�a, ktoré obsahovali i  návrhy na umiestnenie nových investi�ných zámerov. Z dôvodu 
výstavby rôznych stavebných zámerov dôjde k záberom nezastavaných plôch v rámci zastavaného 
územia, ale aj po jeho obvode, �ím dôjde k rozširovaniu zastavaného územia. Systém zelene je preto 
potrebné vytvára� nielen v sú�asnom zastavanom území, ale aj v plánovanom rozširovanom 
zastavanom území. Sú�asné investi�né zámery však nepodporujú tvorbu systému sídelnej zelene 
formou vy�lenenia územia pre tvorbu parkov s plošným priemetom na rezervných plochách, prípadne 
na plochách, kde prebehla alebo by mohla prebehnú� asanácia starých, nevyužívaných objektov. 
Naopak, mesto zintenzív�uje zástavbu. Je to však všeobecný trend.  

Hodnotenie problematiky parkovacích miest v meste Trnava 
Potreba plôch pre parkovacie miesta je vypo�ítaná len pre jednotlivé sídliská a z h�adiska podkategórie 
zelene bytových domov. Celkovú potrebu parkovacích miest uvádza Generálny dopravný plán. 
Podklady pre výpo�et parkovacích miest na sídlisku dodalo mesto Trnava. Výpo�et vychádzal jednak 
z po�tu obyvate�ov v jednotlivých sídliskách, jednak z po�tu jestvujúcich parkovacích miest z roku 
2006.  
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Nasledujúca tabu�ka uvádza výmery plôch zelene v  blízkosti bytových domov, pri�om výpo�et uvažuje 
s normatívom 11 m2/obyvate�a. Výpo�et bol spracovaný na základe požiadavky objednávate�a a jeho 
ú�elom bolo zisti�, �i je uvedený normatív splnený a �i priestor medzi bytovými domami poskytuje 
priestor pre výstavbu parkovacích miest. Uplatnenie len uvedeného normatívu 11 m2 je skres�ujúce 
v rámci sídliska ako celku, preto treba túto tabu�ku vníma� ako informa�nú, avšak nie relevantnú 
a smerodajnú pre prípadné odôvodnenie záberov plôch zelene.  

Tabu�ka �.102:  Výpo�et stavu plôch zelene pri bytových domoch v rámci sídlisk mesta Trnava 

ID Obytný súbor - sídliská UO 

Po�et 
obyvate�ov 

sídliska 
(2006)* 

Normatív 
zelene pri BD 

(prepo�et - 
m2) 

Potreba 
zelene pri BD 

(ha) 

Stav zelene 
pri BD   (ha)   

(2008) 

Bilancia plôch 
zelene pri BD 

(ha) 

1 Vajanského 2 858 9438 0,94 0,73 -0,21  

2 A. Hlinku 3 199 2189 0,22 0,42 0,20 

3 Študentská/Hospodárska 3 1361 14971 1,5 2,04 0,54 

4 J.Bottu 3 282 3102 0,31 0,40 0,09 

5 Študentská  3 - 4  660 7260 0,73 0,92 0,19 

6 J. Kalin�iakova 4 1991 21901 2,19 2,65 0,46 

7 A. Kubinu 5 1397 15367 1,54 1,31 -0,23 

8 Beethovenova 6 3942 43362 4,34 3,48 -0,86 

9 Mozartova 7 3512 38632 3,86 6,06 2,20 

10 G. Dusíka 8 1341 14751 1,48 2,56 1,08 

11 B. Smetanu 8 1194 13134 1,31 2,57 1,26 

12 Spartakovská 1 10 664 7304 0,73 1,57 0,84 

13 Tmaškovi�ova 11 266 2926 0,29 0,42 0,13 

14 Tmaškovi�ova/Nitrianska 11 185 2035 0,20 0,38 0,18 

15 Zelene�ská 11 814 8954 0,90 1,50 0,60 

16 Lin�ianská 16 6635 72985 7,30 9,03 1,73 

17 Hlboká-Clementisa 2 20 1460 16060 1,61 5,17 3,56 

18 
Spartakovská-Clementisa 
1 

20 
1845 20295 2,03 2,48 0,45 

19 Špa�inská 21 686 7546 0,75 1,17 0,42 

20 Okružná 21 1838 20218 2,02 2,54 0,52 

21 Na hlinách 21 4410 48510 4,85 5,53 0,68 

22 Hajdozyho  22 924 10164 1,02 1,57 0,55 

23 Tehelná  25 2261 24871 2,49 2,72 0,23 

24 V jame  25 1328 14608 1,46 1,21 -0,25  

25 Rovná 26 442 4862 0,49 1,59 1,10 

26 Veterná 26 1793 19723 1,97 2,48 0,51 

27 T. Tekela, Clementisa 44 2414 26554 2,66 3,40 0,74 

28 J. Slottu 44 1768 19448 1,94 2,93 0,99 

29 Clementisa 44 1111 12221 1,22 1,85 0,63 

   47581 523391 52,34 70,68 18,33 

(Poznámka: Normatív 11 m2/obyvate�a nezodpovedá potrebe celkovej výmery zelene na 1 obyvate�a, ktorá 
predstavuje výmeru min. 83 m2/ob. Metodika, ktorá po�íta len s touto minimálnou výmerou teda nie je správna.) 

 
Z uvedenej tabu�ky vyplýva, že pri bytových domoch jednotlivých sídlisk je zvä�ša dostatok  plôch 
obytnej zelene. Nedostatok obytnej zelene vykazujú len sídliská Vajanského, Kubinu, Beethovenova 
a sídlisko V jame. V rámci celého mesta však zele� pri bytových domoch nevychádza ve�mi 
optimisticky. Výmera na 1 obyvate�a v sú�asnom stave je len 12,5 m2, �o je v prepo�te na všetky 
sídliská len o 9,89 ha nad potrebnú výmeru pri bytových domoch pod�a normatívu. Pritom ale 
z predchádzajúcich statí vyplýva, že v meste je celkovo nedostatok plôch verejnej zelene parkovej 
a lesoparkovej. Výmera plôch obytnej zelene teda len �iasto�ne nahrádza chýbajúcu verejnú zele�. Táto 
„rozvo�nená zástavba“ bola uplatnená v druhej polovici 20.storo�ia. V sú�asnosti je trend ešte viac 
územie zastava�, zahusti� výstavbu objektov. Udrža� podiel 12 m2 zelene na obyvate�a sa javí 
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v sú�asnosti ako nereálny, pretože v poslednom období vzrastajú nároky na zastavané plochy, 
parkovacie miesta apod. Aby sa dosiahla výmera aspo� 9-10 m2/obyvate�a, je potrebné uvažova� 
s parkovacími domami, hromadnými garážami i podzemným parkovaním v plnom rozsahu, teda upusti� 
od budovania parkovacích miest na teréne. Ak by došlo k výstavbe parkovacích miest na teréne v rámci 
sú�asných plôch obytnej zelene, potom by došlo k 	alšiemu poklesu plôch zelene na sídliskách. 
Výsledky takýchto záberov dokumentuje nasledujúca tabu�ka.  

Tabu�ka �. 103: Modelovaný záber plôch zelene pre výstavbu parkovacích miest 

ID Obytný súbor – sídliská UO 
Sú�asný po�et  
parkovacích 
miest (2006) 

	alšia 
potreba 

parkovacích 
miest (2006) 

Sú�asná 
bilancia plôch 
zelene pri BD 

(ha) 

Úbytok zelene 
z dôvodu 

zabezpe�enia 
chýbajúcich 

PM v ha 

Bilancia 
zelene          po 

plošnej      
výstavbe PM                          

v ha 

1 Vajanského 2 0 277 -0,21  0,69 -0,90 

2 A. Hlinku 3 0 71 0,20 0,18 0,02  

3 Študentská/Hospodárska 3 144 552 0,54 1,38 -0,84 

4 J.Bottu 3 16 110 0,09 0,28 -0,19 

5 Študentská  3 - 4  0 310 0,19 0,78 -0,59 

6 J. Kalin�iakova 4 829 514 0,46 1,29 -0,83 

7 A. Kubinu 5 118 680 -0,23 1,70 -1,93 

8 Beethovenova 6 694 774 -0,86 1,94 -2,80 

9 Mozartova 7 556 679 2,20 1,70 0,50 

10 G. Dusíka 8 213 329 1,08 0,82 0,26 

11 B. Smetanu 8 155 346 1,26 0,87 0,39 

12 Spartakovská 1 10 77 129 0,84 0,32 0,52 

13 Tmaškovi�ova 11 0 103 0,13 0,26 -0,13  

14 Tmaškovi�ova/Nitrianska 11 0 69 0,18 0,17 0,01 

15 Zelene�ská 11 44 239 0,60 0,60 0,00 

16 Lin�ianská 16 819 1496 1,73 3,74 -2,01 

17 Hlboká-Clementisa 2 20 328 313 3,56 0,78 2,78 

18 Spartakovská-Clementisa 1 20 337 430 0,45 1,08 -0,63 

19 Špa�inská 21 38 246 0,42 0,62 -0,20 

20 Okružná 21 299 373 0,52 0,93 -0,41 

21 Na hlinách 21 588 1028 0,68 2,57 -1,89 

22 Hajdozyho  22 143 287 0,55 0,72 -0,17 

23 Tehelná  25 459 289 0,23 0,72 -0,49 

24 V jame  25 224 117 -0,25  0,29 -0,54 

25 Rovná 26 115 46 1,10 0,12 0,98 

26 Veterná 26 486 142 0,51 0,36 0,15 

27 T. Tekela, Clementisa 44 304 556 0,74 1,39 -0,65  

28 J. Slottu 44 404 172 0,99 0,43 0,56 

29 Clementisa 44 152 200 0,63 0,50 0,13 

   7542 10877 18,33 27,19 -8,88 

 
Z uvedenej tabu�ky vyplýva, že pre výstavbu parkovacích miest na teréne sídliská nemajú dostatok 
plôch. Pre parkoviská je disponibilná plocha („prebyto�ná“ plocha) 18,33 ha (vi	 tabu�ka vyššie), 
avšak na výstavbu parkovacích miest len na teréne by bolo potrebné zastava� plochu o výmere 27,19 
ha. Pri výstavbe parkovacích plôch na sídliskách na teréne by potom výmera plôch obytnej zelene 
klesla z 11-12 m2 na 9 m2/obyvate�a a menej. Výstavba parkovísk pod�a uvedenej tabu�ky je možná 
len na sídliskách Hlboká-Clementisa a Rovná, ktoré disponujú najvä�šími výmerami zelene na 1 
obyvate�a. Uvedené výpo�ty sú vztiahnuté len na jednu z podkategórií verejnej zelene – na plochy 
zelene pri bytových domoch. Uvedená úvaha sa týkala len sídlisk v meste Trnava, aj to len v 
bezprostrednom okolí bytových domov. Výsledok síce dáva možnos� výstavby parkovísk na plochách 
verejnej zelene, avšak z predchádzajúcich kapitol je zrejmé, že mesto nedisponuje dostatkom plôch 
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zelene ako celku a že práve kategórie verejnej zelene parkovej a lesoparkovej v meste chýbajú. 
Z uvedeného h�adiska by preto 	alšia zástavba plôch zelene (najmä verejnej) bola v neprospech 
systému sídelnej zelene a je potrebné zamera� sa v prípade budovania parkovacích miest na výstavbu 
parkovacích domov a hromadných garážových domov – vhodnou formou je napr. budovanie aspo� 
�iasto�ne zapustených objektov so zemnými valmi a výsadbou zelene. Vzh�adom na kvalitu plôch 
zelene riešite�ský kolektív vymedzil aj v sídliskových priestoroch tzv. plochy na nezastavanie. Ich 
výmeru uvádza nasledujúca tabu�ka �. 104. 
 

Tabu�ka �. 104:  Sú�asné plochy  zelene chránené a ur�ené  na nezastavanie v sídliskách 

ID Obytný súbor – sídliská UO 
Sú�asný stav zelene 
pri BD   (ha)   (2008) 

Plochy na 
nezastavanie v ha 

Plochy na 
nezastavanie v % 

1 Vajanského 2 0,73 0,28 38 

2 A. Hlinku 3 0,42 0,19 45 

3 Študentská/Hospodárska 3 2,04 1,13 55 

4 J.Bottu 3 0,40 0,19 48 

5 Študentská  3 - 4  0,92 0,29 32 

6 J. Kalin�iakova 4 2,65 1,68 63 

7 A. Kubinu 5 1,31 0,86 66 

8 Beethovenova 6 3,48 1,44 41 

9 Mozartova 7 6,06 1,65 27 

10 G. Dusíka 8 2,56 0,56 22 

11 B. Smetanu 8 2,57 1,33 52 

12 Spartakovská 1 10 1,57 0,39 25 

13 Tamaškovi�ova 11 0,42 0 0 

14 Tmaškovi�ova/Nitrianska 11 0,38 0 0 

15 Zelene�ská 11 1,50 0,58 39 

16 Lin�ianská 16 9,03 3,73 41 

17 Hlboká-Clementisa 2 20 5,17 3,90 75 

18 Spartakovská-Clementisa 1 20 2,48 1,85 75 

19 Špa�inská 21 1,17 0,95 81 

20 Okružná 21 2,54 1,28 50 

21 Na hlinách 21 5,53 2,71 49 

22 Hajdozyho  22 1,57 0,99 63 

23 Tehelná  25 2,72 0,83 31 

24 V jame  25 1,21 0,66 55 

25 Rovná 26 1,59 1,10 69 

26 Veterná 26 2,48 1,21 49 

27 T. Tekela, Clementisa 44 3,40 2,16 64 

28 J. Slottu 44 2,93 1,22 42 

29 Clementisa 44 1,85 1,20 65 

 Spolu  70,68 34,38 49 

V predmetných sídliskách je potrebné chráni� plochy zelene o celkovej minimálnej výmere 34,4 ha – 
plochy s najvyššou kvalitou. Ochrana len uvedených plôch však nesta�í na vytvorenie kvalitného 
prostredia pre život, naopak – plochy menej kvalitné bude potrebné dobudova� tak, aby sa ich kvalita 
zvýšila.  

Závere�né hodnotenie systému zelene v meste Trnava 
Výmery plôch zelene celkom v zastavanom území mesta predstavujú 833 ha, �o je 100 m2/obyvate�a. 
Uvedený údaj však v sebe zah��a zele� funk�nú i nefunk�nú, �o je možné zhrnú� nasledovne: 
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− za nefunk�né plochy zelene sú považované orná pôda a ruderálne spolo�enstvá, ktoré spolu 
predstavujú 33 m2/obyvate�a,  

− �iasto�ne funk�né sú plochy s bylinným povrchom - trávnikové plochy.  Ide najmä o športové 
areály a športoviská pri školských zariadeniach. Ich výmera v Trnave je cca 27 ha, �o 
predstavuje 4 m2/obyvate�a. (Chudík v metodike z roku 1987 uvádza potrebu 2 m2/obyvate�a 
športových plôch a športovísk). V meste je podstatne viac trávnikových plôch, a to v rámci 
sídlisk, v rámci výrobných areálov, v rámci nemocni�ného areálu apod.  

− za plochy so zníženou funkciou je možné považova� tiež plochy cintorínov. Zele� v cintorínoch 
tvorí možno už len 1/3 pôvodných zelených plôch z dôvodu neustáleho spev�ovania povrchov. 
Chudík uvádza 4 m2/obyvate�a výmeru cintorínov, mesto disponuje výmerou 2 m2/obyvate�a, 
�o je vrátane i spevnených plôch na cintorínoch. V sú�asnosti však už mesto rozširuje cintoríny. 

− za plne funk�né plochy zelene je možné považova� plochy parkovo upravené. Parky s výmerou 
nad 0,5 ha zaberajú výmeru 301147,6 m2 (30,11 ha) a lesoparky zaberajú 224225 m2 (22,42  
ha).   

Nasledujúce porovnanie dokumentuje, ako i pri relatívnom dostatku nezastavaných plôch môže mesto 
ma� nedostatok plôch kvalitnej zelene. Tabu�ka uvádza porovnanie stavu a odporú�anej výmery na 
základe dvoch uvedených normatív.  
 

  výmera m2 m2/ 1ob. 
VUVA (1984) *na 
podmienky Trnavy 

Chudík (1987) *na 
podmienky  Trnavy 

lesoparky 22,42 3,4 45 45 

parky nad 0,5 30,11 4,6 16   (8-12 x 2) 15  ( 9 +6 m2 ) 

spolu 52,33 8,0 61 60 

 
Celkovo konštatujeme, že systém zelene v meste Trnava je nefunk�ný, a to z viacerých dôvodov:  

− Nedostato�ná výmera plôch funk�nej zelene 

− Nedostato�né krajinné zázemie mesta – chýbajúce lesoparky, lesné porasty, sady,  apod. 

− Plošný priemet funk�nej zelene – prevažujú líniové tvary 

− Údržba plôch zelene – zna�ný podiel ruderálov 

− Kvalita porastov – prevládajú porasty dlhodobo neudržate�né 

− Kvalita stromoradí a alejí – prevládajú aleje a stromoradia dlhodobo neudržate�né 

− Prírodné a klimatické podmienky – teplota v mestách je o 2-5°C vyššia ako v okolitej krajine, tým 
sa zvyšuje výpar vody z pôdy ale i evapotranspiráciou rastlín. Základnou podmienkou udržania 
zelene v sídle je dostatok vody. 

 

Riešite�ský kolektív analyzoval plochy zelene v meste Trnava z h�adiska urbanisticko-
architektonického na základe zvolených kritérií (podrobne vi	 metodika) s nasledovnými výsledkami:  

− Z h�adiska plošných priemetov pozitívne vychádzajú najmä športové areály, potom sídliskové 
plochy a plochy ob�ianskej vybavenosti, najmä nemocni�ný areál. V centre je plošný priemet 
zelene pomerne malý, dôležitá tu je historicky zdokumentovaná a zachovaná zele� (kláštor 
klarisiek, záhrady múzea ai.). 

− Plochy zelene ovplyv�uje okolitá zástavba. V centre mesta je zvä�ša zástavba kompaktná, takže 
zele� je silne izolovaná. Na sídliskách je zástavba medzernatá, �ím sa podporuje biodiverzita 
zastavaného územia.  Sídlisko Prednádražie z tohto h�adiska nedosahuje kvalitu sídliska Družba �i 
Tulipán.  

− Z h�adiska kompozície je jadrom pôvodné historické jadro v obd
žnikovom tvare. Ku tomuto jadru 
vedú všetky komunikácie. Zástavba postupne obkolesovala jadro. Bariérovým prvkom sa stala až 
železnica, ktorá tvorí bariérový prvok nielen v	aka vlastnej trati, ale i v	aka stanici, depu 
a opravárenským závodu ŽOS. Tra� i výhyb�a tvoria limitujúci prvok v rozvoji mesta i zelene. 
Významnou urbanistickou dominantou sú kostoly. V krajine sa takouto dominantou javí kaplnka pri 
morovom cintoríne. Prírodnou dominantou je zele� okolo hradieb a pri stanici (sad J. Krá�a). 
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Kompozi�né osi zele� v podobe stromoradí podporuje len miestami, najmä na ulici Hlboká 
obojstranne. 

− Charakteristické pre mesto Trnava je líniové usporiadanie parkových plôch. Historicky to bola 
Promenáda, v sú�asnosti sú to prakticky všetky parky (sad J. Krá�a, Beethovenov park, lesopark 
v smere ku Kamennému mlynu, nový park na konci sídliska Družba apod.) V starších uli�ných 
priestoroch sa po�ítalo i s osadením stromoradí. Novšie ulice sú budované síce široké, ale bez 
stromoradí. Tiež prechod do krajiny bol v minulosti podporený alejami popri cestách, v sú�asnosti 
sa vypadnuté stromy nedosádzajú, resp. len ojedinelo.  

− Vyzdvihnú� však treba rekonštrukciu Sadu J. Krá�a, Bernolákovho parku, tiež kvalitné úpravy napr. 
na ulici Clementisovej apod. Napriek tomu však mestu chýba ve�koplošný park. 

− Niektoré plochy majú jedine�nú identitu zachovanú, iné ju naopak stratili. Z h�adiska génia loci 
(ducha miesta) je potrebné vyzdvihnú� Kalváriu, ktorá je síce málo navštevovaná, nesie však 
silného sakrálneho ducha. Tiež pri�ahlý cukrovar provokuje fantáziu návštevníka mesta. Promenáde  
a ploche pri hradbách na ul. Hlbokej vštepujú práve hradby nádych jedine�nosti. Žia�, nemocni�ná 
záhrada, ktorá vznikla na pôde univerzitných záhrad Trnavskej univerzity, svoju jedine�nos� 
stratila. Tiež Ružový park nezodpovedá úpravou svojmu názvu. Takmer celkom zanikol jedine�ný 
Spiegelsaal, ktorý návštevník mesta objaví len náhodou a zo záhrad zostalo už len torzo. Zvyšky 
jestvujúcich historických záhrad a parkov by mali by� systematicky obnovené. Najmä plochy pri 
pamiatkových objektoch by mali kompozíciou zodpoveda� duchu svojej doby. Inak sa historický 
objekt ocitne v neharmonickom prostredí.  

− Architektúra a jej exteriér by mali by� v súlade. Historické objekty by mali ma� rekonštruované 
záhrady, objekty zo za�iatku 20. storo�ia by mohli ma� priestor viac tvarovaný, s gu�ovitými 
formami javorov, �o zodpovedá jednak obdobiu secesie, jednak vtedajšej módnej vlne. Stavby 
socialistické by mali ma� riešenú kompozíciu v duchu socializmu s modernými drevinami tej doby 
ako napr. populárne brezy, naše smreky, apod. Nesúlad je cíti� najmä v súkromných záhradách, kde 
vlastníci tvoria záhrady pod�a svojich predstáv a nie pod�a dobovej architektúry. Vzniká tak 
nesúlad, disharmonické prostredie. 

Výsledky urbanisticko-architektonických analýz sú uvedené jednak v tabu�kovej �asti, jednak 
v grafickej prílohe – kartogramy  2.6.(1-13) a 2.7.(1-7). 

 

Z h�adiska ekologicko-environmentálneho sú najkvalitnejšími plochami verejné parky, sad pri 
Belušovej veži, cintoríny na Nitrianskej ulici, lesopark na sídlisku Družba a v smere ku Kamennému 
mlynu, ale tiež areál základnej školy v Modranke.  

− Z h�adiska napojenia na krajinu získala najviac bodov Modranka 

− Z h�adiska fytodiverzity sú to najmä okrajové plochy, ale i �as� medzi bytovými domami v UO 9 
Ružín a �as� medi bytovými domami v UO 44 Prúdy. 

− Vä�šina plôch vykazuje podiel inváznych drevín pod 5 %, najviac inváznych druhov bolo zistených  
v priemyselných zónach, kde je najhoršia údržba. 

− V meste je vysoké zastúpenie introdukovaných a geograficky nepôvodných drevín. Trnav�ania si 
ob�úbili najmä ihli�naté dreviny, hoci tieto nie sú do daných klimatických a prírodných podmienok 
vhodné.   

− Mnohé plochy si vyžadujú úpravu sponu drevín. Pri prílišnej hustote dochádza k vývojovým 
defektom, ktoré sa neskôr nedajú odstráni�. Najviac výrubov však bude potrebných 
v priemyselných zónach z dôvodu nedostato�nej údržby plôch.  

− Historicky zaujímavá plocha nemocni�ného areálu sa dostala do silnej izolácie, pretože je zo 
všetkých strán obklopená bariérovými prvkami - dopravnými trasami. Pritom je to plocha 
s vysokým potenciálom. Výškové bariéry sú však skôr prekážkou v zónach s výškovými bytovými 
domami. V týchto blokoch dochádza tiež k nadmernému zatieneniu plôch zelene, �o má za 
následok uplatnenie obmedzeného sortimentu drevín.  

− Antropický tlak pôsobí na všetky plochy v meste, predsa však k�udnejšie zóny podliehajú tomuto 
tlaku menej. Plochy s vä�šími plochami zelene sú odolnejšie.  
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− Výskyt kvalitnejšej zelene na ploche má i vplyv na hygienu prostredia. �ím vä�šie sú stromy, tým 
viac tuhých zne�is�ujúcich látok a  iných polutantov zachytávajú apod. Plochy so stromami sú tak 
ú�innejšie z h�adiska hygieny prostredia. Ich výsadba ku zdrojom emisií je ve�kou výhodou.  

Výsledky analýzy porastov sú uvedené jednak v tabu�kovej �asti, jednak v grafickej prílohe – 
kartogramy  �. 2.5.(1-10). 

Riešite�ský kolektív analyzoval plochy zelene v meste Trnava aj z h�adiska kvality jednotlivých 
porastov na základe zvolených kritérií (podrobne vi	 metodika) s nasledovnými výsledkami:  

− V záujmovom území prevládajú plochy s kombinovanými vegeta�nými prvkami (kombinácia 
prvkov jednoduchých a zložených – metodika Šimek, �R) 

− Z h�adiska vekovej štruktúry prevládajú porasty kombinované (rôznoveké), pomerne nízke je 
zastúpenie porastov s drevinami nad 50 rokov.  

− Porasty sú prevažne trojetážové, prípadne kombinácia bylinný povrch so stromami. Krovitá etáž je 
menej zastúpená.  

− Plochy sú pomerne málo pokryté korunami stromov, prevláda pokryvnos� od 30-50%. Pokryvnos� 
nad 70% vykazuje najmä sad J. Krá�a, Promenáda, plocha pri hradbách na ul. Hlbokej, plocha pri 
Belušovej vodárni (ochranné pásmo vodného zdroja), ai.  

− Zdravotný stav stromov je prevažne dobrý, je to dané i tým, že v území prevažujú mladé stromy. 
Chýba im však výchovný rez, preto sa znižuje ich životnos�. 

− Vitalita stromov je optimálna alebo mierne znížená. Je to opä� dané priemerným vekom stromov, 
stromy mladé sú vitálne i v prípade, že sú poškodené, majú vô�u svoje rany hoji�. 

− Sadovnícka hodnota stromov je však takmer na celom území mesta priemerná alebo podpriemerná. 
Kvalitné stromy z h�adiska habituálnej hodnoty sa v meste vyskytujú skôr ojedinelo. 

− V meste prevládajú plochy s nedostatkom kostrových, teda dlhovekých drevín. To má za následok 
zníženú perspektívu takýchto porastov, tie skôr odumrú a bude potrebná ich výmena. 

− Sídlisko Družba a Tupilán majú množstvo mladých stromov, preto plochy vykazujú dlhodobú 
perspektívu. Treba ich však chráni� pred vandalizmom a rastovými defektmi.  

Výsledky analýzy porastov sú uvedené jednak v tabu�kovej �asti, jednak v grafickej prílohe – 
kartogramy  �. 2.4.(1-12). 
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Obrázok �. 10: Ekologicko-environmentálne  hodnotenie  zelene 

 

Kvalitné plochy z h�adiska ekologicko-environmentálneho tvoria len 11,3% plôch zelene zastavaného 
územia. Hodnotenie prebehlo na základe vopred stanovených kritérií.  

 

+   11,3 %
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Obrázok �. 11: Urbanistické hodnotenie  zelene 

 

Kvalitné plochy z h�adiska urbanisticko-architektonického tvoria len 13,4% plôch zelene zastavaného 
územia. Hodnotenie prebehlo na základe vopred stanovených kritérií.  

    + 13,4 % 
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A.3.1.6.2.  Hodnotenie sídelnej zelene v jednotlivých urbanistických 
obvodoch 
 

Urbanistický obvod �.1 – Horné mesto 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  37 ha 
• Výmera plôch zelene:    96,11 ha 
• Po�et plôch:      37 
• �ísla plôch:     1-37 
• Mezoštrukturálny index:   0,26 – podpriemerná hodnota signalizuje 

nedostatok plôch zelene v urbanistickom celku 
• Po�et obyvate�ov:    1176 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  82 m²/obyvate�   
• Charakter zelene v urb.  celku: plochy zelene sú prevažne líniového charakteru, ide 

o sprievodnú zele� komunikácií, parkovacích plôch (výsadby alejí a stromoradí v uli�ných 
priestoroch, v úzkych pásoch zelene pl.�. 8,9 alebo sú vsadené v dlažbe pl.�.3,16,14,11). Zele� 
o okolí objektov ob�ianskej vybavenosti je nekompaktná, bez zelene. Plošná zele� parkového 
charakteru o výmere nad 0,5 ha sa nachádza v parku A. Bernoláka a pri hradbách na Hlbokej 
ulici (tieto plochy zelene patria medzi najkvalitnejšie plochy zelene v meste. 

• Kategórie zelene:  

  verejná parková zele� – 3,06  ha – 32% 

  zele� vybavenosti – 1,09ha – 11% 

  ostatná zele� – 1,25ha – 13% 

  záhrady – 2,15ha – 22 % 

  zele� dopravných zariadení – 1,14ha – 15% 

  ruderál – 0,63 ha – 7% 

  
• Funkcia zelene: kultúrno-historická, sociálna, hygienická, dekoratívna  
• Perspektíva porastov: strednodobá až dlhodobá. V urbanistickom celku sa nachádzajú nové 

výsadby, stredne a dlhovekých drevín (plocha �. 1,3,16,22). Pôvodné staršie líniové výsadby 
uli�ných stromoradí sú však zna�ne poškodené (neprimeraný orez drevín) a trpia 
nedostato�nou a neodbornou údržbou (plochy �. 5,9,14).  

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• V urbanistickom bloku sa nachádzajú dve parkovo upravené plochy o výmere nad 0,5 ha, ktoré 

sú sú�as�ou systému sídelnej zelene (pl.�. 21 - park A. Bernoláka, pl.�. 1 – zele� na Hlbokej 
ulici), tieto plochy patria medzi historicky pôvodné plochy na území mesta Trnava 

• Dostatok hmoty vzrastlej zelene na jestvujúcich parkových plochách (hlavne park A. 
Bernoláka, Zelený krí�ok, par�ík na Jeruzalemskej ul., Univerzitnom námestí, izola�ný pás 
zelene na Hlbokej ulici) 

• Poloha urbanistického celku v centre historického mesta, dostupnos� bloku pre obyvate�ov 
mesta 

• Plochy zelene v bloku sú využívané ob�anmi na oddych, krátkodobý pobyt 
• Nové výsadby drevín (plocha �. 3,16,21)   
• Dobrá vybavenos� plôch zelene prvkami PDA 
• Celkovo nízke zastúpenie ihli�natých drevín na plochách zelene 
• Zrekonštruovaný park A. Bernoláka, zahájená rekonštrukcia par�íka pri galérii – pl.�. 20 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Vysoké zastúpenie introdukovaných – nepôvodných drevín vo výsadbách  
• Poškodené, nedostato�ne ošetrované dreviny v stromoradiach (pl. �.5,6,9,14) 
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• Nedostato�ná údržba jestvujúcich vzrastlých drevín 
• Nevhodná druhová skladba drevín na ploche �.2 (okolie kostola sv. Mikuláša), plocha je 

nedostato�ne riešená 
• Parkoviská bez vzrastlej zelene 
• Ruderálne a zanedbané plochy zelene nachádzajúce sa v urbanistickom celku – plocha �. 4,17 
• Plochy zelene sú ohrozené inžinierskymi sie�ami, dopravou, emisiami. 
• Vedenie v korunách stromov (pl.�.8) 
• Vandalizmus (sprejom striekané hradné múry pl. �. 4, lavi�ky pl.�.20) 
• Plochy zelene sú ohrozené inžinierskymi sie�ami, dopravou, emisiami (ide hlavne o pl. �. 

1,5,14) pri hlavných komunikáciách 
• Nedostato�né zastúpenie kostrových drevín v starších výsadbách  
• Medzernaté stromoradia (pl.�. 6, 9,5) 
• Plochy zelene sú významne antropogénne za�ažené 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Nedoriešené plochy zelene v okolí kostola sv. Mikuláša, v okolí mestských hradieb  
• Dosadby pôdopokryvných drevín na ploche �.1 
• Neriešené plochy v okolí požiarnej zbrojnice (Rybníková ul.) 
• Dub na ploche �.5 navrhujeme na ochranu 

 
 

Urbanistický obvod �.2 – Dolné mesto 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  52, 94 ha 
• Výmera plôch zelene:    15,19 ha 
• Po�et plôch:     61  
• �ísla plôch:     38 - 98 
• Po�et obyvate�ov:    2619 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  58  m²/obyvate� – podpriemerná hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,28 - podpriemerná hodnota 
• Charakter plochy: plošná aj líniová zele�,  pásy zelene popri komunikáciách, 

parkoviskách. Plochy zelene nachádzajúce sa v okolí objektov ob�ianskej vybavenosti sú 
zna�ne rozdrobené. Kompaktná a hodnotná plošná zele� sa nachádza v okrajových �astiach 
urbanistického celku – park A. Bernoláka, Rúžový park, parková úprava okolo amfiteátra, park 
na Kapitulskom námestí, izola�ná zele� popri hradbách na Hlbokej ulici. 

• Kategórie zelene:  

  parky – 4,28  ha – 28% 

  zele� vybavenosti – 3,01 ha – 20% 

  ostatná zele� – 2,45 ha – 13% 

  zele� pri bytových domoch – 0,73 ha – 5% 

  školské zariadenia a areály – 0,46 ha – 3% 

  zele� športových zariadení – 1,59ha – 10% 

  zele� zdravotníckych zariadení – 0,13 – 1% 

  záhrady – 1,55 ha – 10% 

  zele� dopravných zariadení – 1,20ha – 8% 

  ruderál – 0,15ha - 1% 

   

Funkcia zelene:  kultúrno–historická, sociálna, hygienická, 

Perspektíva porastov: prevažne strednodobá 
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Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Vzrastlá zele� na jestvujúcich parkových plochách (pl.�.39,62,79,81) 
• Poloha urbanistického celku v centre historického mesta 
• Dobrá dostupnos� plôch zelene pre obyvate�ov mesta 
• V bloku sa nachádzajú parkovo upravené plochy s výmerou zelene nad 0,5 ha, ktoré sú 

významnou sú�as�ou systému zelene meste (pl.�. 39,62,79,81) 
• Alej vzrastlých stromov na Streleckej ulici (pl.�.62) 
• Vodný prvok – rieka Trnávka na parkových plochách zelene (pl.�. 62, 39) 
• Parkovo upravené menšie plochy zelene na námestiach, pri objektoch ob�ianskej vybavenosti 

(pl.�. 49,50,53,57,81) 
• Zrekonštruované plochy zelene – Mestský amfiteáter, Synagóga, detské ihrisko na Streleckej 

ul. (pl.�. 61,68, 78) 
• Zatrávnené parkovisko s výsadbou vzrastlých drevín na Radlinského ul. (pl.�.51) 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Poškodené (neprimeraným  orezom), nedostato�ne ošetrované dreviny, nevhodne volená 

druhová skladba stromov v stromoradiach (p.�. 51,76,74) 
• Neupravené parkoviská, prevažne bez zelene a vzrastlých drevín (pl.�.48,53,75,77) 
• Plochy zelene sú ohrozené inžinierskymi sie�ami, dopravou, emisiami (ide hlavne o pl. 

�.38,48,57,66,79, ktoré sú najviac za�ažené dopravou) 
• Nekompaktnos�, roztrieštenos� plôch zelene nachádzajúcich sa v urbanistickom celku (pl.�. 

49,50,53,57,81) 
• Nedostato�ná údržba na plochách zelene, neudržiavané plochy zelene (pl.�.58,59,75) sa 

nachádzajú ved�a kvalitne udržiavaných plôch zelene  
• Nedoriešené, nedostato�ne udržiavané plochy zelene na sídlisku na Vajanského ul. 
• Nedostato�né zastúpenie vzrastlých drevín mimo parkové plochy na plochách zelene 

v urbanistickom celku 
• Plochy zelene ú významne antropogénne za�ažené 
• Neposta�ujúca a zanedbaná úprava zelene pri pamätníkoch a umeleckých dielach na plochách 

zelene 
• Vysoké zastúpenie nepôvodných a ihli�natých drevín na plochách zelene (napr. pl.�. 82,54,56) 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Prepojenie parkových plôch zelene pomocou stromoradí 
• Neriešené plochy zelene v urb. celku 
• Úprava, revitalizácia, vä�šie využitie a za�lenenie vodného prvku (rieka Trnávka) do 

parkových plôch 
 
 

Urbanistický obvod �.3 – Dolné sady 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  45,63 ha 
• Výmera plôch zelene:    16,21 ha 
• Po�et plôch:     50  
• �ísla plôch:     99 -148 
• Po�et obyvate�ov:    3500 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  46  m²/obyvate�  - podpriemerná hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,35 – priemerná hodnota 
• Charakter plochy: líniová sprievodná zele� komunikácií, plošná zele� v okolí bytových 

domov, objektov ob�ianskej vybavenosti, parková plošná zele� – park Janka Krá�a (historicky 
pôvodná zele� v hodnotenom území)  
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• Kategórie zelene:  

  parky – 2,93 ha – 18% 

  zele� vybavenosti – 0,0038 ha – 0,02% 

  ostatná zele� – 0,54 ha – 3% 

  zele� obytných súborov – 2,81 ha – 18% 

  školské zariadenia a areály – 1,27ha – 8% 

  záhrady – 7,83 ha – 49% 

  zele� dopravných zariadení –  0,57ha – 4% 

   

Funkcia zelene: sociálno-spolo�enská, izola�ná, hygienická 
• Perspektíva porastov: priemerná perspektíva porastov v urbanistickom celku je strednodobá  

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Park Janka Krá�a (pl.�. 118) – historicky pôvodná plochy v území s vysokým zastúpením 

vzrastlých stromov. Na území parku sa nachádzajú jedny z najstarších stromov v meste Trnava. 
Plocha parku je sú�as�ou systému sídelnej zelene mesta 

• Vzrastlé dreviny nachádzajúce sa v medziblokových priestoroch  
• Kvalitne vybudovaná izola�ná zele� na ploche �. 145 (ul. J. Bottu), a zele� v medziblokových 

priestoroch na Hospodárskej ulici 
• Nové výsadby drevín na ul. F. Urbánka (pl.�. 121) 
• Pozostatky ovocného sadu na ploche  �. 120  

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Uli�né stromoradia a aleje sú v zlom zdravotnom stave (ich životnos� je znížená neprimeraným 

orezom), sú medzernaté, umiestnené na minimálnej ploche zelene, bodovo v dlažbe 
• Nevhodná druhová skladba stromoradí 
• Vedenie v korunách stromov – novovysadené stromoradie na ploche �. 121 
• Medziblokové priestory na Hospodárskej ulici , ul. A. Hlinku, sú neosobné, nedostato�ne 

riešené 
• Stromoradia sú ohrozené inžinierskymi sie�ami 
• Nedostato�ne ponechaný priestor pre zele� v uliciach 
• Vysoké zastúpenie ihli�natých drevín v okolí bytových domoch a objektoch ob�ianskej 

vybavenosti na Študentskej ulici 
• Neriešené plochy zelene na Študentskej ulici, nejednotná úprava plôch zelene pred bytovými 

domami  
• Nedostato�ná údržba na plochách zelene  a stromových porastov 
• Plochy zelene v uli�ných priestoroch sú obmedzované inžinierskymi sie�ami 
• Parkovanie v medziblokových priestoroch na plochách zelene (pl.�.101,136) 
• Neupravené okolie TKO pri bytových domoch 
• Prílišná druhová pestros� vo výsadbách pri bytových domoch na Hospodárskej ulici 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Zmena druhového zloženia a doplnenie stromoradí 
• Doriešenie plôch zelene medziblokových priestorov pre potreby obyvate�ov 
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Urbanistický obvod �.4 –  Medzisady 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  49,96 ha 
• Výmera plôch zelene:    18 ha 
• Po�et plôch:     51  
• �ísla plôch:     149-194 
• Po�et obyvate�ov:    3069 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  59  m²/obyvate�  - podpriemerná hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,36 – priemerná hodnota 
• Charakter plochy: sprievodná zele� komunikácii s výsadbami drevín, plochy sú líniového 

charakteru. Plošná zele� v okolí bytových domov na Hospodárskej a Študentskej ulici, malé 
parkovo upravené plochy na ulici T. Vansovej a Letnej.  

• Kategórie zelene:  

  parky – 0,02 ha – 0,14% 

  zele� vybavenosti –0,45 ha – 2% 

  ostatná zele� – 0,47 ha – 3% 

  zele� obytných súborov –3,20 ha – 18% 

  školské zariadenia a areály – 1,15 ha – 6% 

  záhrady –  10,7 ha – 60% 

  zele� dopravných zariadení – 1,82 ha – 10% 

  ruderál – 0,18 ha – 1% 
• Funkcia zelene: izola�ná, sociálna 
• Perspektíva porastov: prevažne strednodobá perspektíva. Dlhodobú perspektívu majú nové 

výsadby drevín pozd
ž Hospodárskej ulice   

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nové výsadby kostrových drevín pozd
ž Hospodárskej ulice 
• Malý par�ík vybudovaný na Letnej ul. 
• Malá parková plocha so vzrastlou zele�ou na Okružnom námestí , okolo Domova dôchodcov 

na ul. T. Vansovej 
• Plošná zele� v okolí bytových domov s vybudovanou hmotou zelene 
• Stromoradie topo�a bieleho v areáli strednej školy na Študentskej ulici (pl.�. 152) 
• Stredový pás zelene s výsadbou ve�kokorunných drevín na Študentskej ulici (pl.�. 151) 
• Staré jedince tisu oby�ajného, maklury na ploche �. 157, táto plocha je historicky pôvodná 

plocha zelene v meste 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nedostato�ne vybudovaná izola�ná zele� v okolí hospodárskej ulice 
• Náletové dreviny na plochách zelene (pl.�. 152,155,157,163,165,167,168) 
• Ruderálna plocha v okolí historickej veži�ky na Kalin�iakovej ulici (pl.�. 156) 
• Parkovanie na plochách zelene pl.�.160 
• Parkoviská a okolie garáží bez  zelene (pl. �.154,155,160,169,167,165) 
• Staré stromoradia nie sú nahrádzané novými náhradnými výsadbami (pl.�. 179, 182) 
• Nedostato�ná údržba a ošetrovanie jestvujúcich stromov nachádzajúcich sa v urbanistickom 

celku 
• Ihli�naté dreviny na ploche �.159 
• Nedostato�né zastúpenie kostrových drevín na plochách zelene v urb. celku 
• Plocha �. 181 (par�ík na Okružnom námestí), je riešený ako prechodová plocha, chýbajú tu 

prvky drobnej architektúry 
• Betónové ihriská pri obytných súboroch na Hospodárskej ul. 
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• Vybavenos� na plochách zelene v okolí Domova dôchodcov je pomerne nízka 
• V areály školy na ul. T. Vansovej je nedostato�ne vybudovaná zele� 
• Plochy nachádzajúce sa pri Hospodárskej ulici sú nadmerne za�ažené dopravou 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Jasene štíhle ploche �. 181 (Okružné námestie) chráni�, plochu dobudova�  
• Dosadby stromov do alejí a stromoradí      
   
         

Urbanistický obvod �.5 –  Horné sady 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  45,91 ha 
• Výmera plôch zelene:    17,18 ha 
• Po�et plôch:     30  
• �ísla plôch:     195 - 220 
• Po�et obyvate�ov:    2671 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  64  m²/obyvate�  - podpriemerná hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,37 – priemerná hodnota, táto hodnota je však 

mierne skreslená skuto�nos�ou že v tomto urbanistickom celku sa nachádza cintorín. 
• Charakter plochy: prevažne plošná zele� medziblokových priestorov, objektov ob�ianskej 

vybavenosti, cintorínov, uli�ná zele�  s líniovými výsadbami, ulice s IBV sú vä�šinou bez 
zelene a zele� sa nachádza len v predzáhradkách 

• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,12 ha – 1% 

  ostatná zele� – 1,97 ha – 11% 

  zele� obytných súborov – 1,76 ha – 10% 

  školské zariadenia a areály – 0,81 ha – 5 % 

  zele� cintorínov – 1,34 ha –8  % 

  zele� dopravných zariadení– 1,37 ha – 8% 

  zele� výrobných areálov– 0,12 ha – 1 % 
• Funkcia zelene: hygienická, spolo�enská, špeciálna 
• Perspektíva porastov: prevažne strednodobá 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Dostatok vzrastlých drevín na plochách zelene v medziblokových priestoroch 

(196,197,198,207) 
• Na ploche cintorína sa nachádzajú náhrobné pomníky vedené ako pamätihodnosti mesta Trnavy 

a kaplnka 
• Dostato�ne vybudované izola�né porasty na ul. T. Vansovej  (pl.�. 205) 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nedostato�ne vybudovaná izola�ná zele� na Hospodárskej ulici 
• Betónové detské ihriská na plochách �. 200, 198 pri hospodárskej ul. - hlu�nos� a prašnos� od 

komunikácií 
• Chýba psia lúka (jestvujúca psia lúka sa nachádza na druhej strane Hospodárskej ulice, �o 

nevyhovuje obyvate�om) 
• Vysoké zastúpenie ihli�natých drevín na ploche �. 216, ktorá je vstupom do krajiny 
• V urb. celku sa nachádzajú uli�né priestory bez verejnej zelene  (pl.�. 210,219,214,212) 
• Nedoriešené plochy zelene okolo objektu ob�ianskej vybavenosti na ploche �. 203, na ploche sa 

nachádzajú náletové dreviny 
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• Ve�ké zastúpenie ihli�natých drevín, chýbajúca izola�ná zele� na cintoríne 
• Na cintoríne sa nachádzajú už len pozostatky gaštanových a javorových alejí 
• Chýbajú parkovacie miesta pre návštevníkov cintorína 
• nedostato�né vybavenie plôch prvkami drobnej architektúry  

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Sprístupnenie areálu základnej školy  
• Dobudova� športové a detské ihriská na plochách zelene v medziblokových priestoroch 
• Vnies� uli�nú zele� do prázdnych ulíc na pl.�. 210, 212, 213, 214, 216, 218, 219 

 
 

Urbanistický obvod �.6 –  Za hradbami 
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  37,26 ha 
• Výmera plôch zelene:    19,7 ha 
• Po�et plôch:     25  
• �ísla plôch:     121-243 
• Po�et obyvate�ov:    3084 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  64m²/obyvate� - podpriemerná hodnota, 

nedostato�né zastúpenie zelene v urbanistickom celku v prepo�te na obyvate�ov. Aj ke	 
mezoštrukturálny index vykazuje optimálnu hodnotu, pri danej hustote obyvate�stva  je 
v tomto celku nedostatok zelene pre jeho obyvate�ov 

• Mezoštrukturálny index:   0,53 – optimálna hodnota 
• Charakter plochy:  prevažne plošná zele� medziblokových priestorov, vyhradená zele� 

školských a športových areálov  
• Kategórie zelene:  

  parky – 1,84 ha – 9% 

  zele� vybavenosti – 1,21 ha –6% 

  ostatná zele� – 0,07 ha – 0,4% 

  zele� obytných súborov – 4,38 ha – 22% 

  školské zariadenia a areály – 5,34 ha – 27 % 

  záhrady – 0,52 ha – 3  % 

  zele� dopravných zariadení– 0,77 ha – 4% 
• Funkcia zelene:  sociálna, hygienická, športová 
• Perspektíva porastov:   prevažne  dlhodobá perspektíva drevín 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Plocha zelene o výmere nad 0,5 ha – �as� Beethovenovho parku, ktorá je sú�as�ou systému 

sídelnej zelene 
• Vysoké zastúpenie zelene na sídlisku 
• Botanická záhrada v rekonštrukcii 
• Nová výsadba kostrových drevín na ploche �. 223 
• Relatívne dostato�né množstvo športových plôch a detských ihrísk aj ke	 niektoré sú vo 

vyhradených areáloch 
• hodnotné stromoradie na ploche �íslo 242 
• vysoký stupe� údržby areálu športového gymnázia (pl.�. 230) 
• pokojné plochy vhodné na aktívnu a pasívnu rekreáciu 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Výstavba nového objektu pri botanickej záhrade – zatienenie záhrady 
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• Nedostato�né zastúpenie kostrových drevín v medziblokových priestoroch 
• Vysoký podiel ihli�natých drevín a na plochách 221,222,230, 234 
• Zele� v areáloch škôl je nedostato�ne riešená, plochy sú anonymné (pl.�. 239,235,225,236) 
• Nahusto vysadené dreviny na Botanickej ul. pl.�. 226 
• Nedostatok vzrastlých drevín a  na plochých zelene 
• Zberný dvor na ploche �. 221 
• vyšší podiel ihli�nanov, ktorých po�et je potrebné zníži� 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Sprístupni� areál STU verejnosti (plocha �. 222) 
• Nevyužité �iastkové plochy zelene (napr. pl.�. 227) 
• zrekonštruovanie detských ihrísk a športovísk 
• vnies� prvky drobnej architektúry a detské ihriská do areálov materských škôl 
• využi� blízkos� rekrea�ného zariadenia Kamenný mlyn a prepoji� lokalitu pre ú�el rekreácie 

 
 

Urbanistický obvod �.7 –  Nad stanicou 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  29,8 ha 
• Výmera plôch zelene:    16,3 ha 
• Po�et plôch:     21  
• �ísla plôch:     244-264 
• Po�et obyvate�ov:    3851 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  42 m²/obyvate� - podpriemerná hodnota, aj 

ke	 mezoštrukturálny index vykazuje optimálnu hodnotu, pri danej hustote obyvate�stva  je 
v tomto celku nedostatok zelene  

• Mezoštrukturálny index:   0,60 – dobrý stav 
• Charakter plochy: prevažne plošná zele� parkov – južná a západná �as� urb. celkov (�as� 

parku J. Krá�a, Beethovenov park), zele� obytných súborov a školských zariadení, sprievodná 
zele� komunikácií s líniovými výsadbami drevín 

• Kategórie zelene:  

  parky – 7,49 ha – 46% 

  zele� pri bytových domoch spolu– 5,6 ha – 34% 

  ostatná zele� – 0,30 ha – 2% 

  školské zariadenia a areály – 2,19 ha – 13% 

  zele� dopravných zariadení – 0,74 ha – 5 % 

 
• Funkcia zelene: hygienická, športovo – rekrea�ná, ekostabilizujúca, sociálna 
• Perspektíva porastov: prevažne dlhodobá perspektíva, na plochách sa nachádza množstvo 

mladých výsadieb a kostrových drevín  

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• V danom urbanistickom obvode má verejná zele� až 88% zastúpenie 
• Parková plocha nad 0,5 ha s vybudovanou vzrastlou zele�ou , ktorá je sú�as�ou systému 

sídelnej zelene mesta –Beethovenov park, �as� Parku Janka Krá�a (pl.�. 244, 245) 
• Alej vzrastlých pagaštanov a líp na ploche �. 245 
• Novovybudované ihrisko s obvodovými výsadbami kostrových drevín (pl.�. 256) 
• Novozaložené uli�né stromoradia (pl. �. 251) 
• �iasto�ne vybudovaná obvodová zele� okolo ZŠ na Mozartovej ul. 
• Novovybudovaný par�ík na ploche �. 250 
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Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• �as� parku Janka Krá�a je nedostato�ne udržiavaná, zarastá náletovými a inváznymi drevinami 
• Alej pagaštanov a líp na ploche �. 245 je nedostato�ne udržiavaná, stromy je potrebné odborne 

ošetri�, zabráni� ich 	alšiemu ni�eniu vandalmi 
• Nevhodná druhová skladba (Thuja sp.) obvodovej zelene okolo materskej školy (pl.�. 255) 
• Neupravené okolie TKO na sídlisku 
• Areály škôl v urb. celku majú nedostatok zelene, chýba obvodová zele�, plochy sú 

nedostato�ne udržiavané, vybavenos� PDA neposta�ujúca (255, 258, 259) 
• Neposta�ujúce vybavenie plôch verejnej zelene prvkami drobnej architektúry (smetné koše, 

lavi�ky), jestvujúce prvky sú neudržiavané, pieskoviská zarastené trávou (pl.�. 262, 252) 
• Umelecké diela na ploche �.219 sú nevhodne umiestnené – zanikajú v porastoch 
• Údržba plôch zelene v celku vykazuje podpriemerné hodnoty 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• nevysadené a nevyužité �iastkové plochy zelene  
• prepojenie a zakomponovanie školských areálov s ostatnými plochami zelene 
• �iasto�né sprístupnenie školských areálov verejnosti (ZŠ Kornela Marha) 

 
 

Urbanistický obvod �.8 – Pred stanicou 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  27,45 ha 
• Výmera plôch zelene:    14,9 ha 
• Po�et plôch:     21  
• �ísla plôch:     265-285 
• Po�et obyvate�ov:    2462 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  61m²/obyvate� - podpriemerná hodnota, 
• Mezoštrukturálny index:   0,54 - aj ke	 mezoštrukturálny index vykazuje 

optimálnu hodnotu, pri danej hustote obyvate�stva  je v tomto celku nedostatok zelene 
v prepo�te na 1 obyvate�a 

• Charakter plochy: v celku prevláda plošná zele� v okolí obytných súborov s prevažne 
vybudovanými hmotami vzrastlej zelene, parková plocha (�as� parku J. Krá�a sa nachádza 
v južnej �asti celku. Sprievodná zele� komunikácií je líniového charakteru s líniovými 
výsadbami. 

• Kategórie zelene: 

  parky – 2,3 ha – 16% 

  ostatná zele� – 0,78 ha – 5% 

  zele� obytných súborov – 4,8 ha – 32% 

  školské zariadenia a areály – 5,56 ha – 37 % 

  zele� športových zariadení – 0,99ha – 7% 

  záhrady – 0,04 ha – 0,3  % 

  zele� dopravných zariadení– 0,38 ha – 3 % 
• Funkcia zelene: sociálna, hygienická 
• Perspektíva porastov: priemerná perspektíva porastov v celku je strednodobá, �o je 

ovplyvnené aj skuto�nos�ou že na ploche sa nenachádza dostato�né množstvo kostrových 
drevín 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Plocha �.265 je sú�as�ou systému sídelnej zelene, výmera plochy je nad 0,5 ha, plocha je 

pokrytá súvislým stromovým porastom,  
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• Zatráv�ovacia dlažba na parkovisku na ploche �. 278 
• Vzrastlé dreviny na plochách zelene (pl.�. 256,274,283) 
• �iasto�ne vybudovaná obvodová zele� okolo školských areálov (268,269,276,278) 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nedostato�ne udržiavané plochy zelene (areálová zele�, verejná zele�) 
• Nedostatok kostrových drevín na plochách zelene 
• Ohradené a nesprístupnené areály základnej a stredných škôl (268,269,276,278) 
• Vedenie v korunách stromov (pl.�. 273) 
• Neupravené betónové garáže, bez zelene uprostred celku (pl.� 284) 
• Neupravená plocha pred základnou školou (pl.�. 267) 
• Novostavby na ploche �. 283 narušili jednotu sídliska, vznikli tu nové ve�ké parkoviská bez 

dostato�nej výsadby drevín 
• Upravi� okolie TKO  (pl.�. 283,274) 
• Neupravené, anonymné plochy pred budovou Olympie, nedostato�né vybavenie plochy PDA 
• Neprístupná, ohradená zatrávnená plocha futbalového ihriska na ul. K. Marha (pl.�.281) 
• Nedostato�ne vybudovaná izola�ná zele� na ulici J. Bottu 
• Výsadby drevín v blízkosti budov  (pl. �. 274) 
• Nedostato�né vybavenie PDA plôch verejnej zelene (medziblokových priestorov) 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Málo využívané , nesprístupnené plocha zelene (pl.�. 281) 
• Možnos� sprístupnenia areálov škôl (pl.�.268,269,276,278) 
• Výsadby kostrových drevín na plochách zelene v urb. celku 

 
 

Urbanistický obvod �.9 –  Ružín 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  23,71 ha 
• Výmera plôch zelene:    7,7 ha 
• Po�et plôch:     24  
• Rozdrobenos�:     20 subplôch zelene 
• �ísla plôch:     286-309 
• Po�et obyvate�ov:    872 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  88 m²/obyvate� – dostato�ná  hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,33 – priemerné zastúpenie plôch zelene  

       v ur. obvode 
• Charakter plochy: prevažne plošná zele� v medziblokových priestoroch 
• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,33 ha – 4% 

  ostatná zele� – 0,86ha – 11% 

  zele� obytných súborov – 2,87 ha – 37% 

  záhrady – 1,52 ha – 20% 

  zele� dopravných zariadení – 0,57 ha – 7  % 

  zele� výrobných areálov– 1,44 ha – 19% 

  ruderál – 0,08ha – 1 % 
• Funkcia zelene: mikroklimatická, hygienická, ekostabiliza�ná, sociálna 
• Perspektíva porastov: strednodobá  

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
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• Vysoké zastúpenie vzrastlej zelene v medziblokových priestoroch  pl. �. 301, ukážkové 
medziblokové priestory, �o sa týka mikroklímy a hustoty zelene – vzor pre iné sídliská 

• Historicky pôvodná plocha zelene v meste – 301, s dostato�ným zastúpením kostrových drevín 
• Kultúrne pamätihodnosti mesta pl. �. 302,292,287,286 
• Kvalitná izola�ná zele� na pl. �.  304 
• lavi�ky prístupné verejnosti pred hotelom na ulici �. Podjavorinskej  
• využitie brownfield na pl.�. 306 – využitie bývalých priemyselných stavieb pre ú�ely hotela 
• nadpriemerná údržba zelene na ploche �.306 
• vô�a vyrábaných cukríkov zo závodu Figaro podporuje ducha miesta 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Chýba izola�ná zele� na Kollárovej ul. 
• Neupravené, rozbité parkovisko s náletmi drevín na ploche �. 296 
• Neupravená, rozbitá plocha  - pl.�. 298 
• Blízkos� železnice – hluk z idúcich vlakov, neupravené priestory 
• zápach zo sladovne 
• Chýbajúca izola�ná zele� na Sladovníckej ulici  
• Nedostato�né vybavenie plôch zelene prvkami drobnej architektúry 
• chýbajúce detské a športové ihriská 
• neudržiavaná plocha �. 298 – Stredisko sociálnej starostlivosti 
• zna�ný podiel inváznych druhov drevín na plochách (najmä Ailanthus altisimma) 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• nevysadené a nevyužité �iastkové plochy zelene  
• vybudovanie izola�nej zelene okolo hlavných komunika�ných �ahov 
• vybudovanie detských a športových ihrísk 

 

 

Urbanistický obvod �.10 –  Hurbanov 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  31,94 ha 
• Výmera plôch zelene:    14,5 ha 
• Po�et plôch:     15  
• Rozdrobenos�:     21 subplôch zelene 
• �ísla plôch:     310 - 324  
• Po�et obyvate�ov:    1151 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  127 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota 

(túto hodnotu výrazne ovplyv�uje vysoké zastúpenie súkromnej zelene  - 40% z jej celkovej 
výmery 

• Mezoštrukturálny index:    0,46 – plochy zelene sú v celku dostato�ne 
zastúpené 

• Charakter plochy: prevažne plošná zele� obytných súborov a súkromná zele� záhrad 
• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,35 ha – 2% 

  ostatná zele� – 3,49 ha – 24% 

  zele� obytných súborov – 1,59 ha – 11% 

  školské zariadenia a areály  – 2,74 ha – 19 % 

  záhrady– 5,79 ha – 40  % 

  zele� dopravných zariadení – 0,58 ha – 4% 
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• Funkcia zelene: hygienická, úžitková, izola�ná, sociálna 
• Perspektíva porastov: prevažne strednodobá, v celku je nedostatok kostrových drevín 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Materská škôlka osadená do svahu, chránená plocha 
• Stromoradie na Bernolákovej ulici 
• Areály škôl s vybudovanými plochami zelene (pl. �. 319, 320) 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nahusto vysadené dreviny v blízkosti obytných budov 
• Uli�né priestory bez zelene 
• Chýbajú detské a športové ihriská 
• Ve�ká nevyužitá plocha zelene na Nobelovej ul. (prerastá do ruderálu) 
• Nedostato�né zastúpenie vzrastlej zelene v okolí bytových domov 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Sprístupnenie areálov škôl 
• Dobudovanie izola�nej zelene okolo hlavných komunikácii 
• Nevyužití �iastkové plochy zelene okolo bytových domov 
• vo�né nevyužité plochy na Nobelovej ulici 

 
 

Urbanistický obvod �.11 –  Bojisko 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  45,52 ha 
• Výmera plôch zelene:    19,7 ha 
• Po�et plôch:     38  
• �ísla plôch:     325-356 
• Po�et obyvate�ov:    1929 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  102 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,43 
• Charakter plochy: líniová zele� v okolí komunikácií a vodného prvku (rieka Trnávka), 

plošná zele� v okolí bytových domov. Plošná zele� ruderálneho charakteru sa nachádza 
v južnej �asti urb. celku pri rieke Trnávka. Prevaha súkromnej zelene v záhradách. 

• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,58 ha – 3% 

  ostatná zele� – 1,92 ha – 10% 

  zele� obytných súborov – 2,78 ha – 14% 

  školské zariadenia a areály  – 0,27 ha – 1% 

  záhrady – 9,11 ha – 46% 

  zele� dopravných zariadení – 1,38 ha – 7 % 

  zele� výrobných areálov – 0,093 ha – 0,5 % 

  ruderál – 3,55 ha – 18 % 
• Funkcia zelene: izola�ná, úžitková, sociálna, hygienická  
• Perspektíva porastov: strednodobá perspektíva, na ploche je nedostatok kostrových drevín, 

kostrové dreviny sú zaznamenané v okolí obytných súborov, v uli�ných priestoroch sa takmer 
nevyskytujú 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Urbanistickým celkom preteká rieka Trnávka 
• �iasto�ne vybudovaná izola�ná zele� na ploche  �. 330 (Tamaškovi�ová ul.) 
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• Vybudované hmoty vzrastlej zelene v okolí bytových domov na Tamaškovi�ovej a Zelene�skej 
ulici 

• Novovysadená alej na Kozáckej a Šípovej ulici (pl. �. 328, 357) 
• Na ploche �. 336 je umiestnená kaplnka, zele� okolo je �iasto�ne upravená 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Vysoké zastúpenie introdukovaných drevín na plochách zelene (pl.�. 334, 327,334) 
• Nedostato�ne využité plochy zelene – okolie Trnávky, ruderálne plochy v južnej �asti celku, 

(pl.�. 331,341,353) 
• Nevybudovaná obvodová zele� okolo mäsokombinátu (pl.�. 339) 
• Nedostatok kostrových drevín na plochách zelene v urb. celku 
• Okolo hlavných komunika�ných �ahov – Tamaškovi�ova a Zelene�ská ul. je nedostato�ne 

vybudovaná izola�ná zele� 
• V novej výstavbe na Kozáckej a Púpavovej ulici chýbajú plochy verejnej zelene – ulice sú bez 

zelených plôch 
• Zanedbaná údržba stromov v okolí bytových domov  (pl �. 337) 
• Nedostato�ne upravená plocha zelene pri kaplnke (pl.�.336,337,342) 
• Na plochách zelene sú prvky drobenej architektúry v nedostato�nom množstve 
• Zanedbané plochy zelene okolo ubytovne Trnavan (pl.�. 343) 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Úprava, revitalizácia, vä�šie využitie a za�lenenie vodného prvku (rieka Trnávka), 

vybudovanie cyklotrasy, rekrea�ného chodníka okolo rieky 
• Vybudova� pri Trnávke oddychový par�ík 
• Výsadba kostrových drevín na plochách zelene  
• Dobudovanie izola�nej zelene okolo hlavných komunika�ných �ahov (Zelene�ská, 

Tamaškovi�ova ul.) 

 

 

Urbanistický obvod �.12 –  Nemocnica 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  22,23 ha 
• Výmera plôch zelene:    12,08 ha 
• Po�et plôch:     15  
• �ísla plôch:     357 - 371 
• Po�et obyvate�ov:    42 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  2876 m²/obyvate� –  vysoko nadpriemerná 

hodnota, táto hodnota vychádza zo skuto�nosti, že vä�šinu územia v urb. obvode 
zaberá nemocni�ný areál s pri�ahlou parkovou plochou.  

• Mezoštrukturálny index:   0,54 – nadpriemerná hodnota 
• Charakter plochy: prevažne plošná zele� parkovo upravená s �iasto�ne vybudovanou 

izola�nou zele�ou, líniová zele� popri komunikácii (Tamaškovi�ova ul.) 
• Kategórie zelene:  

  ostatná zele� – 1,03ha – 3% 

  zele� zdravotníckych zariadení – 8,37 ha – 69% 

  záhrady – 1,2 ha – 10 % 

  zele� dopravných zariadení– 0,59 ha – 5  % 

  ruderál – 0,86 ha – 7% 

   
• Funkcia zelene: sociálna, hygienická, izola�ná  
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• Perspektíva porastov: prevažne strednodobá  v areáli nemocnice prevažuje dlhodobá 
perspektíva drevín, nako�ko tu majú pomerne silné zastúpenie kostrové dreviny  

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nemocni�ná záhrada je historicky pôvodná plocha zelene, ide o plošnú zele� o výmere nad 0,5 

ha (cca výmera plochy je 8,5 ha), je sú�as�ou systému sídelnej zelene,  
• Nové výsadby drevín na plochách �. 359, 366 
• Vybudovaná izola�ná zele� okolo nemocni�ného areálu  
• Vysoké zastúpenie kostrových ve�kokorunných drevín v areáli nemocnice (plocha �. 360) 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nedostato�ne využité a zanedbané plochy zelene v nemocni�nom areáli 
• Vizuálny impakt v nemocni�nej záhrade -  priestory kotolne a TKO 
• Ruderálna plocha v okolí staveniska  v areáli nemocnice, zanedbané plochy súkromných záhrad 
• Plochy zelene okolo novej nemocnice sú bez porastov zelene, chýba izolácie plochy od 

Dohnányho ulice 
• Nedostato�né vybavenie plochy PDA 
• Odstráni� náletové a invázna dreviny z plôch zelene (pl.�. 361,363,364,370) 
• Železni�ná tra� v blízkosti areálu nemocnice 
• Spa�ov�a nemocni�ného odpadu v nemocni�nom areáli 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Rekonštrukcia nemocni�nej záhrady, kompozi�né doriešenie plôch zelene 
• Výsadby zelene v areáli novej nemocnice 

 

 

Urbanistický obvod �.13 –  Starý tulipán 
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  55,91 ha 
• Výmera plôch zelene:    21,46 ha 
• Po�et plôch:     26  
• �ísla plôch:     372 - 397 
• Po�et obyvate�ov:    1814 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  118  m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, 

pozitívny vplyv na  tento výsledok má vysoký podiel súkromných záhrad nachádzajúcich sa 
v urb. celku 

• Mezoštrukturálny index:   0,39  - priemerná hodnota 
• Charakter plochy: sprievodná zele� komunikácií s líniovými výsadbami drevín, plošná 

zele� záhrad, vyhradených areálov 
• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 1,64 ha – 8% 

  ostatná zele� – 0,45 ha – 2% 

  zele� obytných súborov – 0,37 ha – 2% 

  záhrady – 16,32 ha – 76 % 

  zele� dopravných zariadení– 1,010 ha – 5  % 

  ruderál – 0,23 ha – 1% 

   
• Funkcia zelene: hygienická,  

Perspektíva porastov: krátkodobá, nedostatok kostrových drevín na plochách zelene  
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Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Hodnotné alejové výsadby na Stromovej a Markovi�ovej ulici 
• Plochy zelene s vybudovanou vzrastlou zele�ou v areály základnej školy 
• nadpriemerná vybavenos� Orgovánovej ulice smetnými košmi 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nevyužité plochy zelene na Petzwalovej ulici  
• V celku  sa nenachádza súvislá plocha zelene o výmere min. 0,5 ha, ktorá by plnila funkciu 

subjadra sídelnej zelene 
• Uli�né priestory bez plôch zelene 
• Nedostatok kostrových a dlhovekých drevín na plochách zelene v urb. celku 
• Nedostato�ne vybudovaná izola�ná zele� na Zelene�skej ulici. 
• Neupravené  a zne�istené plochy s nízkou údržbou zelene na Coburgovej ulici  
• zni�enie pôvodnej dlažby na Coburgovej ulici 
• široká Tulipánová ulica je vysadená malými, na hmotu chudobnými ibištekmi na kmienku 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Sprístupni� areál základnej školy obyvate�om tejto �asti mesta – vybudova� tu oddychovú 

zónu, �itáre�  
• chýbajú cyklistické chodníky pre množstvo cyklistov, ktorí denne prechádzajú cez celok 

 

 

Urbanistický obvod �.14 –  Na stanici  
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  12,2 ha 
• Výmera plôch zelene:    9,9 ha 
• Po�et plôch:      7  
• �ísla plôch:     398 - 404 
• Po�et obyvate�ov:    458 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  217  m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,24  
• Charakter plochy: plošná zele� obytných súborov, zele� výrobných areálov – zna�ne 

rozdrobené plochy  
• Kategórie zelene:  

  parky – 0,019 ha – 0,2 % 

  zele� vybavenosti – 0,08 ha – 1% 

  ostatná zele� – 0,75 ha – 8% 

  zele� obytných súborov 2,35 ha – 24 % 

  záhrady – 3,01 ha – 30 % 

  zele� dopravných zariadení – 0,42 ha – 4  % 

  zele� výrobných areálov  – 3,27 ha – 33% 

   
• Funkcia zelene: hygienická, izola�ná, komunika�ná 
• Perspektíva porastov: strednodobá perspektíva porastov na plochách zelene  

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Stromoradie na Coburgovej ul. 
• blízkos� Parku Janka Krá�a situovaný hne	 ved�a autobusovej a železni�nej stanici 
• Stromová ulica s kvalitou uli�nou zele�ou 
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Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Z plochy �. 402  sa stáva smetisko (neporiadok v okolí bytoviek rómskych spoluob�anov) 
• Nedostato�né zastúpenie kostrových drevín na plochách zelene 
• Nevybudovaná izola�ná zele� okolo plochy �. 404 (železnice) 
• Nedostato�ne upravené a vybudované plochy zelene v okolí pošty a stanice, na plochách je 

potrebné doplni� PDA 
• plochy pred železni�nou stanicou a na autobusovej stanici nie sú reprezentatívne, nevyjadrujú 

významnos� dopravného uzla 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Zvýši� podiel kostrových drevín na plochách zelene 
• Upravi� plochy zelene na Coburgovej ul. 
• Na neprístupnej súkromnej ploche �. 404 sa nachádza zanedbaný par�ík 

 

 

Urbanistický obvod �.15 –  Za stanicou 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  85,70 ha 
• Výmera plôch zelene:    21,3 ha 
• Po�et plôch:     21  
• �ísla plôch:     405 - 425 
• Po�et obyvate�ov:    0 obyvate�ov – priemyselná zóna 
• Mezoštrukturálny index:   0,26 – podpriemerná  hodnota  
• Charakter plochy: prevažne líniové plochy zelene 
• Kategórie zelene:  

  ostatná zele� – 0,08 ha – 0,4% 

  školské zariadenia a areály– 0,48 ha – 2% 

  záhrady – 0,25 ha – 1% 

  zele� dopravných zariadení– 0,45 ha – 2% 

  zele� výrobných areálov  – 17,53 ha – 82% 

  ruderál – 2,51 ha – 12% 
• Funkcia zelene: hygienická, izola�ná, komunika�ná 
• Perspektíva porastov: krátkodobá 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nová úprava plôch zelene a výsadba kostrových drevín na ploche �. 408 
• upravené plochy zelene na pl.�. 406 
• Ukon�enie starého stromoradia na Coburgovej ulice 
• pôvodné industriálne budovy v závodoch TAZ majú svojho ducha miesta 
• Nové podniky vytvárajú vo svojom okolí aj nové plochy zelene 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nedostato�ne vybudovaná obvodová zele� priemyselných areálov 
• Prestarnuté porasty – stromoradia, náletové dreviny vo vä�šine areálov  
• Prevažne nízky stupe� intenzity údržby porastov a plôch zelene 
• Nedostatok kostrových drevín na plochách zelene  
• vysoký podiel inváznych drevín 
• dreviny sú neudržiavané a staré, plochy majú teda krátkodobú perspektívu 
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• chýbajúce cyklotrasy 
• nulová vybavenos� plôch prvkami drobnej architektúry 
• chýbajúca environmentálna politika firiem, zne�is�ovatelia nebudujú dostato�nú hygienickú 

a izola�nú zele�, ide len o zele� dekoratívnu 
• hluk z výrobných areálov a z blízkosti železni�nej trate a depa 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Vybudovanie izola�nej zelene  a alejí v priemyselnej zóne 
• Nevyužité vo�né plochy 
• brownfields – h�ada� nové využitie nevyužitých budov a skladov 

 

Urbanistický obvod �.16 –  Stromovka 

 

V rámci hodnotenia urbanistického obvodu �. 16 boli v terénom prieskume hodnotené aj okrajové �asti 
urbanistického obvodu �. 33. 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  50,35 ha 
• Výmera plôch zelene:    20,3 ha 
• Po�et plôch:     18 hodnotených plôch 
• �ísla plôch:     426 - 443 
• Po�et obyvate�ov:    6431 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  32  m²/obyvate� – podpriemerná hodnota, pri 

danej hustote obyvate�stva je v urbanistickom celku nedostatok plôch zelene 
• Mezoštrukturálny index:   0,47 – mierne nadpriemerná hodnota  
• Charakter plochy: prevažne plošná zele� v okolí obytných súborov  
• Kategórie zelene - obvod �. 16:   

  ostatná zele� – 2,75 ha – 13% 

  zele� vybavenosti – 0018 ha – 1% 

  zele� obytných súborov – 9,18 ha – 45% 

  školské zariadenia a areály – 2,25 ha – 11 % 

  záhrady – 3,35 ha – 16  % 

  záhradkárske kolónie – 1,66 ha – 8% 

  zele� dopravných zariadení  – 1,12 ha – 6% 

  obvod �. 33: 

  ostatná zele� – 0,019 ha – 0,3% 

  záhradkárske kolónie – 6,8 ha – 94% 

  zele� dopravných zariadení – 0,4 ha – 5,7% 
• Funkcia zelene: sociálna, hygienická, komunika�ná 
• Perspektíva porastov: strednodobá perspektíva 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Plošná zele� v medziblokových priestoroch o výmere nad 0,5 ha – subjadro systému sídelnej 

zelene 
• Potenciálna parková plocha  - pl. �. 427 
• Zaujímavo riešený areál základnej školy 
• Nové výsadby drevín na Zelene�skej ul. – izola�ná zele� 
• Stromoradie vzrastlých stromov na Slovanskej ulici 
• blízkos� extravilánu 
• záhradkárska kolónia 
• vo�ná plocha blízko teplovodu 
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• urbanisticky dobre riešené sídlisko 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nezáujem ob�anov  
• V medziblokových priestoroch chýbajú detské ihriská a športoviská  
• Nedostato�ná vybavenos� PDA 
• Nedostatok vzrastlej zelene na plochách zelene 
• Zberný dvor na sídlisku 
• Zanedbaná a nedostato�ná údržba zelene 
• �udová tvorba  - vysádzanie nepôvodných a ihli�natých drevín do stromoradia na Slovanskej 

ul. 
• Uli�né priestory bez zelene (pl.�. 441,442) 
• neporiadok na ulici, smeti 
• prázdne vnútrobloky 
• vysoké zastúpenie alergénnych drevín na sídlisku 
• ulice s IBV bez zelene 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Prepojenie a vybudovanie parkovej plochy na sídlisku 
• obnova detských a športových ihrísk 
• základná škola s vo�nými plochami – otvorená škola 
• vo�ná plocha v blízkosti teplovodu 

 

 

Urbanistický obvod �.17 –  Za hrn�iarskou cestou 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  37,3 ha 
• Výmera plôch zelene:    5,8 ha 
• Po�et plôch:    4  
• �ísla plôch:     444 - 447 
• Po�et obyvate�ov:    0 obyvate�ov 
• Mezoštrukturálny index:   0,18  
• Charakter plochy: prevažne plošná zele�, orná pôda 
• Kategórie zelene:  

  ostatná zele� – 0,96 ha – 16% 

  zele� dopravných zariadení – 1,04 ha – 018 % 

  zele� výrobných areálov – 3,48 ha – 58% 

  ruderál – 0,39 ha – 7% 
• Perspektíva porastov: strednodobá  

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Stromoradia na plochách �. 444,445 
• Upravená zele� na parkovisku  - pl.�. 444 
• udržiavaná zele� pred vstupom do spolo�nosti Johns Manville 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nevybudovaná izola�ná zele� okolo výrobných areálov 
• Nedostato�ne ozelenené parkovisko 
• Na plochách zelene sú nedostato�ne zastúpené vzrastlé a kostrové dreviny  
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• chýbajúca cyklotrasa k závodu Johns Manville 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Výsadby kostrových drevín 
• nevyužité plochy zelene 

 

Urbanistický obvod �.18 –  Dolina 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  66,73 ha 
• Výmera plôch zelene:    11,1 ha 
• Po�et plôch:     62  
• �ísla plôch:     448 - 508 
• Po�et obyvate�ov:    67 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  1669  m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,16   
• Charakter plochy: líniová zele�, nekompaktná 
• Kategórie zelene:  

  ostatná zele� – 1,05 ha – 9% 

  záhrady – 1,69 ha – 15% 

  zele� dopravných zariadení – 3,98 ha – 3% 

  zele� výrobných areálov – 4,17 ha – 36% 

  ruderál – 0,26 ha – 2% 
• Funkcia zelene: hygienická, komunika�ná, izola�ná 
• Perspektíva porastov: krátkodobá perspektíva  

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Úprava zelene pred budovou UCM 
• Rieka Trnávka 
• Úprava zelene v okolí bytového domu ma Bulharskej ulici 
• udržiavaná zele� v areáli firmy Rigips a v ulici pred firmou 
• snaha implementova� environmentálnu politiku vo firmách (Tatrachema, Toma) 
• izola�ná a hygienická zele� na ploche �. 501 
• snaha o tvorbu plôch zelene v nových výrobných areálov 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Zne�is�ovanie toku Trnávky odpadmi, zápach šíriaci sa z rieky 
• Nedostato�ne vybudované hmoty izola�nej zelene 
• Nedostato�né zastúpenie kostrových drevín v porastoch 
• Nízka údržba plôch zelene 
• Náletové a invázne dreviny  
• hluk z výrobných areálov a pri�ahlej Nitrianskej cesty 
• náletové a invázne dreviny v areáloch 
• nedostato�ná starostlivos� o zele� 
• nedostato�ná izola�ná zele� popri komunikáciách 
• zdevastované plochy pri komunikáciách spôsobené parkovaním a otá�aním nákladných 

automobilov 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Revitalizácia toku a brehov Trnávky 
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• vo�né plochy medzi výrobnými areálmi a Modrankou 

 

Urbanistický obvod �.19 –  Voz�ovka 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  45,27 ha 
• Výmera plôch zelene:    8,7 ha 
• Po�et plôch:     13  
• �ísla plôch:     509 - 521 
• Po�et obyvate�ov:    31 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  2820  m²/obyvate� –nadpriemerná hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,20 
• Charakter plochy: plošná zele�  - nekompaktná 
• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,50 ha – 6% 

  ostatná zele� –1,81 ha – 21% 

  zele� obytných súborov – 0,24 ha – 3% 

  školské zariadenia a areály – 0,41 ha – 5% 

  záhrady – 0,11 ha – 1 % 

  zele� dopravných zariadení – 1,31 ha – 15% 

  zele� výrobných areálov  – 4,31 ha – 49% 
• Funkcia zelene: hygienická, izola�ná 
• Perspektíva porastov: strednodobá 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Upravené plochy zelene pred areálom ŽOS, kvalitná údržba na týchto plochách  
• Atypické detské ihrisko pred areálom ŽOS 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Uzavreté detské ihrisko pred areálom ŽOS 
• Nedostatok vzrastlých drevín na detskom ihrisku 
• Ihli�naté dreviny v porastoch pred areálom ŽOS 
• Zanedbané športové ihrisko za areálom firmy Lesan 
• Zanedbaná plocha zelene s náletmi  (pl. �. 516, 510) 
• Nedostatok kostrových drevín na plochách zelene v urb. celku 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Skvalitni� údržbu na plochách zelene za KBV (pl.�. 516), posilni� sociálnu funkciu  

 

 

Urbanistický obvod �.20 –  Hliník  
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  27,35 ha 
• Výmera plôch zelene:    12,6 ha 
• Po�et plôch:     12  
• �ísla plôch:     522 - 533 
• Po�et obyvate�ov:    3557 obyvate�ov 
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• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  36  m²/obyvate� – hlboko podpriemerná 
hodnota 

• Mezoštrukturálny index:   0,42 – dobré zastúpenie plôch zelene v celku, 
avšak pri danej hustote osídlenia v urb. celku sú plochy zelene posta�ujúce 

• Charakter plochy: prevažne plošná zele� medziblokových priestorov 
• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,33 ha – 3% 

  ostatná zele� – 0,96 ha – 8% 

  zele� obytných súborov – 8,83 ha – 70% 

  školské zariadenia a areály – 2,13 ha – 17 % 

  záhrady – 0,13 ha – 1  % 

  zele� dopravných zariadení – 0,25 ha – 2% 
• Funkcia zelene: sociálna, hygienická 
• Perspektíva porastov: dlhodobá 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Vysoký potenciál územia - plocha zelene v medziblokových priestoroch o výmere nad 2,5 ha – 

jadro systému sídelnej zelene 
• Nové výsadby zelene na Hlbokej ul. 
• Dostatok kostrových drevín na plochách zelene 
• Poloha blízko centra mesta 
• vysoká údržba zelene v okolí Mc Donald 
• kvalitná údržba sídliskovej zelene 
• detské ihriská dobre udržiavané, sp
�ajú normy EÚ 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Uzavreté školské areály 
• Nedostato�ná vybavenos� plôch zelene prvkami drobnej architektúry 
• Nevhodne umiestnené detské ihrisko – plocha bez stromov (chýba aspo� �iasto�né zatienenie 

v letných mesiacoch)  
• Parkovanie na zatrávnených plochách  

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Vybudovanie jadra systému sídelnej zelene v medziblokových priestoroch 
• medziblokové priestory 

 

 

Urbanistický obvod �.21 –  Vodáre� 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  37,67 ha 
• Výmera plôch zelene:    15,8 ha 
• Po�et plôch:     29 plocha 
• �ísla plôch:     534 - 562 
• Po�et obyvate�ov:    6535 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  24  m²/obyvate� – hlboko podpriemerná 

hodnota, signalizuje nedostatok plôch  zelene v urb. celku  
• Mezoštrukturálny index:   0,42 dobré zastúpenie plôch zelene v celku, 

avšak pri danej hustote osídlenia v urb. celku sú plochy zelene posta�ujúce 
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• Charakter plochy: prevažne plošná zele� obytných súborov a vyhradených areálov škôl, 
líniová zele� komunikácií 

• Kategórie zelene:  

  parky – 1,47 ha – 9% 

  zele� vybavenosti – 0,25 ha – 2% 

  ostatná zele� – 0,48 ha – 3% 

  zele� obytných súborov – 8,42 ha – 53% 

  školské zariadenia a areály – 2,47 ha – 16 % 

  záhrady – 1,99 ha – 13  % 

  zele� dopravných zariadení – 0,70 ha – 4% 

  zele� výrobných areálov – 0,05 ha – 0,3 % 

  ruderál – 0,001 ha – 0,01 % 
• Perspektíva porastov: strednodobá perspektíva porastov 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Kvalitne vybudovaná izola�ná zele� na ploche �. 534 
• Vzrastlé porasty v medziblokových priestoroch pl. �. 534,535,539,550 
• Novovybudované detské ihrisko s výsadbami kostrových drevín na ploche �. 558 
• Nové výsadby a kvalitná údržba zelene v areáli základnej školy na ploche �. 557 
• Kvalitne vybudovaná izola�ná zele� na plochách pri Bu�ianskej ulici  
• Porasty s vysokou hygienickou a makroklimatickou funkciou v medziblokových priestoroch na 

Špa�inskej ulici 
• Neudržiavané zadné vchody pri bytovkách na ulici Saleziánskej 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nedostatok parkovacích miest (pl. �. 535,536) 
• Nedostato�ná údržba porastov na plochách zelene 
• V priemere nízke zastúpenie kostrových drevín na plochách zelene 
• Plochy zelene sú nedostato�ne vybavené prvkami drobnej architektúry 
• Dostato�ne nevyužitý potenciál plôch zelene 
• Vysoké zastúpenie ihli�nanov na ploche �. 553 
• Náletové dreviny vo svahu (pl.�. 557) 
• Nedostato�ne vybudovaná izola�ná zele� na plochách �. 545, 561 
• Neupravené plochy zelene pri nákupnom centre (pl.�. 551) 
• Betónová protihluková bariéra na ploche �. 562 – vizuálny impakt 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Dostato�ne nevyužité plochy zelene v urb. celku  
• Výsadby kostrových drevín, izola�nej zelene 
• Plochy zelene na sídlisku Hliny 
• Dobudovanie detských ihrísk a športovísk  

 

 

Urbanistický obvod �.22 –  Stará Kopánka 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  36,02 ha 
• Výmera plôch zelene:    13,3 ha 
• Po�et plôch:     22  
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• �ísla plôch:     563 - 584 
• Po�et obyvate�ov:    2150 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  62 m²/obyvate� – podpriemerná hodnota, 

v celku je nedostatok plôch zelene, tento ukazovate� však nie je alarmujúci len v	aka 
vysokému zastúpeniu súkromných záhrad v plochách zelene v urb. obvode (až 63%) 

• Mezoštrukturálny index:   0,36 – priemerná hodnota – tento index 
pozitívne ovplyvnil vysoký podiel súkromných záhrad v plochách zelene 

• Charakter plochy: prevažne plošná zele� v okolí bytových domov (v južnej �asti 
urbanistického celku), vo vyhradených  areáloch škôl a súkromných záhrad. Uli�ná zele� 
s líniovými výsadbami drevín. 

• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,83 ha – 6% 

  ostatná zele� – 0,96 ha – 7% 

  zele� obytných súborov – 1,84 ha – 14% 

  školské zariadenia a areály – 0,81 ha – 6 % 

  zele� športových zariadení – 0,0048 ha – 0,04  % 

  záhrady – 8,45 ha – 63% 

  zele� dopravných zariadení – 0,39 ha – 3 % 
• Funkcia zelene: hygienická, izola�ná, sociálna  
• Perspektíva porastov: priemerná perspektíva porastov na plochách zelene je prevažne 

strednodobá. 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Vzrastlá zele� na plochách zelene v okolí bytových domov a v uli�ných priestoroch (pl. 

�.583,567,566,574) 
• V celku sa nenachádzajú výrobné plochy 
• Vybudovaná izola�ná zele� na ploche �. 583 od Špa�inskej ulice  
• Upravená a vybudovaná zele� v areáli OA na Kuku�ínovej ulici (pl.�. 566) 
• Stromoradie vzrastlých kostrových drevín na Kuku�ínovej a Špa�inskej ulici (pl.�. 567, 574) 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Obvodová zele� okolo areálu Saleziánov (pl.�. 570) sa nahrádza ihli�natými drevinami 
• Stromoradie na Kuku�ínovej a Špa�inskej ulici je potrebné ošetri�, je medzernaté a chýba 

podsadba nových náhradných drevín (pl.�. 567, 574) 
• Vybavenos� plôch prvkami drobnej architektúry je nedostato�ná  
• Stromoradie na Legionárskej ulici je poškodené (neprimeraný orez), nekvalitné, je tu zle 

zvolená druhová skladba 
• Na Murgašovej ul. (pl.�. 581) je ponechaný nedostato�ný priestor pre stromy, sú poškodené, 

obkolesené betónom (dodato�ne trasovaný chodník na úkor stromov) 
• Porasty v okolí bytových domov (pl.�. 583) sú prehustené, medzi blokmi nie je vytvorený 

dostato�ný priestor pre stretávanie sa a krátkodobý pobyt obyvate�ov, plochy sú nedostato�ne 
vybavené PDA 

• Náletové dreviny v areáli MŠ na Murgašovej ul. (pl.�. 582) 
• V urbanistickom celku sa nenachádza plocha verejnej zelene, ktorá by svojou ve�kos�ou 

a kompaktnos�ou plnila funkciu subjadra prípadne jadra systému sídelnej zelene 
• Alej v areáli OA (pl.�.567) je prestarnutá, chýba náhradná výsadba 
• V urbanistickom celku sa nachádzajú plochy – ulice bez zelene, respektíve s minimálnym 

zastúpením verejnej zelene (pl.�. 563,565,575,577,568,564,569,573), zele� na týchto plochách 
je zastúpená len súkromnými záhradami 

• vysoké množstvo ulíc bez zelene 
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Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Aspo� �iasto�né sprístupnenie areálov vyhradenej zelene (areál OA, Saleziáni) 
• vnies� uli�nú zele� do ulíc 
• cyklotrasy do mesta, ale aj do krajiny 

 
 

Urbanistický obvod �.23 –  Pekné pole 

 

V rámci hodnotenia urbanistického obvodu �. 23 boli v terénom prieskume hodnotené aj okrajové �asti 
urbanistického obvodu �. 27. 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  44,04 ha 
• Výmera plôch zelene:    10,7 ha 
• Po�et plôch:     14  
• �ísla plôch:     585 - 598 
• Po�et obyvate�ov:    1135 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  95 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, táto 

hodnota je však výrazne ovplyvnená vysokým zastúpením súkromnej zelene (79 % z celkovej 
výmery plôch zelene v lokalite) 

• Mezoštrukturálny index:   0,41 – dobré zastúpenie plôch zelene 
• Charakter plochy: prevažne líniová zele� v uli�ných priestoroch , plošná zele� v severnej 

�asti celku v okolí kaplnky  a plošná zele� súkromných záhrad  
• Kategórie zelene – obvod �. 23:  

  ostatná zele� – 0,78 ha – 7% 

  zele� obytných súborov – 0,07 ha – 1% 

  záhrady – 8,51 ha – 79% 

  zele� dopravných zariadení – 0,52 ha – 5  % 

  ruderál – 0,90 ha – 8 % 

o obvod �. 27: 

  ostatná zele� – 0,59 ha – 11% 

  záhrady – 1,7 ha – 32% 

  zele� výrobných areálov  – 0,2 ha – 0,4% 

  ruderál  – 3,1 ha – 56% 
• Funkcia zelene: hygienická, izola�ná 
• Perspektíva porastov: stredne až dlhodobá perspektíva, perspektívu porastov v bloku pozitívne 

ovplyv�uje alej kostrových drevín na Kuku�ínovej ulici, kde sú kostrové dreviny zastúpené 
v dostato�nom množstve 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Historicky pôvodná plocha zelene okolo kaplnky 
• Otvorené predzáhradky s výsadbami zelene na átriovej ulici 
• Vzrastlé kostrové dreviny v stromoradí na Kuku�ínovej ulici 
• priamy kontakt s krajinou 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Plocha nie je chránená zo severu proti prevládajúcim vetrom (celok je ohrani�ený ornou pôdou) 
• V urb. celku sa nenachádza plocha verejnej zelene o ve�kosti 0,5 ha, ktorá by mohla plni� 

funkciu subjadra sídelnej zelene  
• Uli�né priestory bez plôch zelene (pl.�. 591,589,587,585,592,594 – zele� na týchto plochách je 

zastúpená len súkromnými záhradami) 
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• Nedostato�né zastúpenie kostrových drevín na plochách zelene 
• Realizácie novovznikajúcich záhrad na pl.�. 594 a 593 sa pridržiavajú katalógových záhrad 

a prechádzajú do gý�ovosti 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Upravi� plochu zelene okolo kaplnky (pl.�. 595)  
• napojenie na krajinu, blízkos� rekrea�ného areálu Štrky 

 

 

Urbanistický obvod �.24 –  Orava 

 

V rámci hodnotenia urbanistického obvodu �. 24 boli v terénom prieskume hodnotené aj okrajové �asti 
urbanistického obvodu �. 41. 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  24,66 ha 
• Výmera plôch zelene:    9,4 ha 
• Po�et plôch:     16  
• �ísla plôch:     599 - 614 
• Po�et obyvate�ov:    776 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  122 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, táto 

hodnota je ovplyvnená vysokým zastúpením súkromných záhrad v urb. celku (až 80%) 
• Mezoštrukturálny index:   0,40  
• Charakter plochy: líniová zele� v uliciach, plošná zele� malých parkovo upravených 

plôch a v okolí objektov ob�ianskej vybavenosti 
• Kategórie zelene – celok �. 24 :  

  ostatná zele� – 1,02 ha – 11% 

  školské zariadenia a areály – 0,19 ha – 2% 

  záhrady – 7,62 ha – 80,5% 

  zele� dopravných zariadení – 0,48 ha – 5  % 

  zele� výrobných areálov – 0,04 ha – 0,5 % 

  ruderál – 0,06 ha – 1% 

o celok �. 41 

  zele� dopravných zariadení – 0,20 ha – 100 % 
• Funkcia zelene: hygienická, sociálna 
• Perspektíva porastov: strednodobá, na ploche zelene je nedostatok kostrových drevín 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Malé par�íky so vzrastlou zele�ou (pl.�. 599,614).  
• Ulica bulvárneho typu so vzrastlými kostrovými drevinami (pl.�. 600) 
• Ústnianska ul. – lipová alej (pl.�. 602) 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Par�ík na nám. Slov.u�. Tovarišstva je predelený hlavnou komunikáciou (pl. �. 599), je tu ve�ké 

zastúpenie introdukovaných drevín, porasty sú prehustené 
• Alej na Ústianskej ulici je medzernatá, dreviny sú nedostato�ne neošetrené, chýba náhradná 

výsadba líp (na niektorých miestach je alej doplnená o krátkodobé dreviny) 
• Vysoké zastúpenie ihli�natých a nedostato�né zastúpenie kostrových drevín v okolí objektu 

reštaurácie Kopánka na �udovej ulici (pl.�. 608)  
• Invázne dreviny na ploche �. 610 
• Nedostato�ná údržba stromov a plôch zelene 
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• Nedostato�ne vybudovaná izola�ná zele� na Špa�inskej ulici 
• Neudržiavané a prestarnuté porasty v par�íku v par�íku na Špa�inskej ul. (pl.�. 614) 
• V urbanistickom celku sa nenachádza plocha zelene o výmere nad 0,5 ha 
• Nedostato�né vybavenie plôch zelene prvkami drobnej architektúry 
• vysoké zastúpenie ulíc bez zelene 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Dobudova� plochy zelene v urb. celku (reštaurácia Kopánka, par�ík na Špa�inskej ul., (pl.�. 

614, 608) 

 

 

Urbanistický obvod �.25 –  Tehelne 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  23,28 ha 
• Výmera plôch zelene:    11,0 ha 
• Po�et plôch:     14  
• �ísla plôch:     615-628  
• Po�et obyvate�ov:    4335 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  25 m²/obyvate� – hlboko podpriemerná 

hodnota, nedostatok zelene v urbanistickom celku 
• Mezoštrukturálny index:   0,47 – aj ke	 index vykazuje dostato�né 

zastúpenie plôch zelene v celku, v prepo�te na po�et obyvate�ov je v urbanistickom celku 
nedostatok plôch zelene 

• Charakter plochy: prevažne plošná zele� medziblokových priestorov, líniová sprievodná 
zele� komunikácií 

• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,66 ha – 6% 

  ostatná zele� – 3,5 ha – 32% 

  zele� obytných súborov – 4,89 ha – 44% 

  školské zariadenia a areály – 1,33 ha – 12 % 

  zele� dopravných zariadení  – 0,6 ha – 6  % 
• Funkcia zelene: hygienická, izola�ná 
• Perspektíva porastov: prevažne strednodobá   

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nové výsadby drevín na Hlbokej a  Clementisovej ulici 
• Potenciálna parková plocha o výmere nad 0,5 ha – subjadro systému sídelnej zelene (pl.�.621) 
• Dostato�ne vybudovaná zele� v školských areáloch (pl.�. 622) 
• vysoký stupe� údržby na ulici V. Clementisa 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Neriešené, prázdne medziblokové priestory 
• Nedostato�ná vybavenos� prvkami drobnej architektúry 
• Nedostatok vzrastlej zelene na plochách zelene 
• Plocha �íslo 619 má výrazne ruderálny charakter 
• Plochy v okolí polikliniky sú bez vzrastlej zelene 
• Celok obklopujú najhlu�nejšie ulice (Hlboká, Bu�ianska, Clementisova) 
• nedostatok priestorov so sociálnou funkciou, športové a detské ihriská 
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Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Vybudovanie parkovej plochy (pl.�.621) 
• medziblokové priestory 

 

 

Urbanistický obvod �.26 –  Zátvor 

 

V rámci hodnotenia urbanistického obvodu �. 26 boli v terénom prieskume hodnotené aj okrajové �asti 
urbanistického obvodu �. 42. 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  81,73 ha 
• Výmera plôch zelene:    26,8 ha 
• Po�et plôch:     33  
• �ísla plôch:     629-659 
• Po�et obyvate�ov:    3369 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  80 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, táto 

hodnota je však výrazne ovplyvnená vysokým podielom ornej pôdy v hodnotenom celku – až 
44% , táto plocha je v budúcnosti ur�ená na bývanie  

• Mezoštrukturálny index:   0,36 priemerné zastúpenie plôch zelene  
• Charakter plochy: plošná zele� obytných súborov a školských zariadení a záhrad, líniová 

sprievodná zele� komunikácií, orná pôda 
• Kategórie zelene – obvod �. 26:  

  parky – 1,3 ha – 5% 

  zele� vybavenosti – 0,07 ha – 0,3% 

  ostatná zele� – 3,51 ha – 13% 

  zele� obytných súborov – 4,08 ha – 15% 

  školské zariadenia a areály – 3,08 ha – 11% 

  záhrady – 7,68 ha – 29  % 

  zele� dopravných zariadení – 0,84 ha – 3% 

  ruderál – 0,25 ha – 1%  

  iné areály a ochranná zele�– 5,98 ha – 22% 

o obvod �. 42: 

  ostatná zele� – 0,72 ha – 99%  

  ostatná zele� –0,01 ha – 1%  

 
• Funkcia zelene: hygienická, sociálna   
• Perspektíva porastov: strednodobá , na plochách zelene  v urb. celku je nedostato�né 

zastúpenie kostrových drevín 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Parkovo upravená plocha zelene o výmere nad 0,5 ha, ktorá je sú�as�ou systému sídelnej zelene 

(pl.�. 631) 
• Plocha areálu vodární (pl.�. 630) svojou rozlohou zodpovedá jadru systému sídelnej zelene 
• Stavebný dominantný prvok – veža vodární 
• Prepojením plôch zelene nachádzajúcich sa v medziblokových priestoroch sa vytvorí plocha 

zelene o výmere nad 0,5 ha  - subjadro systému sídelnej zelene 
• Výsadby vzrastlej zelene na plochách zelene (pl.�. 653,657,638,652) 
• Malé parkové plochy v uli�ných priestoroch (656, 653,650) 
• Nové výsadby kostrových drevín na plochách �. 636,643 
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• Dostato�ne vybudovaná izola�ná zele� na Veternej ulici, �iasto�ne vybudovaná izola�ná zele� 
na Sibírskej ul. 

• Dobre vybudované plochy a hmoty zelene v areáli ZŠ na Nám. Slov. U�. Tovarišstva 
• Kvalitná zele� základnej školy na ploche �. 657 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nová výstavba (pl.�.621) v tesnej blízkosti areálu vodární – znehodnotenie plochy 630 
• Nedostatok kostrových drevín na plochách zelene 
• Platany na ploche �. 636 sú vysadené v nedostato�nom odstupe 
• Nevybudovaná zele� v areáli MŠ (pl.�. 644) 
• Plochy zelene v okolí bytových domov na Veternej a Saleziánskej ul. sú nedostato�ne riešené, 

anonymné, nejednotné, potenciál plôch je nedostato�ne využitý 
• V uli�ných priestoroch je zele� zastúpená minimálne, respektíve sú ulice bez zelene 

(641,648,647,649,654) 
• Nedoriešené malé parkové plôšky zelene – Viktóriino námestie, par�ík na Špa�inskej ul., par�ík 

na nám Slov. u�. Tovarišstva, nedostato�né vybavenie plôch PDA  
• Priemerný stupe� údržby na plochách zelene v urb. celku 
• blízkos� severného obchvatu mesta 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Prepojenie a zjednotenie plôch sídliskovej zelene – vybudovanie parkovej plochy  
• Prebudovanie areálu vodární na verejnú parkovú plochu  
• Orná pôda za hypermarketom Tesco 
• vo�ná plocha �. 633 

 

 

Urbanistický obvod �.28 – Pred Sláviou 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  32,79 ha 
• Výmera plôch zelene:    10,9 ha 
• Po�et plôch:     12  
• �ísla plôch:     660 - 671 
• Po�et obyvate�ov:    44 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  2488 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, 

táto hodnota je však výrazne ovplyvnená vysokým podielom zelene výrobných areálov (bývalý 
cukrovar) a nízkym po�tom obyvate�ov v celku  

• Mezoštrukturálny index:   0,37 - priemerná hodnota 
• Charakter plochy: prevažne plošná zele�, parkovo upravená zele� na Kalvárii, zele� 

vyhradených (kynológia) a výrobných areálov  (bývalý cukrovar - prevažne ruderálne plochy), 
sprievodná zele� komunikácií 

• Kategórie zelene:  

  parky – 2,57 ha – 24% 

  zele� vybavenosti – 0,70 ha – 6% 

  ostatná zele� – 0,47 ha – 4% 

  zele� obytných súborov – 0,03 ha – 0,3% 

  záhrady – 0,24 ha – 2 % 

  zele� dopravných zariadení –1,63 ha – 15% 

  ruderál – 4,80 ha – 44 % 

  iné areály a ochranná zele� – 0,46 ha – 4%  



Aktualizácia dokumentu MÚSES mesta Trnava  2008      Návrhová �as� 

 

 
235 

• Funkcia zelene: hygienická, izola�ná, sociálna 
• Perspektíva porastov: prevažne strednodobá perspektíva, dlhodobú perspektívu vykazujú 

porasty na kalvárii  

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Historicky pôvodná parková plocha zelene – Kalvária, s výmerou nad 0,5 ha, ktorá je sú�as�ou 

systému sídelnej zelene 
• Chránené stromy na Kalvárii 
• Vodný prvok – rieka Trnávka 
• Nové výsadby drevín v parku na Kalvárii, okolo obchodného domu Lidl 
• Pamiatkovo chránené objekty na plochách �. 660, 668, 669 (kalvária, bývalé cukrovary, kaštie�) 
• Vzrastlé stromy v dvore na Zelenom krí�ku (pl.�. 664) 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nové výsadby na Kalvárii sú nedostato�ne udržiavané, na ploche je nedostatok PDA 
• Náletové dreviny po obvode kynologického klubu a na ul. Pri Kalvárii (pl. �. 671, 670) 
• Nedostato�ne vybudovaná zele� na Hospodárskej, Šrobárovej a Rybníkovej ulici, jestvujúce 

stromoradia okolo týchto ulíc sú medzernaté, poškodené, trpia nedostato�nou údržbou 
(667,664,663) 

• V areáli cukrovaru sú premnožené náletové a invázne dreviny (pl.�.660) 
• Nedostatok kostrových drevín na plochách zelene v urbanistickom celku 
• Nevyužitá vodná plocha, neupravené okolie Trnávky 
• celok susedí s rušnou Hospodárkou ulicou 
• ekostabiliza�ný prvok - Trnávka 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Dobudova� izola�nú zele� okolo hlavných komunika�ných trás v urbanistickom celku 
• Upravi� plochy zelene na Kalvárii, 
• Úprava toku a okolia Trnávky, prepoji� ju s Kalváriou 
• brownfield – priestory bývalého Trnavského cukrovaru s ve�kým potenciálom 
• vybudova� verejnú zele� pod�a platného ÚPN zóny cukrovar 

 
 

Urbanistický obvod �.29 – Predmestie 

 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  92,68 ha 
• Výmera plôch zelene:    23,5 ha 
• Po�et plôch:     51  
• �ísla plôch:     672 - 722 
• Po�et obyvate�ov:    89 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  2647 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, 

táto hodnota je však výrazne ovplyvnená nízkym po�tom obyvate�ov, nako�ko ide 
o priemyselnú oblas� mesta 

• Mezoštrukturálny index:   0,25 – podpriemerné zastúpenie zelene  
• Charakter plochy: sprievodná zele� komunikácií, obvodová zele� výrobných areálov 

(prevažne bez súvislých porastov vzrastlých drevín). Plošná zele� so vzrastlými porastmi sa 
v celku nachádza len v lesíku pri Trnávke – (pl. �. 694) a pri Sladovni pl. �. 776 

• Kategórie zelene:  

  parky – 0,0029 ha – 0,01 % 

  zele� vybavenosti – 0,54 ha – 2% 
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  ostatná zele� – 5,68 ha – 24% 

  školské zariadenia a areály – 0,08 ha – 0,4% 

  záhrady – 0,30 ha – 18% 

  záhradkárske kolónie –2,73 ha – 12% 

  zele� dopravných zariadení – 1,55 ha – 6,6% 

  zele� výrobných areálov – 11,88 ha – 50% 

  ruderál – 0,76 ha – 3% 
• Funkcia zelene: hygienická, izola�ná, mikroklimatická – lesný porast pri rieke Trnávke 

(pl. �. 694)  
• Perspektíva porastov: strednodobá perspektíva, porasty s dlhodobou perspektívou sa vyskytujú 

len na plochách �. 690,704,686. Na ostatných plochách sa vyskytujú len  porasty 
s krátkodobou a strednodobou perspektívou 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Rieka Trnávka – hygienický a ekostabiliza�ný prvok v urb. celku 
• Lesík pri rieke Trnávke, hustý, súvislý porast prevažne kostrových drevín s 

výraznou mikroklimatickou funkciou, ekostabiliza�nou a hygienickou funkciou  (pl.�. 694) 
• Majestátne duby pri rie�ke Trnávka – plocha �. 692  
• Historická budova sladovne s upravenými plochami zelene (táto plocha zelene je na tomto 

mieste historicky pôvodná - pl. �. 704)  
• �iasto�ne vybudovaná obvodová zele� okolo areálov na Chovate�skej ul. (pl.�. 686) 
• Nová úprava, �iasto�ne vybudovaná obvodová zele� a kvalitná údržba areálu firmy na 

Chovate�skej ul. (pl.�. 689) a firmy Sony na Trstínskej ul. (pl. �. 676) 
• Stromoradie topo�ov na ploche �. 699 na Skladovej ulici 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nevyužité �iastkové plochy zelene (pl.�. 681)  
• Nevybudovaná izola�ná zele� okolo výrobných areálov, skladových priestorov a areálov firiem 

v urb. celku 
• Nedostato�né zastúpenie kostrových drevín na plochách zelene 
• Celková údržba plôch zelene v urb. celku je ve�mi nízka 
• Jestvujúce stromoradia na Chovate�skej a ul. Pri kalvárií sú prestarnuté, poškodené, je potrebná 

ich výmena (pl. �. 687, 716) 
• Nedoriešené trasovanie peších chodníkov, zlý prístup k Fakulte masmediálnych komunikácií 

UCM,  
• Náletové a invázne dreviny v nevyužívaných ko�ajiskách (pl.� . 722,698,681)  
• Vysoké zastúpenie ihli�nanov na ploche �.679 (sklady Vitana) 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Nevyužívané plochy zelene v okolí Trnávky (pl. �. 692, 694) 
• Majestátne duby pri Trnávke navrhnú� na ochranu 
• Revitalizácia toku Trnávky 
• Vybudovanie izola�nej zelene okolo areálov firiem a hlavných komunikácií 
• blízkos� rekrea�ného areálu Štrky 
• využitie bývalých železni�ných dráh ako cyklotrasy a pešie trasy. 
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Urbanistický obvod �.30 – Rázcestie 

 

V rámci hodnotenia urbanistického obvodu �. 30 boli v terénom prieskume hodnotené aj okrajové �asti 
urbanistického obvodu �. 39. 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  50,90 ha 
• Výmera plôch zelene:    21,3 ha 
• Po�et plôch:     40  
• �ísla plôch:     723 - 762  
• Po�et obyvate�ov:    298 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  2177  m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, 

ide však o priemyselnú zónu s nekvalitnými plochami zelene 
• Mezoštrukturálny index:   0,43  
• Charakter plochy:  plošná zele� výrobných areálov a skladových priestorov, sprievodná 

zele� komunikácií – líniové porasty 
• Kategórie zelene – obvod �. 30:  

  zele� vybavenosti – 0,65 ha – 3 % 

  ostatná zele� – 2,08 ha – 10% 

  školské zariadenia a areály – 0,10 ha – 0,5% 

  záhradkárske kolónie – 2,02 ha – 9% 

  zele� dopravných zariadení – 0,95 ha – 4% 

  zele� výrobných areálov  – 9,53 ha – 45% 

  ruderál   – 5,98 ha – 28% 

o obvod �. 39: 

ostatná zele� – 0,23 ha – 56% 

ostatná zele� – 0,18 ha – 44% 
• Funkcia zelene: hygienická  
• Perspektíva porastov: strednodobá 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Potenciálna parková plocha – bývalý areál podniku Sempol 
• Platany na ploche �. 738 
• Izola�ná zele� popri železnici 
• priame napojenie celku na krajinu 
• Areál Mrva Hanko pl.� 745 je nadpriemerne udržiavaný 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• nevyužité plochy zelene  
• ruderálne plochy 
• nedostatok kostrových drevín a vzrastlej zelene 
• plochy sú výrazne za�ažené antropogénnou �innos�ou (kamiónová doprava) 
• nedostato�ná izola�ná a hygienická zele� vo výrobných areáloch 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• vybudovanie parkovej plochy v areáli bývalého Sempolu 
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Urbanistický obvod �.31 – Agrokomplex 
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  40,42 ha 
• Výmera plôch zelene:    14,0 ha 
• Po�et plôch:     18  
• �ísla plôch:     763 - 780 
• Po�et obyvate�ov:    295 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  477 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, 

v urbanistickom celku je však vysoké percentuálne zastúpenie ornej pôdy/ruderálov – 41% 
a zelene výrobných a skladových areálov -29%, �o zna�ne skres�uje tento údaj 

• Mezoštrukturálny index:   0,24 – podpriemerná hodnota 
• Charakter plochy: sprievodná zele� komunikácií a obvodová zele� areálov s líniovými 

výsadbami drevín, plošná zele� školského areálu. Prevažujú plochy onej pôdy a ruderálov. 
• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,16 ha – 1% 

  ostatná zele� – 1,33 ha – 9% 

  školské zariadenia a areály – 3,21 ha – 21% 

  záhrady – 1,12 ha – 7% 

  zele� dopravných zariadení – 1,59 ha – 10% 

  zele� výrobných areálov – 6,39 ha – 42% 

  ruderál – 1,37 ha – 9%   
• Funkcia zelene: hygienická,  sociálna  
• Perspektíva porastov: prevažne strednodobá perspektíva porastov na plochách zelene 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• �iasto�ne vybudovaná izola�ná zele� na plochách �. 777, 838 
• Alej vzrastlých líp na Zavarskej ulici 
• Nová úprava a kvalitná úprava plôch zelene okolo firiem na plochách �. 770, 771, 776, 773 
• Vzrastlá zele� v areáli strednej školy (pl. �. 767) 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• nízke zastúpenie kostrových drevín na plochách zelene 
• nevhodná druhová skladba (smrek oby�ajný) drevín pred budovou Školského majetku 

(pl.�.838) 
• Poškodené a prestarnuté stromoradie �erešní a orechov na Zavarskej ceste, bez náhradnej 

výsadby 
• Nedostatok vzrastlej zelene na plochách zelene 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Doplni� a vybudova� nové stromovia okolo komunikácií 
• Výsadba kostrových drevín  na plochách zelene 
• Sprístupnenie a úprave zelene v školskom areáli  
• priame napojenie plochy na krajinu 
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Urbanistický obvod �.32 – Návršie 
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  334,04 ha 
• Výmera plôch zelene:    28,0 ha 
• Po�et plôch:     21  
• �ísla plôch:     781 - 801 
• Po�et obyvate�ov:    2  obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  140130  m²/obyvate� 
• Mezoštrukturálny index:   0,16  
• Charakter plochy: prevažne plošná zele� – zele� cintorínov, líniová zele� okolo 

komunikácií 
• Kategórie zelene:  

  ostatná zele� – 3,75 ha – 13% 

  zele� cintorínov – 2,54 ha – 9 % 

  zele� dopravných zariadení – 7,99 ha – 29% 

  zele� výrobných areálov –13,44 ha – 48% 

  ruderál –0,29 ha – 1% 
• Funkcia zelene: hygienická 
• Perspektíva porastov: strednodobá perspektíva  

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Dostatok vzrastlých stromov na plochách cintorínov 
• Udržiavaný židovský, ale aj evanjelický cintorín 
• vysoká údržba zelene pred novými areálmi 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nelegálne skládky, ruderálne plochy, nálety 
• Prostitúcia 
• vysoký podiel inváznych drevín 
• Za�ažené komunikácie a nedostato�ná izola�ná zele� 
• Plochy sú silno antropogénne za�ažené - doprava mobilná i statická 
• Nedostato�ne udržiavané plochy 
• Nedostato�ná údržba a ošetrenie stromov najmä na vojenskom cintoríne 
• Najza�aženejšia a najhlu�nejšia cesta v Trnave – Nitrianska ulica 
• priame napojenie celku na vo�nú krajinu 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Posilni� izola�nú zele� v urb. celku 
• nevyužitá pl.�. 790 
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Urbanistický obvod �.34 – Výhyb�a 
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  48,91 ha 
• Výmera plôch zelene:    19,8 ha 
• Po�et plôch:     4  
• �ísla plôch:     802 - 805 
• Po�et obyvate�ov:    0 obyvate�ov  
• Mezoštrukturálny index:       1 - vysoko nadpriemerná hodnota, 

v urbanistickom celku je minimum zastavaného územia 
• Charakter plochy: prevažne plošná zele� s porastmi vzrastlých drevín s ekostabiliza�nou 

a mikroklimatickou funkciou, špeciálna zele� cintorínov. V urb. celku prevažuje orná pôda  
• Kategórie zelene:  

  lesopark – 12,36 ha – 62% 

  park – 2,25 ha – 11% 

  zele� cintorínov kone�ná – 2,70 ha – 14% 

  zele� dopravných zariadení – 0,05 ha – 0,31% 

  zele� výrobných areálov  – 1,54 ha – 8 % 

  ruderál – 0,95 ha – 5%  
• Funkcia zelene: mikroklimatická, hygienická, úžitková 
• Perspektíva porastov: dlhodobá 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• �as� lesoparku spájajúceho mesto s Kamenným mlynom s vybudovanou vzrastlou zele�ou 

o výmere nad 0,5 ha, ktorá je sú�as�ou systému sídelnej zelene, zele� s vysokou 
ekostabiliza�nou, mikroklimatickou a hygienickou funkciou (pl.�. 802) 

• Badate�ná kompozícia na ploche �. 803 
• Poloha na okraji mesta 
• Nízka zastavanos� plôch zelene v celku 
• Parkovisko pod stromami (pl.�. 804) 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nevybudovaná obvodová - izola�ná zele� okolo cintorína 
• Nedostatok kostrových drevín na cintoríne 
• Rôznorodos� mobiliáru a �ubovo�né rozmiest�ovanie lavi�iek ob�anmi pri hroboch  
• Vysoké zastúpenie ihli�natých drevín na cintoríne 
• Nedostato�ná údržba plôch zelene na cintoríne, nako�ko ide o pietne miesto, zanedbané 

jestvujúce porasty, lavi�ky, vodné zdroje 
• Poškodený mobiliár popri cyklotrase v lesoparku 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Úprava plôch zelene, zvýšenie kvality údržby a druhovej skladby na cintoríne 
• dobudova� systém zelene pod�a schválenej koncepcie na záberových rozvojových plochách 
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Urbanistický obvod �.37 – Nad kamenným mlynom 
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  47,46 ha 
• Výmera plôch zelene:    15,7 ha 
• Po�et plôch:     13  
• �ísla plôch:     806 - 818 
• Po�et obyvate�ov:    51 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  3015 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, 

v urbanistickom celku je však vysoké percentuálne zastúpenie ornej pôdy a ruderálov – 56%  
• Mezoštrukturálny index:   0,31 
• Charakter plochy:  prevažne plošná zele� záhrad, orná pôda, zele� po�nohospodárskych 

areálov 
• Kategórie zelene:  

  ostatná zele� – 0,94 ha – 6% 

  zele� obytných súborov – 0,049 ha – 0,3% 

  záhrady – 5,68 ha – 36% 

  záhradkárske kolónie  – 2,01 ha – 13% 

  zele� dopravných zariadení – 0,067 ha – 0,4% 

  zele� výrobných areálov  – 1,65 ha – 11% 

  ruderál  – 3,01 ha – 19% 

  iné areály a ochranná zele�  – 2,28 ha – 15% 
• Funkcia  zelene: hygienická, úžitková 
• Perspektíva porastov: prevažne krátkodobá, dlhodobú perspektívu majú len porasty vzrastlých 

drevín na Kamennej ceste (pl.�. 806) 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• �iasto�ne vybudované plochy zelene na ploche �. 810 
• Na plochách zelene prevládajú domáce druhy drevín 
• Stromoradie vzrastlých kostrových drevín na ploche �. 806 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nedostatok kostrových drevín na plochách zelene 
• Nevybudovaná izola�ná zele� na ploche �. 814 (autoservis) a len �iasto�ne vybudovaná 

izola�ná zele� na ploche �. 810 
• Nedostatok vzrastlých drevín na plochách zelene 
• Nedostato�ná údržba zelene na plochách v urb. celku 
• Cez celok je naplánovaná nová komunikácia ktorá rozdrobí celok 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Dobudovanie izola�nej zelene na plochách �. 810,811,814 
• priame napojenie na krajinu 
• blízkos� rekrea�ného areálu Kamenný mlyn 
• dobudovanie systému zelene pod�a schválenej koncepcie na záberových rozvojových plochách 
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Urbanistický obvod �.44 – Záhrady 
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  66,21 ha 
• Výmera plôch zelene:    22,1 ha 
• Po�et plôch:     23  
• �ísla plôch:     820 - 842 
• Po�et obyvate�ov:    5858 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  38  m²/obyvate� – podpriemerná hodnota 
• Mezoštrukturálny index:   0,53 – nadpriemerná hodnota 
• Charakter plochy: prevažne plošná zele�  
• Kategórie zelene:  

  lesoparky – 4,81 ha – 22% 

  ostatná zele� – 0,33 ha – 2% 

  zele� obytných súborov – 11,39 ha – 52% 

  školské zariadenia a areály – 0,40 ha –2 % 

  zele� športových zariadení  – 4,2 ha – 19  % 

  záhrady –0,40 ha – 2 % 

  zele� dopravných zariadení – 0,40 ha – 2% 

  ruderál – 0,13 ha – 1% 
• Funkcia zelene: športová, sociálna, hygienická, mikroklimatická  
• Perspektíva porastov: strednodobá až dlhodobá 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Dostatok športových a rekrea�ných plôch zelene  
• Dostatok vzrastlých a kostrových drevín na plochách 
• Plochy zelene rozlohou zodpovedajúce jadru a subjadru zelene – izola�ný pás zelene (pl.�. 842) 
• Periférna oblas� zastavaného územia v kontakte s krajinou 
• Nízke za�aženie plôch dopravou 
• Kvalitná úprava plôch zelene v okolí nových bytových domov 
• priame napojenie na krajinu s možnos�ou rekreácie 
• „zelené“ sídliská – napr. pl.� 836 – vysoká kvalita bývania 
• nadštandardná vybavenos� službami (spolu s okolitými plochami) 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Nedostato�né vybavenie plôch zelene PDA 
• Nedostato�ná údržba stromov  
• Nevyužité �iastkové plochy zelene 
• Nedostato�ná bezpe�nos� v izola�nom páse zelene (pl. �. 842) 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Plochy �. 842 – jadro systému sídelnej zelene 
• dobudovanie systému zelene pod�a schválenej koncepcie na záberových rozvojových plochách  
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Urbanistický obvod �.45 – Slávia 
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  31,15 ha 
• Výmera plôch zelene:    20,6 ha 
• Po�et plôch:     13  
• �ísla plôch:     843 - 855 
• Po�et obyvate�ov:    20 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  10306 m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota, 

v tomto prípade ide o urbanistický celok prevažne športovo-rekrea�nou funkciou – areál 
Slávie.  

• Mezoštrukturálny index:   0,66  
• Charakter plochy: plošná zele� s líniovými porastmi drevín po obvode areálov 
• Kategórie zelene:  

   zele� vybavenosti – 0,21 ha – 1% 

  ostatná zele� – 0,42 ha – 2% 

  zele� športových zariadení – 15,15 ha –74% 

  ruderál – 3,87 ha – 19  % 

  iné areály a ochranná zele�  – 0,93 ha – 5 % 
• Funkcia zelene: športová, rekrea�ná, hygienická 
• Perspektíva porastov: strednodobá perspektíva , na plochách zelene je nedostatok dlhovekých 

kostrových drevín 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Dostatok plôch zelene v celku 
• �iasto�ne vybudovaná obvodová zele� športového areálu Slávia 
• Dobrá dostupnos� plôch zelene pre obyvate�ov 
• Areál je využívaný obyvate�mi na športové aktivity 
• Na ploche je vybudované aj detské ihrisko 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Ruderálne plochy za areálom Slávie (pl.�. 849) 
• Nedostato�ne vybudované hmoty zelene a vybavenie PDA na plochách �. 846, 850, 847 

(Slávia, kúpalisko, kynologický klub) 
• Neupravené plochy zelene a nedostato�né vybavenie plôch PDA v okolí CMU (pl.�. 843) 
• Parkovisko bez stromových porastov  (pl.�. 851) 
• Pomerne vysoké zastúpenie ihli�natých drevín na plochách �. 843,846, 850, 852 
• Náletové dreviny na plochách (846,843, 846) 
• Nedostato�ne vybudovaná izola�ná zele� na kúpalisku  pl. �. 850 
• Je potrebné odborne ošetri� alej topo�ov na Rybníkovej ul., dreviny sú poškodené, alej 

medzernatá 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Nevyužité �iastkové plochy zelene v areáloch v Slávie a kúpaliska  
• Výsadba kostrových drevín na plochách zelene v urb. celku 
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Urbanistický obvod �.48 – Modranka 
 

Charakteristika hodnotených plôch zelene: 
• Výmera hodnotených plôch celkom:  185,25 ha 
• Výmera plôch zelene:    84,6 ha 
• Po�et plôch:     33  
• �ísla plôch:     856 - 887 
• Po�et obyvate�ov:    2601 obyvate�ov 
• Prepo�et zelene na 1 obyvate�a:  325  m²/obyvate� – nadpriemerná hodnota – 

hodnota je zna�ne ovplyvnená vysokým zastúpením záhrad a ornej pôdy/ruderálov  v urb. 
celku 

• Mezoštrukturálny index:   0,36 – priemerná hodnota 
• Charakter plochy: sprievodná zele� komunikácií s líniovými výsadbami, plošná zele� 

záhrad a vyhradených areálov 
• Kategórie zelene:  

  zele� vybavenosti – 0,18 ha – 0,2% 

  ostatná zele� – 6,29 ha – 7% 

  školské zariadenia a areály  – 1,09 ha – 1% 

  zele� športových zariadení  –4,32 ha – 5% 

  zele� cintorínov kone�ná – 0,15ha – 0,2% 

  záhrady – 42,00 ha – 50 % 

  záhradkárske kolónie – 2,86 ha – 3% 

  zele� dopravných zariadení  –13,84 ha – 13% 

  zele� výrobných areálov   –13,86 ha – 16% 

  ruderál  – 0,0036 ha – 0,004% 
• Funkcia zelene: hygienická, úžitková, sociálna  
• Perspektíva porastov: strednodobá, v urb. celku je nedostatok kostrových drevín 

 

Pozitíva zistené na hodnotených plochách: 
• Sprístupnený areál Základnej školy s detským a športovým ihriskom 
• Vodný prvok – rieka Trnávka 
• Areál športu a oddychu na konci obce 
• Vodná ulica – zachovaný dedinský ráz 
• priame napojenie na krajinu s možnos�ou aktívnej rekreácie 
• cyklotrasa z Modranky vedúca do urb. celku �. 18 

 

Negatíva zistené na hodnotených plochách: 
• Vnášanie moderných úprav do dedinského prostredia 
• Detské ihrisko hne	 ved�a kostola 
• Nedostatok verejných plôch s parkovou úpravou 
• V uliciach sa prelína mestský s vidieckym duchom, ulice sú nesúrodé 
• Chýba izola�ná zele� okolo cintorína 
• blízkos� rýchlostnej komunikácie, ktorá nie je izolovaná zvukovými bariérami a  ani zele�ou  
• plánované budovanie priemyselných areálov v okolí 

 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• �iastkové nevyužité plochy zelene 
• Vytvorenie parkovej plochy na plochách zelene v okolí základnej školy (pl. �. 887) 
• neprístupný kostolík na ploche �. 878 
• dobudovanie systému zelene pod�a schválenej koncepcie na záberových rozvojových plochách 
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Urbanistický obvod �.35 – Kamenný mlyn 
 

Urbanistický obvod sa nachádza mimo hraníc zastavaného územia – je sú�as�ou extravilánu mesta 
Trnava, preto je podrobnejšie hodnotený v rámci prieskumov extravilánu . Najhodnotnejším územím 
v tomto urbanistickom obvode je Chránené vtá�ie územie, jeho ochranné pásmo a areál lesoparku 
Kamenný mlyn. Toto územie v sú�asnosti zna�ne za�ažené a v budúcnosti sa plánuje okliešti� 
výstavbou a  pri�leni�  ho k zastavanému územiu mesta. Preto je potrebné k riešeniu tohto územia 
pristupova� opatrne a v riešení zoh�adni� jeho zachovanie v �o najvä�šom rozsahu a podpori� jeho 
sú�asný význam ako Chráneného vtá�ieho územia. 

 

 

Urbanistický obvod �.27 – Rybník 
 

V blízkosti zastavaného územia sa nachádza rekrea�ný areál Štrky, ktorá bola podrobnejšie hodnotená 
v rámci prieskumov extravilánu. Sú�as�ou streleckého areálu je lesík s pôvodnými porastmi. V 	alšej 
etape návrhov bude potrebné klás� dôraz na zachovanie tejto plochy lesíka v plnom rozsahu a prepoji� 
ho s navrhovanými plochami zelene, �ím sa podporí biodiverzita územia. 
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A.3.1.7.  SWOT analýza 

Pozitívne prvky a javy v krajine a v urbánnom prostredí 
Krajina 

- málo �lenitá krajina s vysoko produk�nými pôdami a vhodnými klimatickými podmienkami pre 
po�nohospodárstvo a osídlenie 

- nížinná krajina s pomerne nízkou náchylnos�ou na vä�šinu nepriaznivých abiotických procesov 

- paralelná sie� malých vodných tokov vytvárajúca regionálne biokoridory 

- miestne vodné zdroje s pomerne vysokou výdatnos�ou 

- medzinárodne významná mokra	, chránené územie a regionálne biocentrum Trnavské rybníky 

- zakladanie nových porastov vegetácie v uplynulom období 

Urbánne prostredie 

- historická kontinuita pri niektorých plochách 

- jestvujúce verejné parky a malé parkové plochy 

- ochota ob�anov podpori� tvorbu  zelene všetkými prostriedkami 

- rezervné plochy (potenciál) 

- jestvujúca stratégia mesta v oblasti kvality životného prostredia 

- územný plán z roku 2004 po�íta s pomerne roz�ahlými novými plochami zelene – cca 185 ha 

Negatívne prvky a javy v krajine a v urbánnom prostredí 
Krajina 

- nízka lesnatos�, nedostatok trvalej vegetácie v krajine, najmä lesov a plošných porastov 

- nevhodná štruktúra a nedostato�ná kvalita existujúcich biotopov 

- náchylnos� �asti územia na veternú eróziu (�iasto�ne aj vodnú eróziu) 

- absencia vä�šieho vodného toku v území 

- nedostato�ná kvalita životného prostredia - intenzívne urbanizované územie s kumuláciou 
negatívnych faktorov 

- nevyhovujúce širšie zázemie pre rekreáciu a oddych obyvate�ov mesta 

- zmeny koncepcie rozvoja mesta a doterajší stavebný vývoj (�asté zmeny územného plánu, 
schva�ovanie stavieb na miestach ur�ených na verejnoprospešné ú�ely)  malý podiel verejnej zelene 

Urbánne prostredie 

- vysoké zastúpenie ruderálov a ornej pôdy v zastavanom území mesta 

- nefunk�ný systém sídelnej zelene z h�adiska hygieny prostredia, vysoký podiel len zatrávnených 
plôch, málo historických a starých stromov (zrejme aj v dôsledku nedostato�nej údržby) 

- vysoký podiel športovo-rekrea�ných areálov 

- regulovaný tok Trnávky – nevyužitý v urbánnom prostredí 

- prevládajú líniové parky, plošné parky prakticky v meste chýbajú (mimo Kamenného mlyna) 

- nízky  podiel kvalitných plôch, nevyhovujúca dostupnos� plôch verejnej zelene (nad 300 m) 

- výmera verejných parkov je len 6 m2/obyvate�a trvalo bývajúcich, v prípade zapo�ítania 
i dochádzajúcich je podiel na hranici cca 5-6 m2/obyvate�a 
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- priemyselné zóny okolo mesta, vysoká zá�až ovzdušia zo zdrojov zne�istenia stacionárnych 
i mobilných – prevládajú zne�is�ujúce látky CO a MP10. 

- nekvalita porastov a stromoradí, nedostato�né finan�né prostriedky na ošetrovanie stromov 

- nedostato�né rekrea�né zázemie mesta,  

- mohutná sie� inžinierskych sietí (nekoordinované ukladanie) 

- územný plán z roku 2004 po�íta s pomerne roz�ahlými investi�nými zámermi v meste – cca 925 ha 

- príprava mohutných investi�ných zámerov v okolitých obciach 

- chýba izola�ná zele� – zelený prstenec, mesto obklopujú priemyselné areály 

Príležitosti 

- podpora udržate�ného rozvoja územia - nadradenie dlhodobých verejnoprospešných záujmov 
skvalitnenia životného prostredia nad parciálnymi a krátkodobými zámermi investorov 

- využitie dokumentu MÚSES ako nástroja na ochranu existujúcich a novo navrhovaných plôch 
vegetácie, biotopov a prvkov ÚSES 

- výh�adová realizácia projektu pozemkových úprav – proces vysporiadania vlastníckych vz�ahov 
a vytvorenia podmienok pre nové funk�né usporiadanie územia (s využitím návrhov MÚSES) 

- perspektívne využitie mestských pozemkov na zakladanie nových plôch vegetácie a biotopov 

- vynakladanie pravidelného objemu financií z mestského rozpo�tu na budovanie systému MÚSES 
a sídelnej zelene 

-   strategické dokumenty UPD, PHSR DG... 

-   ob�ania a ich podpora, práca s verejnos�ou, informovanos� ob�anov, webová stránka mesta 

-   Aktualizova�  stratégiu rozvoja - rozvoj založi� na princípe TUR 

-   Rozhodovací proces, zodpovednos� k nasledujúcim generáciám 

-   hospodárska kríza – útlm investi�ných zámerov, výber investorov 

-   európske fondy 

Ohrozenia  

- prevažujúci názor 	alšej potreby investícií v území a neustáleho hospodárskeho rastu vedúci 
k podce�ovaniu a odsúvaniu riešenia problémov životného prostredia 

- komunálna politika zameraná na krátkodobé opatrenia a okamžitý efekt – uprednost�ovanie 
záujmov investorov (zábery plôch, výstavba) pred dlhodobými riešeniami na zlepšenie kvality 
životného prostredia  

- rozširovanie urbanizovaného územia, zrých�ujúci sa trend výstavby a záberov pôdy – nepriaznivý 
vplyv na existujúce biotopy a prvky ÚSES, zmenšovanie potenciálu použite�ných plôch 

- umiest�ovanie výrobných prevádzok v území – znižovanie ekologickej stability územia, zvyšovanie 
tlaku na krajinu, zmenšovanie potenciálu na tvorbu systému ÚSES 

- rastúca intenzita dopravy – nepriamy vplyv na okolité biotopy, zhoršovanie životného prostredia  

- postupná zmena klímy v území – zhoršovanie podmienok pre využitie územia, zmena podmienok 
pre vývoj biotopov 

- nedostato�ná zainteresovanos� miestnych obyvate�ov, nezáujem o problematiku životného 
prostredia 

-   rozhodovací proces 

-   Zahus�ovanie zástavby, investi�ný tlak 



Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry Ing. Anna Dobrucká, RNDr.  Peter Mederly - REGIOPLÁN 

 

 
248 

-   Nevhodne nadstavené priority mesta, odklon od tradi�ného hodnotového rebrí�ka ob�anov 

-   stratégia k TUR 

-   nedostato�né finan�né prostriedky 

-   pasivita ob�anov, vandalizmus, agresivita, kumulovanie problémov. 

 

SWOT-analýza: vz�ahová matica na hodnotenie zámeru vybudovania systému sídelnej zelene 
v podmienkach mesta Trnava s využitím dominantých prvkov a javov: 

 
Pozitíva Negatíva 

genius loci - Malý Rím 
Nedostatok vhodných plôch, komplikované vlastnícke 

vz�ahy  

patriotizmus ob�anov environmentálna zá�až územia mesta 

Stratégia mesta  
nedostato�né plochy zelene a nevhodné funk�né 
využitie plôch zelene v reáli i v sú�asnom UPD 

Silný útvar UHA Komunikácia v meste so zainteresovanou verejnoso�u 

Príležitosti Ohrozenia 

Prepojenie koncepcií, politická vô�a rozhodovací proces 

rezervné plochy pre budovanie systému zelene investi�ný tlak 

Zvýšenie kvality života ob�anov mesta Neobjektívni a apatickí ob�ania, vandalizus 

európske fondy Nedostato�né vlastné finan�né zdroje 

Vysvetlenie:  

  Pozitíva = silné stránky mesta vo vz�ahu sídelná zele� versuss trvalo-udržate�ný rozvoj mesta 

  Génius loci – záhrady európskoho významu v meste, mesto stredoveké so zámemím za 
hradbami mesta, zelený prstenec okolo mesta, sakrálne objekty so záhradami...v meste sú už 
len zvyšky historických krajinných prvkov 

  Patriotizmus ob�anov – vychádza zo sociologického prieskumu, v ktorom ob�ania podporujú 
vedenie mesta a sú ochotní mestu výrazne pomáha� rôznymi spôsobmi 

  Stratégia mesta – jednou z nosných priorít mesta je kvalita života ob�anov a s tým súvisí 
podpora budovania lesoparkov, parkov a revitalizácia sídlisk  

  Silný útvar hlavného architekta – príprava strategických a koncep�ných dokumentov, 
územnoplánovacích podkladov i územného plánu, zachytávanie nových trendov, zapájanie sa 
do modelových projektov apod. 

  Negatíva = slabé stránky mesta vo vz�ahu sídelná zele� versuss trvalo-udržate�ný rozvoj mesta 

  Nevhodné plochy – mesto sa zameriava na riešenie plôchvo vlastníctve mesta, získanie nových 
plôch pre mesto je komplikované z h�adiska vlastníckych vz�ahov a neochotou ob�anov 
darova� �i lacno preda� pozemky mestu 

  Environmentálna zá�až – mesto má k dispozícii rozptylovú štúdiu a nepretržité monitorovanie 
emisií v ovzduší na križovatke Hospodárska/Kollárova,  výsledky potvrdzujú krátkodobé 
prekra�ovanie stanovených limitov  

  Riešenie plôch zelene v UPD – jedná sa o dlhodobý, vleklý problém už od medzivojnového 
obdobia. Povojnové obdobie intenzifikáciou zástavby k likvidácii zelene tiež prispelo.  

  Príležitosti = možsnoti posilnenia sídelnej zelene vo vz�ahu k udržate�nému rozvoju mesta  

  Prepojenie koncepcií, politická vô�a – všetky koncepcie, strategické dokumenty a plány by mali 
smerova� k jednému cie�u. Do všetkých dokumentov je potrebné vnies� i tvorbu systému 
zelene ako jeden z predpokladov udržate�ného rozvoja mesta. Tým bude budovanie zelene 
posilnené a celoplošne uplat�ované. 

  rezervné plochy pre budovanie systému zelene – mesto má v sú�asnosti v zastavanom území 
rezervné plochy, ktoré však majú v územnom pláne prirpadenú inú funkcu ako budovanie 
zelene. Mesto má priestorové možnosti na budovanie systému zelene, má šancu využi� rezevné 
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plochy, prípadne využi� plochy degradujúce, tzv. „brownfields“. Podobne má mesto možnos� 
budova� „zelený prstenec“ po obvode mesta. 

  Zvýšenie kvality života ob�anov mesta – zele� jednozna�ne zvyšuje kvalitu života ob�anov, 
pretože priaznivo ovplyv�uje hygienu prostredia i psychický stav „�udského potenciálu“ 

  európske fondy – jednou z priorít fundov sú regenarácia sídla, humanizácia, revitalizácia, 
podopra biodiverzity apod. a do rámca týchto priorít spadá i tvorba zelene 

  Ohrozenia = javy narušujúce sú�asný systém sídelnej zelene i jeho budúce posilnenie vo vz�ahu 
k udržate�nému rozvoju mesta a k udržate�nej kvalite života 

  Rozhodovací proces – odklon od stratégie, demokracie, kontinuity, koncep�nosti, 
nerešpektovanie limitov, porušenie legislatívy a predchádzajúcich rozhodnutí 

  Investi�ný tlak – uprednostnenie ekonomických záujmov pred verejnými záujmami, 
nedostato�né stanovenie podmienok pre investorov zo strany mesta,  apod. 

  Ob�ania – prílišný až nekritický patriotizmus, apatia ob�anov, ignorovanie schválených 
postupov, vandaliszmus, anarchia, apod. 

  Nedostato�né finan�né zdroje mesta – neefektívne hospodárenie, nevyužívanie potenciálu apod. 
 
Jednotlivé prvky vz�ahovej matice je potrebné dosta� do vzájomnej korelácie, aby sa dalo ur�i�, �i 
je možné budova� systém zelene v sú�asnom prostredí a spolo�enskej klíme mesta Trnavy.  
 
Metodika hodnotenia:  
- Pozitívne ovyplv�ovanie sa vybraných prvkov vo vz�ahu k budovaniu systému sídelnej zelene 

získava 1 bod.  
- Negatívne ovplyv�ovanie sa vybraných prvkov vo vz�ahu k budovaniu systému sídelnej zelene 

stráca 1 bod.  
- Ak as vybrané prvky neovlyv�ujú vo vz�ahu k stanovenému cie�u – bod sa neude�uje.  
Hodnotenie:  
- Jednoduchým s�ítaním bodov sa stanovia najsilnejšie pozitívne stránky, negatívne stránky, 

príležitosti i ohrozemia.  
- Vynesením získaných bodov do grafu sa zistí celková realizovate�nos� stanoveného cie�a – 

podpora systému sídelnej zelene mesta.  
 
Výsledok SWOT-analýzy:  
Na základe nižšie uvedeného grafického vyjadrenia je možné konštatova�, že v meste nie je možné 
v sú�asnosti budova� systém sídelnej zelene. Táto aktivita nie je prioritou mesta, a to i napriek 
proklamovaniu tejto priority v PHSR. Toto konštatovanie  potvrdzujú i nasledujúce grafy i tabu�ky:  

- Najsilnejšou stránkou pri budovaní systému sídelnej zelene sa javí stratégia mesta, 
ob�ania a oddelenie hlavného architekta mesta. Génius loci (Trnava = Malý  Rím) 
nehrá prakticky žiadnu úlohu pri budovaní zelene. 

- Za najslabšou stránku je možné ozna�i� nedostatok vhodných plôch s komplikovanými 
vlastníckymi vz�ahmi. Potvrdzuje sa tým dlhodobos� tohto problému. Na negatívnom 
stave sa podie�a i komunikácia medzi mestom a ob�anmi, ale i medzi jednotlivými 
útvarmi mesta navzájom, kedy vznikajú rozporuplné vyjadrenia i povolenia, �asto 
v neprospech zelene.  

- Najvä�šiou príležitos�ou na budovanie systému zelene sú koncep�né dokumenty, 
stratégie a politická vô�a na ich uplatnenie a realizovanie všetkými možnými 
prostriedkami.  

- Najvä�šie ohrozenie budovania systému spo�íva v rozhodovacom procese 
a investi�nom tlaku na záber rezervných plôch i jestvujúcich plôch zelene.  
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Vz�ahová matica medzi jednotlivými prvkami ovplyv�ujúcimi tvorbu systému sídelnej zelene mesta: 
    silné stránky   slabé stránky     

  Charakteristika  
1 2 3 4 

  
1 2 3 4 

Bodové 
hodnotenie    

1 1 1 1 1   -1 1 1 -1 4 

2 1 1 1 1   -1 1 -1 -1 2 
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2 -1 0 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -7 
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    0 3 3 2   -7 -2 -3 -6     

    
Hodnotenie silných 

stránok   
Hodnotenie slabých 

stránok     

a) silné a slabé stránky budovania systému sídelnej zelene: 
 �íslo 
charakteristiky 

Výsledné hodnotenie príležitostí a ohrození budovania systému 
zelene  

 Bodové 
hodnotenie 

1 Prepojenie koncepcií, politická vô�a 4 

2 rezervné plochy pre budovanie systému zelene 2 

3 zvýšenie kvality života ob�anov mesta 0 

4 európske fondy 3 

5 rozhodovací proces - nekontinuálny, jednostranný -7 

6 investi�ný tlak -7 

7 Neobjektivita ob�anov, apatia, vandalizus -4 

8 Nedostato�né vlastné finan�né zdroje -1 

Grafické vyjadrenie:  

Priemet vz�ahu príležitostí a ohrození pri budovaní systému zelene mesta 
Trnava - ohrozenia prevyšujú nad príležitos�ami
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b) Príležitosti a ohrozenie budovania systému sídelnej zeene: 
 �íslo 
charakteristiky 

Výsledné hodnotenie pozitívnych a negatívnych stránok pri 
budovaní systému zelene 

 Bodové 
hodnotenie 

1 genius loci - Malý Rím 0 

2 patriotizmus ob�anov 3 

3 Stratégia mesta, PHSR 3 

4 Silný útvar UHA 2 

5 Nedostatok vhodných plôch, komplikované vlastnícke vz�ahy -7 

6 environmentálna zá�až -2 

7 
nekvalita zelene a nevhodné funk�né využitie plôch zelene v 

UPD -3 

8 Komunikácia v meste so zainteresovanou verejnoso�u -6 

Grafické vyjadrenie: 

Priemet vz�ahu silných a slabých stránok budovania systému zelene 
mesta Trnava - negatívne stránky prevyšujú nad pozitívnymi stránkami

-8 -6 -4 -2 0 2 4
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A.4. NÁVRHOVÁ �AS� 
 

A.4.1. NÁVRHY MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 

 

A.4.1.1. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability 
 

Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je v zmysle zákona NR SR �. 543/2002 o ochrane prírody 
a krajiny taká celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá 
zabezpe�uje rozmanitos� podmienok a foriem života v krajine. Základ tohto systému predstavujú 
biocentrá, biokoridory a interak�né prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu. 
Tieto pojmy sú v zákone definované nasledovne: 

- biocentrum je ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na 
rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich 
spolo�enstiev, 

- biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umož�uje 
migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spolo�enstiev, na ktorý 
priestorovo nadväzujú interak�né prvky, 

- interak�ný prvok je ur�itý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá 
trávna plocha, mo�iar, porast, jazero, prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpe�uje 
ich priaznivé pôsobenie na okolité �asti krajiny pozmenenej alebo narušenej �lovekom. 

V rámci dokumentácie MÚSES sme na základe nadradených dokumentov a terénneho prieskumu 
územia vy�lenili, resp. navrhli prvky ÚSES v nasledovných kategóriách: 

- biocentrum regionálneho významu (RBC), 
- biokoridor regionálneho významu (RBK), 
- biocentrum miestneho významu (MBC)  a navrhované biocentrum miestneho významu (MBC-

N), 
- biokoridor miestneho významu (MBK) a navrhovaný biokoridor miestneho významu (MBK-

N), 
- plošný interak�ný prvok (IPP) a navrhovaný plošný interak�ný prvok (IPP-N), 
- líniový interak�ný prvok (IPL) a navrhovaný líniový interak�ný prvok (IPL-N). 

V administratívnom území mesta Trnava sa aj v sú�asnosti nachádzajú prvky, ktoré majú relatívne 
prirodzený charakter a môžu plni� funkciu biocentra alebo biokoridoru, prípadne interak�ného prvku. 
Takýchto prvkov je však nedostatok a nevytvárajú ucelený systém. Návrhy dokumentácie MÚSES sa 
preto zameriavajú na návrh nových prvkov ÚSES a ich prepojenie s existujúcimi prvkami najmä v tých 
�astiach územia, kde je deficit bioticky významnejších prvkov. �alšie návrhy MÚSES sú smerované na 
zvýšenie kvality existujúcich prvkov.  

Pretože je v rámci návrhu ekologickej siete potrebné bra� do úvahy súvislosti so susednými 
katastrálnymi územiami, niektoré navrhované prvky ÚSES zasahujú aj do susedných katastrálnych 
území. Zárove� boli pri návrhu zoh�adnené aj existujúce dokumenty a zámery susedných obcí. 

Realizácia návrhov MÚSES v extraviláne mesta je dlhodobou záležitos�ou, ktorá do zna�nej miery 
presahuje sú�asné možnosti mesta Trnava. Pred samotnou realizáciou návrhov je potrebné vymedzenie 
a majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov, potrebné je 	alej spracovanie projektov výsadby 
a údržby prvkov ÚSES, ich realizácia a 	alšia starostlivos� o tieto prvky. Predpokladáme, že vhodné 
podmienky pre realizáciu vä�šiny návrhov MÚSES nastanú až v rámci procesu pozemkových úprav 
(spracovanie projektu pozemkových úprav v k.ú. Trnava a Modranka v zmysle sú�asne platnej 
legislatívy - Zákon �. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov). V rámci 
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projektu bude navrhnutá sie� ekostabiliza�ných prvkov v území (biocentrá, biokoridory, interak�né 
prvky), zárove� budú vy�lenené pre tento ú�el aj potrebné pozemky, ktoré budú prevedené do 
vlastníctva obce. Spracované budú realiza�né projekty a následne aj uskuto�nená výsadba vybraných 
navrhovaných prvkov kostry ekologickej stability v území. Termín spracovania a následnej realizácie 
projektu pozemkových úprav nie je známy, vhodné je však, aby mesto malo zabezpe�ené základné 
podmienky pre realizáciu projektu (najmä vlastníctvo pozemkov a ich majetkovo-právne 
vysporiadanie). 

V nasledovnom texte uvádzame stru�ný opis vymedzených prvkov ÚSES v rámci územia mesta 
Trnava. Prvky ÚSES by mali v návrhovom až výh�adovom období vytvori� súvislú sie� bioticky 
pozitívne pôsobiacich prvkov v krajine tak, aby vzdialenos� medzi jednotlivými prvkami siete bola �o 
možno najmenšia – v ideálnom prípade maximálne 500 m. Navrhované prvky ÚSES sú znázornené 
v mapovej prílohe  �. 5.  

Biocentrá 
Plošných prvkov charakteru biocentier je v extraviláne mesta Trnava nedostatok – zasahuje sem len 1 
biocentrum regionálneho významu a 5 biocentier miestneho významu. Celková výmera existujúcich 
biocentier v území mesta Trnava je 96,1 ha. Deficit plošných prvkov sme sa snažili �iasto�ne zmenši� 
návrhom nových 22 biocentier miestneho významu celkovej výmery 131,4 ha. Opis biocentier 
uvádzame v nasledovnom texte, sumarizácia je uvedená v tabu�ke �. 105.  
Biocentrá regionálneho významu 

RBC 1 Trnavské rybníky. Bioticky najvýznamnejšia lokalita v území. Sú�as�ou je jediné plošné 
chránené územie v katastri - CHA Trnavské rybníky (samotný CHA leží takmer celý v k.ú. Hrn�iarovce 
nad Parnou, v k.ú. Trnava sa nachádza najmä ochranné pásmo). Ide o komplex biotopov, zah��ajúci 
rybníky s rozsiahlymi porastmi pálky, trste a miestami aj vysokých ostríc, lužný lesík, mladé drevinné 
porasty v sukcesnom vývoji, smerujúcom k lužnému lesu a topo�ovú monokultúru.  

Plochy rybníkov a pri�ahlých lokalít predstavujú v	aka pestrosti biotopov atraktívne územie pre celý 
rad živo�íšnych druhov. Zaujímavá je fauna motý�ov (Microlepidoptera) - inventariza�ným 
prieskumom F. Matouška bola zistená prítomnos� 13 nových druhov motý�ov pre Slovensko 
(Megacraspedus lanceolellus, Bucculatrix ratisbonnensis, Coleophora saxicolella, C. artemisicolella, 
Ochsenheimeria vaculella, Blastobasis roscidella, Acleris comariana, Eucosma fervidana, Dichrorampha 
flavidorsana, Eucosma amellana, Hystrosia sodaliana, Leioptilus lienigianus) a 2 endemických druhov 
(Sophronia ascalis, Neurothaumesia ankerella). Ve�mi hodnotné sú ornitocenózy územia, ktoré 
predstavujú najvýznamnejšiu zložku biocenóz Trnavských rybníkov. Celkovo tu bolo zistených 191 
druhov vtákov, z toho 82 druhov hniezdiacich (42,9%), 77 druhov (40,3%) využíva Trnavské rybníky 
ako zastávku pri migrácii (Trnka, Trnková 1991). O význame tejto lokality sved�í aj skuto�nos�, že tu 
boli zistené a dokumentované i ve�mi vzácne druhy (Motacilla flava thunbergii, Croethia alba, 
Stercoratius pomarinus) alebo prvé známe výskyty niektorých druhov na území Slovenska (Lusciniola 
melanopogon, Calidris ferruginea, Charadrius hiaticula tundrae - autormi týchto nálezov sú F. Matoušek 
a B. Matoušek). 

Najvýznamnejšou �as�ou územia je rybník LH, v ktorom bolo po�as prieskumu MÚSES zistených 117 
druhov stavovcov (86 druhov vtákov, 13 druhov cicavcov, 9 druhov rýb, 8 druhov obojživelníkov a 1 
druh plaza). Až 17 druhov patrí k európsky významným (kunka �ervenobruchá, ropucha zelená, 
rosni�ka zelená, skokan štíhly, bu�iak trs�ový, bu�ia�ik mo�iarny, bu�iak no�ný, volavka biela, ka�a 
mo�iarna, chriašte� malý, bojovník bahenný, kalužiak mo�iarny, �orík bahenný, rybárik rie�ny, slávik 
modrák, trsteniarik tamariškový a netopier vodný. �alších 82 druhov je významných z národného 
h�adiska.  

Územie Trnavských rybníkov dosahuje najvyššie hodnoty biotickej kvality v katastroch mesta Trnavy a 
to ako po stránke vegetácie, tak i živo�íšnych spolo�enstiev. Patria sem porasty prieskumu vegetácie �. 
141-155 a 160 a zoologické lokality �. 16, 17, 19 a 20. Celková výmera biocentra približne 78,3 ha, z 
toho v území mesta Trnava je 47,36 ha (zvyšok leží v k.ú. Hrn�iarovce nad Parnou).  

Je potrebné uvies�, že plánované aktivity v širšom okolí Trnavských rybníkov (rozsiahla výstavba 
v lokalitách Za tra�ou, Ko�išské a v Bielom Kostole, športovo-rekrea�né aktivity v susedstve horného 
rybníka, ale aj celková urbanizácia okolitého územia a s tým súvisiaci antropogénny tlak na ekosystémy 
rybníkov) budú ma� na jeho biotický význam pravdepodobne ve�mi negatívny vplyv – príde jednak 
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k priamym vplyvom (rekrea�né aktivity, zvýšená návštevnos�), najmä však k nepriamemu ovplyvneniu 
územia (napr. zhoršovanie podmienok pre hniezdenie vtáctva, obmedzenie výmery územia využívaného 
ako potravné biotopy. 
Biocentrá miestneho významu 

MBC 1 Farský mlyn. Druhovo zmiešaný lužný les s prevahou v�by krehkej (Salix fragilis) 
v stromovom poschodí, hojne sa však vyskytujú aj jelša lepkavá (Alnus glutinosa), jase� štíhly 
(Fraxinus excelsior), javor po�ný (Acer campestre), topo� sivý (Populus x canescens) i kultivary 
euroemerických topo�ov (Populus x canadensis). V krovinnom poschodí je hojná baza �ierna 
(Sambucus nigra) a plamienok plotný (Clematis vitalba). Patria sem porasty prieskumu vegetácie �. 51, 
52, �asti lokalít 49 a 53 a lokalita prieskumu živo�íšstva �. 1. Zaznamenaných tu bolo až 114 druhov 
stavovcov (10 druhov rýb, 7 druhov obojživelníkov, 2 plazy, 70 druhov vtákov a 25 druhov cicavcov), z 
ktorých 10 drughov patrí k európsky významným (kunka �ervenobruchá, rosni�ka zelená, skokan štíhly, 
jašterica bystrá, rybárik rie�ny, tesár �ierny, strakoš �ervenochrbtý, raniak hrdzavý, uchá� sivý 
a škre�ok po�ný. Druhov národného významu bolo zistených až 80. 

Do biocentra boli zahrnuté aj okolité plochy využívané ako orná pôda (návrh na zatrávnenie) a náhon 
Parnej (rameno Parnej a �iasto�ne bývalý mlynský náhon) v úseku od hranice s k.ú. Zvon�ín po 
Ružindolskú cestu. Ide o relatívne prirodzený porast lužných drevín vysokej biotickej významnosti. V 
stromovom poschodí prevládajú v�ba krehká (Salix fragilis), jelša lepkavá (Alnus glutinosa) a javor 
po�ný (Acer campestre), v krovinnom poschodí sú naj�astejšími druhmi javor po�ný, slivka trnková 
(Prunus spinosa), baza �ierna (Sambucus nigra) a plamienok plotný (Clematis vitalba). Patria sem 
lokality prieskumu vegetácie �. 50,51 a 54.  

Celkovo patrí lokalita Farský mlyn patrí k územiam s vysokou zooekologickou hodnotou. Výmera 
biocentra v území mesta Trnava je 35,24 ha, z toho vä�šiu �as� tvoria plochy ur�ené na zatrávnenie 
a využívanie ako extenzívne TTP s rekrea�nou funkciou. 

MBC 2 F�aky. Biocentrum na hranici k.ú. Trnava, Šelpice a Bohdanovce nad Trnavou. Základ 
biocentra tvoria trávobylinné porasty v PHO vodných zdrojov v lokalite F�aky. Bylinné porasty majú 
charakter teplomilných ovsíkových lúk, majú vysoký stupe� prirodzenosti a sú druhovo boahté. Patria 
k najvýznamnejším trávobylinným porastom územia. Biocentrum navrhujeme doplni� drevinnými 
porastami medzi vodnými zdrojmi a Trnávkou i na �avom brehu Trnávky.  Patria sem lokality 
prieskumu vegetácie �. 256 a 75. Biocentrum leží vä�šinou v k.ú. Šelpice (cca 5,0 ha), v území mesta 
Trnava leží len jeho malá �as� (0,94 ha).  

MBC 3 Štrky.  Zvyšok pôvodného lužného lesa na nive Trnávky. V lesíku je zachované niekdajšie 
koryto vodného toku, stromové i bylinné poschodie má prevažne prirodzený charakter, vyskytujú sa tu 
mohutné exempláre topo�a bieleho (Populus alba). Ide o porast vegetácie �. 81 a zoologickú lokalitu �. 
2. Zistených tu bolo 88 druhov stavovcov (4 druhy obojživelníkov, 1 plaz, 61 druhov vtákov a 22 
druhov cicavcov), z ktorých 10 patrí k európsky významným druhom (ropucha zelená, rosni�ka zelená, 
skokan štíhly, jašterica bystrá, 	ate� hnedkavý, strakoš �ervenochrbtý, netopier oby�ajný, raniak 
hrdzavý, uchá� sivý a škre�ok po�ný, 	alších 66 druhov je významných z národného h�adiska. Štrky 
patria  k lokalitám s vysokou ekosozologickou hodnotou. Územie je poškodené �udskou �innos�ou, 
súvisiacou s budovaním a prevádzkou športovej strelnice a ruderalizáciou územia. Napriek tomu je 
v podmienkach záujmového územia cennou lokalitou, ktorú je potrebné zachova�, a to aj v prípade 
rozširovania športovej strelnice. Výmera biocentra v k.ú. mesta Trnava je 3,20 ha. 

MBC 4 Letisko. Plošne najrozsiahlejší trávobylinný, pravidelne kosený porast v záujmovom území. 
Druhové zloženie vegetácie je prevažne prirodzené, druhovo pomerne bohaté, s výrazným zastúpením 
teplomilných druhov. Zistených tu bolo 36 druhov stavovcov (1 druh plaza, 25 druhov vtákov a 10 
druhov cicavcov). 3 druhy patria k európsky významným (ka�a mo�iarna, škre�ok po�ný a syse� 
pasienkový), 	alších 26 k druhom národného významu. Ide o porast �. 94 a zoologickú lokalitu �. 9. 
Menej významný biotop stavovcov, avšak výskyt  kolónie sys�ov je ve�mi významný. Letisko je 
navrhované na zrušenie, �as� je už v sú�asnosti oraná. Vä�šiu �as� trávobylinného porastu je však 
potrebné zachova� a obhospodarova� ako kosené lúky - navrhujeme rozšírenie výmery trvalých 
trávnych porastov. Využívanie územia je potrebné prispôsobi� požiadavke na záchranu a zachovanie 
biotopu európsky významného druhu sys�a pasienkového (Citellus citellus) a zabezpe�enie jeho 
priaznivého stavu a po�etnosti. Manažment by mal spo�íva� v zachovaní a  pravidelnom kosení 
trvalých trávnych porastov a obmedzení chemizácie. Dôležité je tiež obmedzi� návštevnos� lokality vo 
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vegeta�nom období, vodenie psov �i iné aktivity. Dôležitou sú�as�ou by mal by� aj pravidelný 
každoro�ný monitoring kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností danej populácie, od �oho by sa mali 
odvíja� aj 	alšie konkrétne opatrenia realizované v lokalite.  Výmera biocentra v k.ú. mesta Trnava je 
9,25 ha, navrhujeme rozšírenie plochy trávnych porastov o 	alších cca 8 ha. 

MBC 5 Lesík Zelene�. Lesík s �iasto�ne zmeneným stromovým poschodím - dominuje javor po�ný 
(Acer campestre), �astý je aj jase� štíhly (Fraxinus excelsior). Krovinné poschodie je druhovo bohaté, 
naj�astejšia je baza �ierna (Sambucus nigra). Všetky poschodia majú prirodzený charakter a najmä 
bylinné poschodie je ve�mi dobre zachované, s typickými druhmi lužných lesov. Z h�adiska výskytu 
stavovcov priemerne významná lokalita. Zaznamenaných tu bolo 74 druhov (5 druhov rýb, 5 
obojživelníkov, 2 plazy, 43 druhov vtákov a 19 druhov cicavcov). Medzi európsky významné druhy 
patrí 7 druhov (ropucha zelená, rosni�ka zelená, skokan štíhly, jašterica bystrá, muchárik bielokrký, 
raniak hrdzavý a škre�ok po�ný), 	alších 49 druhov je významných z národného h�adiska. Patrí sem 
porast �. 223, zoologická lokalita �. 23. Celková výmera biocentra je 6,0 ha -  leží v k.ú. Zelene�, do 
územia mesta Trnava zasahuje len okrajovo (0,09 ha).  

 
Navrhované biocentrá miestneho významu 

V záujmovom území sme navrhli doplnenie siete biocentier o nové lokality. Kde to bolo možné, snažili 
sme sa ako základ využi� existujúce drevinné porasty, vo vä�šine prípadov však ide o nové plochy.  
V území  mesta Trnava  sme takto vymedzili 22 navrhovaných biocentier miestneho významu celkovej 
výmery až 132,10 ha. 

MBC-N 1 Medziháje. Návrh výsadby lesného porastu v susedstve majere Medziháje. Základom je 
malý lesík - porast duba cerového (Quercus cerris), ktorý predstavuje prakticky posledný zvyšok 
pôvodných teplomilných dubovo-cerových lesov na celom území mesta Trnava. Je však úplne 
izolovaný, �iasto�ne pozmenený a výrazne ovplyv�ovaný �lovekom. Krovinné poschodie je ve�mi 
slabo vyvinuté, bylinné druhovo chudobné a najmä v okrajových �astiach zruderalizované. Napriek 
tomu je ve�mi významné, že takáto lokalita v území ešte existuje a je potrebné ju chráni�. Patrí sem 
porast prieskumu vegetácie �. 47. Porast duba navrhujeme podstatne rozšíri� na pri�ahlé plochy v okolí 
(nevyužívané ruderalizované plochy a orná pôda) a vytvori� tak biocentrum na križovaní navrhovaných 
biokoridorov MBK-N2 a MBK-N3. Výmera biocentra v území mesta Trnava je 9,29 ha. 

MBC-N 2 Pri Bielom Kostole. Návrh plošného porastu drevín na hranici k.ú. Trnava a Biely Kostol 
v trase navrhovaného biokoridoru MBK-N 4. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru teplomilných 
dubín (skupinky dubov s krovitým podrastom), v �asti biocentra s križovaním technickej infraštruktúry 
je možné zatrávnenie plochy biocentra a výsadbou krovín. Sú�asný stav – malobloková orná pôda, na 
okraji alej drevín (lokalita prieskumu vegetácie �. 129). Výmera navrhovaného biocentra v území mesta 
Trnava je 5,16 ha.  

MBC-N 3 Nad Kamenným mlynom. Návrh plošného porastu drevín v blízkosti ružindolskej cesty, na 
križovaní biokoridorov MBK 2, MBK-N 3 a MBK-N6. Navrhujeme zatrávnenie �asti biocentra 
s výsadbou skupiniek krovín popri ceste (koridor technickej infraštruktúry) a plošnú výsadbu drevín 
(teplomilné dubiny) 	alej od cesty. Sú�asný stav – malobloková orná pôda, medze a skupinky drevín 
(lokalita prieskumu vegetácie �. 65 a 57). Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 
3,16 ha.  

MBC-N 4 Krá�ová. Návrh plošného porastu drevín v lokalite Krá�ová, v trase navrhovaného 
biokoridoru MBK-N 5. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru teplomilných dubín s krovitým 
podrastom. Sú�asný stav – ve�kobloková orná pôda. Výmera navrhovaného biocentra v území mesta 
Trnava je 4,27 ha. 

MBC-N 5 Za Ko�išským. Návrh plošného porastu drevín v lokalite Zadky západne od Ko�išského, na 
hranici s k.ú. Hrn�iarovce nad Parnou v križovaní navrhovaných biokoridorov MBK-N9 a MBK-N10. 
Navrhujeme výsadbu drevín charakteru dubín až dubohrabín s krovitým podrastom. Sú�asný stav – 
ve�kobloková orná pôda. Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 9,10 ha. 

MBC-N 6 Pri sušianskej ceste. Navrhované biocentrum na hranici k.ú. Trnava a Šelpice, na križovaní 
líniových prvkov MBK-N 5 a IPL-N 22. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru teplomilných dubín. 
Sú�asný stav – orná pôda. Výmera navrhovaného biocentra v  území mesta Trnava je 1,77 ha.  
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MBC-N 7 Za Štrkmi. Navrhované biocentrum v priestore biokoridoru Trnávky nad mestom - nad 
lokalitou Štrky. Navrhujeme vytvorenie rozsiahleho biocentra s rôznymi typmi ekosystémov od 
porastov charakteru lužného lesa, prirodzený vodný tok, vodnú plochu až po trávne porasty. Základom 
biocentra by mala by� renaturácia úseku Trnávky od vodného zdroja F�aky po Štrky s vytvorením 
vodnej plochy. Na tieto ekosystémy by mali nadväzova� porasty lužných drevín a na okrajoch dubiny. 
Na miestach prechodu nadradenej technickej infraštruktúry je možné vytvorenie trávnych porastov so 
skupinkami krovín. Celková výmera navrhovaného biocentra je 25,12 ha. Sú�asný stav územia – na 
vä�šine plochy je ve�kobloková orná pôda, okrajom je vedený upravený tok rie�ky Trnávka. Ke	že ide 
o náro�ný zámer, na návrh riešenia biocentra so zoh�adnením všetkých územných limitov je vhodné 
spracova� štúdiu vo viacerých alternatívach a po výbere vhodného riešenia projektovú dokumentáciu. 

MBC-N 8 Lesopark Rybník – Štrky. Navrhované biocentrum – vytvorenie lesoparku medzi severným 
obchvatom mesta a lokalitou Štrky. Biocentrum by malo sp
�a� funkciu prechodnej zóny medzi 
mestom a krajinou – na jednej strane bude priamo nadväzova� na biocentrá MBC 3 a MBC-N7, na 
druhej strane bude mestský park Rybník. Navrhujeme výsadbu porastov charakteru dubín resp. tvrdého 
lužného lesa, s vybudovaním rekrea�ných chodníkov a drobných prvkov športovej vybavenosti. 
Sú�asný stav – orná pôda. Sú�asný stav územia – ve�kobloková orná pôda, na okraji budovanie 
severného obchvatu mesta. Celková výmera navrhovaného biocentra je 8,81 ha. 

MBC-N 9 Nad Kopánkou. Navrhované biocentrum na hranici k.ú. Trnava a Bohdanovce nad Trnavou, 
na trase navrhovaného biokoridoru MBK-N12. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru teplomilných 
dubín. Sú�asný stav – orná pôda. Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 2,02 ha.  

MBC-N 10 Horné za cestou. Navrhované biocentrum lesného charakteru situované na križovaní 
navrhovaného biokoridoru MBK-N10 a líniového interak�ného prvku IPL-N32. Navrhujeme výsadbu 
drevín charakteru teplomilných dubín. Sú�asný stav – orná pôda. Výmera navrhovaného biocentra v 
území mesta Trnava je 5,23 ha. 

MBC-N 11 Nad Farárskym. Navrhované biocentrum na hranici k.ú. Trnava a Špa�ince, na križovaní 
troch navrhovaných biokoridorov - MBK-N12, 13 a 14. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru 
dubohrabín na svahu a tvrdého lužného lesa v údolí. Vhodné je zriadenie menšej vodnej plochy. 
Sú�asný stav – orná pôda, na okrajoch agátové medze (porasty prieskumu vegetácie �. 8 a 9). Výmera 
navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 6,17 ha. 

MBC-N 12 Niže cesty. Navrhované biocentrum lesného charakteru na hranici k.ú. Trnava a Špa�ince, 
na mieste križovania dvoch navrhovaných biokoridorov MBC-N 11 a 14. Navrhujeme výsadbu drevín 
charakteru teplomilných dubín. V mieste prechodu nadradenej technickej infraštruktúry je vhodné 
plochu zatrávni� s výsadbou skupiniek krovín. Sú�asný stav – orná pôda, na hranici k.ú. medzernatá 
agátová medza (porast prieskumu vegetácie �. 18). Výmera navrhovaného biocentra v území mesta 
Trnava je 5,16 ha. 

MBC-N 13 Letisko. Navrhované rozšírenie sú�asného biocentra MBC 4 – návrh na zatrávnenie plochy 
medzi sú�asným letiskom a malženickou cestou. Hlavným ú�elom je zlepšenie podmienok pre 
existenciu európsky významného druhu sys�a pasienkového v tejto lokalite. Sú�asný stav – orná pôda. 
Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 3,75 ha. 

MBC-N 14 Dolina. Navrhované biocentrum v údolí za letiskom v blízkosti majera Dolina v mieste 
križovania biokoridorov MBK-N 13 a 15. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru dubohrabín na svahu 
a tvrdého lužného lesa v údolí. Vhodné je zriadenie menšej vodnej plochy. Sú�asný stav – orná pôda, 
menšia skupinka drevín (lokalita prieskumu vegetácie �. 95). Výmera navrhovaného biocentra v území 
mesta Trnava je 9,57 ha. 

MBC-N 15 Za dolinou. Navrhované biocentrum severne od Oravného v mieste križovania 
interak�ných prvkov IPL-N 39 a IPL-N 40. Sú�asný stav – orná pôda. Navrhujeme výsadbu drevín 
charakteru teplomilných dubín. Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 5,52 ha. 

MBC-N 16 Mníšsky dvor. Navrhované biocentrum v blízkosti majera Mníšsky dvor na hranici s k.ú. 
Špa�ince, v blízkosti regionálneho biokoridoru RBK 3 Krupiansky potok a navrhovaného biokoridoru 
MBK-N 15. Sú�asný stav – �as� Krupianskeho potoka (lokalita prieskumu vegetácie �. 32), neužitok, 
malobloková orná pôda. Potrebná je rekultivácia neužitku (ruderálna plocha, zvyšky odpadov) a 
výsadba drevín charakteru tvrdého lužného lesa. Vhodná je aj �iasto�ná renaturácia vodného toku. 
Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 7,38 ha.  
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MBC-N 17 Horné diely. Navrhované biocentrum na hranici k.ú. Trnava, Malženice a Bu�any, na 
križovaní líniových prvkov MBK-N 18, IPL 20 a IPL-N 45. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru 
teplomilných dubín. Sú�asný stav – orná pôda, po�ná cesta, okraj medzí (lokality prieskumu vegetácie 
�. 38 a 43). Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 1,70 ha. 

MBC-N 18 Zlatá dolina. Navrhované biocentrum za skládkou odpadov, v mieste križovania 
navrhovaných biokoridorov MBK-N 13 a MBK-N 16). Na �asti lokality je porast prieskumu vegetácie 
�. 110, �as� je využívaná ako orná pôda. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru tvrdého luhu a 
zatrávnenie �asti biocentra v mieste križovania technickej infraštruktúry. Výmera navrhovaného 
biocentra v území mesta Trnava je 4,36 ha. 

MBC-N 19 Panské. Navrhované biocentrum na hranici k.ú. Trnava a Dolné Lov�ice, v mieste 
križovania líniových prvkov IPL-N 52 a 55. Vhodná je výsadba drevín charakteru teplomilných dubín. 
Sú�asný stav – malobloková orná pôda, na hranici k.ú. medzernaté medze (lokality prieskumu vegetácie 
�. 112 a 113). Výmera navrhovaného biocentra je 1,0680 ha, z toho 0,7229 ha v území mesta Trnava. 

MBC-N 20 Pri dia�nici. Navrhované biocentrum na hranici k.ú. Trnava, Križovany nad Dudváhom 
a Zavar za železni�nou tra�ou Trnava – Sere	. Situované je v mieste križovania líniových interak�ných 
prvkov IPL 21 a IPL-N 58. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru teplomilných dubín až dubohrabín. 
Sú�asný stav – orná pôda, popri železnici trávny porast s krovinami (lokalita prieskumu vegetácie �. 
207). Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 3,62 ha. 

MBC-N 21 Za hrn�iarovskou cestou. Navrhované biocentrum južne od mesta v blízkosti južného 
obchvatu v mieste križovania líniových prvkov MBK-N 21 a IPL-N 62. Navrhujeme výsadbu drevín 
charakteru teplomilných dubín, prípadne zatrávnenie �asti plochy biocentra. Sú�asný stav – orná pôda. 
Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 4,71 ha. 

MBC-N 22 Rakytie. Navrhované biocentrum popri potoku Trnávka v susedstve usadlosti (bývalého 
mlyna), v mieste križovania regionálneho biokoridoru Trnávky s navrhovaným biokoridorom MBK-N 
23. Navrhujeme výsadbu drevín charakteru dubohrabín a v údolí tvrdého lužného lesa. Sú�asný stav – 
na vä�šine plochy orná pôda, na �asti navrhovaného biocentra líniový porast drevín (lokalita prieskumu 
vegetácie �. 228). Výmera navrhovaného biocentra v území mesta Trnava je 3,71 ha.  

Tabu�ka �. 105:  Preh�ad biocentier v k.ú. mesta Trnava 

Kód Popis prvku MÚSES Charakter prvku 
Regulatív Výmera 

(ha) 

Biocentrá regionálneho významu 

RBC 1 Trnavské rybníky 
vodné plochy, ostatné plochy (brehové porasty, 
iné plochy), �iasto�ne lesné porasty  

K01 
47,3580 

Biocentrá miestneho významu 

MBC 1 Farský mlyn 
lesný porast (lužný les), rameno Parnej a dve 
vä�šie lokality ur�ené na zatrávnenie 

K02/K04 
35,2357 

MBC 2 F�aky trvalý trávny porast K04 0,9403 

MBC 3 Štrky lesný porast (lužný les) K03 3,2050 

MBC 4 Letisko trvalý trávny porast K04 9,2491 

MBC 5 Lesík Zelene� lesný porast (dubohrabina) K02 0,0946 

Biocentrá miestneho významu navrhované 

MBC-N 1 Medziháje lesný porast - teplomilné dubiny K02 9,2902 

MBC-N 2 Pri Bielom Kostole 
lesný porast - teplomilné dubiny, na �asti plochy 
TTP 

K02 
5,1580 

MBC-N 3 Nad Kamenným mlynom 
lesný porast - teplomilné dubiny, na �asti plochy 
TTP 

K02 
3,1586 

MBC-N 4 Krá�ová  lesný porast - teplomilné dubiny K02 4,2724 

MBC-N 5 Za Ko�išským lesný porast - dubiny a dubohrabiny K02 9,1030 

MBC-N 6 Pri sušianskej ceste lesný porast - teplomilné dubiny K02 1,7687 

MBC-N 7 Za Štrkmi 
lesné porasty (tvrdý lužný les a dubiny), vodná 
plocha, renaturácia vodného toku, �iasto�ne TTP 

K03 
25,1188 

MBC-N 8 Lesopark Rybník - Štrky lesopark (dubiny, tvrdý lužný les) K03 8,8083 
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Kód Popis prvku MÚSES Charakter prvku 
Regulatív Výmera 

(ha) 

MBC-N 9 Nad Kopánkou  lesný porast - teplomilné dubiny K02 2,0251 

MBC-N 10 Horné za cestou lesný porast - teplomilné dubiny K02 5,2341 

MBC-N 11 Nad Farárskym 
lesný porast (tvrdý lužný les, dubohrabina), 
vodná plocha 

K02 
6,1661 

MBC-N 12 Niže cesty lesný porast - teplomilné dubiny K02 5,1636 

MBC-N 13 Letisko trvalý trávny porast K04 3,7524 

MBC-N 14 Dolina 
lesný porast (tvrdý lužný les, dubohrabina), 
vodná plocha 

K03 
9,5680 

MBC-N 15 Za dolinou lesný porast - teplomilné dubiny K02 5,5220 

MBC-N 16 Mníšsky dvor 
lesný porast (tvrdý lužný les), renaturácia 
vodného toku 

K02 
7,3753 

MBC-N 17 Horné diely lesný porast - teplomilné dubiny K02 1,6994 

MBC-N 18 Zlatá dolina lesný porast (tvrdý lužný les), �iasto�ne TTP K02 4,3598 

MBC-N 19 Panské lesný porast - teplomilné dubiny K02 2,3183 

MBC-N 20 Pri dia�nici lesný porast - teplomilné dubiny, dubohrabiny K02 3,6178 

MBC-N 21 Za hrn�iarovskou cestou lesný porast - teplomilné dubiny, �iasto�ne TTP K02 4,7145 

MBC-N 22 Rakytie  lesný porast (tvrdý lužný les, dubohrabina)  K02 3,7120 

Regulatív: bližšia charakteristika v kapitole Regulatívy využitia prvkov MÚSES v krajine 

Biokoridory 
Biokoridory regionálneho významu 

V administratívnom území mesta Trnava sme vymedzili 3 biokoridory regionálneho významu viazané 
na ekosystémy vodných tokov. Ich celková výmera v k.ú. Trnava a Modranka je 50,05 ha. 

RBK 1 Parná. Ve�mi dobre až dobre zachovaný  vodný tok s prirodzeným charakterom koryta 
v hornej �asti toku v katastri, v strednej a �iasto�ne aj v dolnej �asti sú koryto a brehy upravené. 
V hornej �asti toku je najkvalitnejší úsek s porastmi prieskumu vegetácie �. 49 a 53, v dolnej �asti toku 
je to úsek medzi Hrn�iarovcami a Zelen�om (porast vegetácie �. 186, zoologická lokalita �. 22).  V tejto 
�asti toku má koryto aj brehové porasty prirodzenejší charakter. Brehové porasty sú dobre vyvinuté 
a široké, prevažujú v nich pôvodné druhy lužných drevín. Bylinné poschodie má prevažne prirodzený 
charakter. Ide o významný biotop zveri, hodnotné sú spolo�enstvá stavovcov i bezstavovcov. Zistených 
tu bolo 95 druhov stavovcov (59 druhov vtákov, 22 druhov cicavcov, 8 druhov rýb, 4 druhy 
obojživelníkov a 2 druhy plazov). Z toho je 7 druhov európsky významných (skokan štíhly, jašterica 
bystrá, rybárik rie�ny, strakoš �ervenochrbtý, raniak hrdzavý, uchá� sivý a škre�ok po�ný) a 67 
významných z národného h�adiska. Patria sem porasty prieskumu vegetácie �. 49, 62, 137, 138, 139 a 
186 a zoologické lokality �. 18 a 22. Výmera biokoridoru v k.ú. mesta Trnava je 26,19 ha. 

RBK 2 Trnávka. Vodný tok, v záujmovom území na celej d
žke upravený až skanalizovaný. Drevinné 
brehové porasty sú slabšie vyvinuté, svahy koryta majú prevažne bylinný charakter, pri�om sa v nich 
uplat�ujú mnohé pôvodné druh rastlín. Poniže intravilánu mesta je bylinné poschodie miestami 
zruderalizované. Žiadúca by bola renaturácia vodného toku, renatura�nými opatreniami je možné 
podstatne zlepši� jeho kvalitu. Odporú�ame tiež doplnenie brehových porastov pôvodnými druhmi 
drevín. Patria sem porasty prieskumu vegetácie �. 76, 77, 78, 83, 189, 191, 195, 229, 230, 238, 240. 
Výmera biokoridoru v k.ú. Trnava a Modranka mimo zastavaného územia je 17,36 ha. 

RBK 3 Krupiansky potok. Malý vodný tok, pretekajúci k.ú. Trnava v jeho východnej �asti na d
žke 
približne 1900 m. Koryto je z vä�šej �asti upravené, drevinné brehové porasty sú lepšie vyvinuté iba 
v blízkosti cesty Trnava - Malženice. V stromovom poschodí prevláda v�ba krehká (Salix fragilis), 
v krovinnom poschodí je to baza �ierna (Sambucus nigra). Z h�adiska výskytu stavovcov ide o menej 
významný biotop - zaznamenaných tu bolo 66 druhov (2 druhy rýb, 5 druhov obojživelníkov, 1 druh 
plaza, 41 vtákov a 17 druhov cicavcov). Európsky významných druhov bolo zistených 6 (ropucha 
zelená, rosni�ka zelená, skokan štíhly, jašterica bystrá, raniak hrdzavý, a škre�ok po�ný), 47 druhov je 
významných z národného h�adiska. Napriek tomu, že ekosystémy tejto lokality nie sú v optimálnom 
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stave, zara	ujeme ju medzi významné lokality záujmového územia, potrebná je však renaturácia 
vodného toku. Patria sem porasty vegetácie �. 33 a 34 a zoologická lokalita �. 8. Výmera biokoridoru 
v k.ú. mesta Trnava je 6,50 ha. 
 
Biokoridory miestneho významu 

V administratívnom území mesta Trnava sme vymedzili len 3 existujúce biokoridory miestneho 
významu celkovej výmery 10,04 ha. Ide o nieko�ko porastov, ktoré majú bu	 charakter širokých medzí 
(MBK 1 a 3), resp. ide o �iasto�ne prirodzený porast lužných drevín (MBK 2).  

MBK 1 Medza od Krá�ovej. Medze a skupinka drevín na hranici pozemkov medzi k.ú. Zvon�ín a 
Ružindolskou cestou. Biokoridor spája biocentrum MBC-N 3 s biocentrom v k.ú. Zvon�ín. 
V stromovom i krovinnom poschodí prevláda agát biely (Robinia pseudoacacia), v krovinnom poschodí 
je �astá aj baza �ierna (Sambucus nigra). Patria sem lokality prieskumu vegetácie �. 56, 57 a 65. Na 
niektorých úsekoch je vhodné rozšírenie existujúceho porastu. Výmera biokoridoru v k.ú. Trnava je 
5,42 ha. 

MBK 2 Parná pri Rybníkoch. Potok Parná v úseku okolo Trnavských rybníkov, na hranici s k.ú. 
Biely Kostol. Upravený vodný tok s pomerne dobre zapojenými brehovými porastami s prevahou jelše 
lepkavej (Alnus glutinosa), s výskytom v�by krehkej (Salix fragilis), topo�a bieleho (Populus alba) 
a topo�a �ierneho (P. nigra). Lokality prieskumu vegetácie �. 137 a 138. Výmera biokoridoru v k.ú. 
Trnava je 4,15 ha. 

MBK 3 Hrn�iarovce – Zelene�. Biokoridor vedúci v k.ú. Hrn�iarovce nad Parnou a okrajovo 
zasahujúci do k.ú. Trnava. Viazaný je na porast na terénnej hrane nad potokom Parná  južne od cesty 
I/61 k biocentru MBC 5. Patrí sem porast prieskumu vegetácie �. 185. V stromovom poschodí prevláda 
agát biely (Robinia pseudoaccacia), menej tu rastú slivka domáca (Prunus domestica) a orech 
krá�ovský (Juglans regia). Krovinné poschodie je druhovo pomerne bohaté, okrem agátu tu rastú najmä 
baza �ierna (Sambucus nigra) a slivka trnková (Prunus spinosa). Potrebná je postupná náhrada agátu za 
pôvodné druhy drevín. Výmera vymedzeného biokoridoru v k.ú. Trnava a Modranka je 0,47 ha. 

 
Navrhované biokoridory miestneho významu 

V administratívnom území mesta Trnava sme navrhli doplnenie siete biokoridorov tak, aby bolo v 
budúcnosti zabezpe�ené prepojenie biocentier a vybraných plošných interak�ných prvkov. Prevažná 
vä�šina navrhovaných biokoridorov je založená ako nové prvky, malá �as� využíva existujúce porasty. 
Celkovo sme navrhli 24 nových biokoridorov sumárnej výmery v k.ú. Trnava a Modranka 132,28 ha.  

MBK-N 1 Od Zvon�ína. Biokoridor navrhovaný na hranici k.ú. Trnava a Zvon�ín popri ú�elovej ceste, 
prepájajúci biocentrá a interak�né prvky najmä v k.ú. Zvon�ín. Sú�asný stav – vä�šinou orná pôda, 
s�asti medzernatá aleja (lokalita prieskumu vegetácie �. 248). Výmera vymedzeného biokoridoru v k.ú. 
Trnava je 2,47 ha. 

MBK-N 2 Nad Medzihájmi. Navrhovaný biokoridor popri ú�elovej ceste od hranice s k.ú. Zvon�ín k 
majeru Medziháje, prepájajúci MBC-N 1 s biocentrami v k.ú. Zvon�ín. Sú�asný stav – orná pôda. 
Výmera biokoridoru v k.ú. mesta Trnava je 5,91 ha.  

MBK-N 3 Pri ružindolskej ceste. Navrhovaný biokoridor popri Ružindolskej ceste, prepájajúci 
Ružindol s RBK Parná a pokra�ujúci 	alej až k sušianskej ceste. V trase biokoridoru je  navrhované 
biocentrum MBC-N 3. Sú�asný stav – medzernatá aleja popri ceste, orná pôda. Výmera biokoridoru 
v k.ú. mesta Trnava je 9,71 ha. 

MBK-N 4 Za Bielym Kostolom. Navrhovaný biokoridor situovaný na hranici s k.ú. Biely Kostol, 
prepájajúci Parnú a navrhované biocentrum MBC-N 2 s údolím pod Ružindolom. Na �asti trasy 
biokoridoru sú medzernaté medze (lokality prieskumu vegetácie �. 128-130), vä�šina je využívaná ako 
orná pôda. Výmera vymedzeného biokoridoru v k.ú. Trnava je 3,17 ha. 

MBK-N 5 Krá�ová - F�aky. Navrhovaný biokoridor prepájajúci oblas� Krá�ovej (MBK 2) s údolím 
Trnávky v oblasti F�akov (MBC 2), �iasto�ne vedený na hranici k.ú. Trnava, Šelpice a Zvon�ín V trase 
biokoridoru sú navrhované biocentrá MBC-N 4 a 6. Sú�asný stav – dominuje orná pôda. Výmera 
vymedzeného biokoridoru v k.ú. Trnava je 3,53 ha. 
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MBK-N 6 Nad Kamenným mlynom. Navrhovaný biokoridor prepájajúci navrhované miestne 
biocentrum MBC-N 3 s mestom, kon�í pri západnom obchvate mesta (IPL-N 17). Sú�asný stav – orná 
pôda. Výmera biokoridoru v k.ú. mesta Trnava je 2,42 ha. 

MBK-N 7 Pri sušianskej ceste. Navrhovaný biokoridor popri sušianskej ceste, prepájajúci mesto 
Trnava s k.ú. Zvon�ín. Sú�asný stav – �iasto�ne aleja popri ceste (lokalita prieskumu vegetácie �. 58), 
vä�šinou orná pôda. Výmera biokoridoru v k.ú. mesta Trnava je 6,12 ha. 

MBK-N 8 Ku Ko�išskému. Navrhovaný biokoridor – prepojenie biocentra Trnavské rybníky 
s majerom Ko�išské a s k.ú. Biely Kostol. Na vä�šine úseku biokoridoru pôjde o rozšírenie existujúcich 
agátových medzí (lokality prieskumu �. 134 a 135). Výmera biokoridoru v k.ú. mesta Trnava je 2,84 ha. 

MBK-N 9 Za Ko�išským. Navrhovaný biokoridor vedúci od majera Ko�išské (kontakt s MBK-N 8 
a IPP-N 11) popri ú�elovej ceste k navrhovanému biocentru MBC-N 5 na hraniciach s k.ú. Ružindol a 
Hrn�iarovce nad Parnou. Sú�asný stav – orná pôda. Výmera biokoridoru v k.ú. mesta Trnava je 2,71 ha. 

MBK-N 10 K Dlhému po�u. Navrhovaný biokoridor vedúci od navrhovaného biocentra MBC-N 5 
údolím južným smerom, na hranici s k.ú. Hrn�iarovce nad Parnou. Sú�asný stav - orná pôda. Výmera 
vymedzeného biokoridoru v k.ú. Trnava je 1,27 ha. 

MBK-N 11 Štrky – Farárske. Navrhovaný biokoridor v severnej �asti územia, prepájajúci údolie 
Trnávky a tzv. Zlatú dolinu. Spája miestne biocentrá MBC 3, MBC-N 10 a biokoridor MBK-N 13. 
Sú�asný stav – pozemky ornej pôdy. Výmera biokoridoru v k.ú. mesta Trnava je 9,01 ha. 

MBK 12 F�aky – Nad Farárskym. Navrhovaný biokoridor na hranici k.ú. Trnava, Bohdanovce nad 
Trnavou a Špa�ince, spájajúci biocentrá MBC 2, MBC-N 9 a MBC-N 11 Sú�asný stav – orná pôda, na 
hranici k.ú. medzernaté medze (lokality prieskumu vegetácie �. 1, 3 a 8). Potrebná je náhrada agáta za 
domáce druhy drevín a doplnenie medzernatých úsekov. Výmera vymedzeného biokoridoru v k.ú. 
Trnava je 5,75 ha.  

MBK-N 13 Zlatá dolina. Navrhovaný biokoridor zna�nej d
žky v sv. �asti územia – za�ína na hranici s 
k.ú. Špa�ince (od navrhovaného miestneho biocentra MBC-N 11), vedie južným smerom prevažne 
v údolí k navrhovanému biocentru MBC-N 14 za letiskom, pokra�uje jv. smerom poza skládku odpadu 
(MBC-N 18) a na hranicu k.ú. (pokra�uje na rozhraní k.ú. Dolné Lov�ice a Horné Lov�ice). Sú�asný 
stav – vä�šina trasy je vedená cez pozemky ornej pôdy, na �asti biokoridoru sú líniové porasty – medze 
(lokality prieskumu vegetácie �. 11, 98, 99, 109). Celková d
žka Zlatej doliny v k.ú. Trnava je 7,9 km, 
výmera biokoridoru v k.ú. je 28,26 ha. 

MBK-N 14 Od Špa�iniec. Navrhovaný biokoridor na hranici k.ú. Trnava a Špa�ince, prepájajúci 
biocentrá MBC-N 11, 12 s malženickou cestou. Sú�asný stav – orná pôda, medzernatá medza na hranici 
k.ú. (lokalita prieskumu vegetácie �. 9). Potrebná je náhrada agáta za domáce druhy drevín a doplnenie 
medze. Výmera vymedzeného biokoridoru v k.ú. Trnava je 3,62 ha. 

MBK-N 15 Trnava – Mníšsky dvor. Navrhovaný biokoridor prepájajúci biocentrum mesto Trnava 
s biocentrom MBC-N 14 a 	alej s biokoridorom MBC-N 16 pri Mníšskom dvore. Sú�asný stav – orná 
pôda, na �asti d
žky navrhovaného biokoridoru líniové porasty (medze �. 26 a 96 a porasty popri 
cestách �. 28, 29). Výmera biokoridoru v k.ú. mesta Trnava je 9,26 ha. 

MBK-N 16 Za dolinou - Zavarské. Navrhovaný biokoridor vo východnej �asti k.ú. Trnava (�iasto�ne 
na hranici s k.ú. Malé Brestovany), prepájajúci MBK-N 15 s navrhovaným biocentrom MBC-N 18 a 
viacerými navrhovanými interak�nými prvkami. V druhej �asti je vedený okrajom skládky odpadov 
a popri ú�elovej ceste. Sú�asný stav – vä�šinou orná pôda, �iasto�ne medze a aleje drevín (lokality 
prieskumu vegetácie �. 28, 107, 114 a 118). Potrebná je náhrada agáta a kustovnice za domáce druhy 
drevín, rozšírenie porastu a doplnenie medzernatých úsekov. Výmera vymedzeného biokoridoru v k.ú. 
Trnava je 13,23 ha. 

MBK-N 17 Pri bu�ianskej ceste. Navrhovaný biokoridor vedúci popri Bu�ianskej ceste od PHO 
vodných zdrojov do k.ú. Malé Brestovany, Ve�ké Brestovany a Bu�any. Ide o rozšírenie existujúcich 
alejí (lokality prieskumu �. 103 a 106). Výmera vymedzeného biokoridoru v k.ú. Trnava je 5,15 ha. 

MBK-N 18 Za Mníšskym dvorom. Navrhovaný biokoridor na hranici k.ú. Trnava a Bu�any, 
prepájajúci biokoridor Krupianskeho potoka s navrhovaným biocentrom MBC-N 17. Na vä�šine trasy 
biokoridoru sú agátové medze (lokality prieskumu vegetácie �. 41, 42). Výmera vymedzeného 
biokoridoru v k.ú. Trnava je 3,67 ha. 
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MBK-N 19 Nad Hrn�iarovcami. Navrhovaný biokoridor na svahu nad údolím Parnej, na hranici s k.ú. 
Hrn�iarovce nad Parnou. Pred
ženie existujúceho biokoridoru MBK 4 k hrn�iarovskej ceste. Sú�asný 
stav – medze (lokality prieskumu vegetácie �. 184 a 185) a po�ná cesta. Výmera vymedzeného 
biokoridoru v k.ú. Trnava je  0,92 ha.  

MBK-N 20 Hrn�iarovce – Modranka. Navrhovaný biokoridor prepájajúci údolia Parnej a Trnávky 
južne od mesta. Vedie cez sú�asné pozemky ornej pôdy. Výmera biokoridoru v k.ú. Trnava je 3,45 ha. 

MBK-N 21 Pri zelen�ianskej ceste. Navrhovaný biokoridor južne od mesta Trnava, prepájajúci 
navrhované biocentrum MBC-N 21 s biokoridorom MBK-N 20. Sú�asný stav - orná pôda. Výmera 
biokoridoru v k.ú. Trnava je 1,58 ha. 

MBK-N 22 Zelene� – Rakytie. Navrhovaný biokoridor prepájajúci údolia Parnej a Trnávky, vedený 
medzi Zelen�om a navrhovaným biocentrom MBC-N 22. Na �asti úseku pôjde o rozšírenie aleje a 
medze popri ú�elovej ceste a na okraji technického areálu (lokality prieskumu vegetácie �. 224 a 226), 
�as� je vedená existujúcou širokou medzou (lokalita �. 228). Výmera biokoridoru v k.ú. Modranka je  
2,56 ha. 

MBK-N 23 Zelene� - Modranka. Navrhovaný biokoridor – prepojenie biokoridorov Parnej a Trnávky 
severne od dia�nice D1 na hranici k.ú. Zelene� a Modranka, s pokra�ovaním popri ú�elovej ceste až na 
južný okraj Modranky. Na vä�šine úseku ide o rozšírenie existujúcich medzí a alejí popri cestách a 
po�nohospodárskych areáloch (lokality prieskumu vegetácie �. 227, 231-233). Výmera biokoridoru 
v k.ú. Modranka je 3,76 ha. 

MBK-N 24 Ku dia�nici. Navrhovaný biokoridor vedúci od MBK-N 23 popri po�nej ceste k dia�nici 
D1 a za �u, kde pokra�uje do k.ú. Vl�kovce. �iasto�ne pôjde o rozšírenie medzí (lokalita prieskumu �. 
236), �iasto�ne je vedený okrajom pozemkov ornej pôdy. Výmera vymedzeného biokoridoru v k.ú. 
Modranka je 1,83 ha. 

Tabu�ka �. 106:  Preh�ad biokoridorov v k.ú. Mesta Trnava 

Kód Popis prvku MÚSES Charakter prvku 
Regulatív Výmera 

(ha) 

Biokoridory regionálneho významu 

RBK 1 Parná   
Ekosystém potoka Parná – úseky nad Trnavskými 
rybníkmi a pod hrn�iarovskou cestou 

K01 
26,1877 

RBK 2 Trnávka 
Upravený potok Trnávka nad mestom a v okolí 
Modranky 

K05 
17,3618 

RBK 3 Krupiansky potok Upravený potok v úseku pod Mníšskym dvorom K05 6,5017 

Biokoridory miestneho významu 

MBK 1 Medza od Krá�ovej Široká medza od Ružindolskej cesty do k.ú. Zvon�ín K06 5,4220 

MBK 2 Parná pri Rybníkoch Úsek potoka Parná popri Trnavských rybníkoch K05 4,1470 

MBK 3 
Široká medza na hranici s 
k.ú. Hrn�iarovce Medza na hrane svahu nad údolím Parnej  

K06 
0,4700 

Biokoridory miestneho významu navrhované 

MBK-N 1 Od Zvon�ína 
Navrhované medze popri ú�elovej ceste na hranici s 
k.ú. Zvon�ín 

K07 
2,4650 

MBK-N 2 Nad Medzihájmi 
Rozšírenie medze popri ú�elovej ceste v lokalite 
Medziháje, napojenie biocentra MBC-N1 na krajinu 

K06 
5,9137 

MBK-N 3 Pri ružindolskej ceste 

Navrhované medze a aleje popri štátnej ceste do 
Ružindola, pokra�uje k ušianskej ceste - napojenie 
biocentra MBC-N3 

K07 

9,7120 

MBK-N 4 Za Bielym Kostolom 
Navrhované medze na hranici s k.ú. Biely Kostol - 
napojenie biocentra MBC-N 2 

K06 
3,1680 

MBK-N 5 Krá�ová - F�aky 

Navrhované medze �iasto�ne na hranici s k.ú. 
Zvon�ín a Šelpice - prepojenia biokocentier MBC-N4, 
MBC-N6 a MBC 2 

K06 

3,5340 

MBK-N 6 Nad Kamenným mlynom 

Navrhovaná medza v lokalite Nad Kamenným 
mlynom - pred�ženie biokoridoru MBK 2, prepojenie 
biocentra MBC-N 3 s krajinou a sídlom 

K06 

2,4153 
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Kód Popis prvku MÚSES Charakter prvku 
Regulatív Výmera 

(ha) 

MBK-N 7 Pri sušianskej ceste Navrhované medze a alej popri sušianskej ceste K07 6,1191 

MBK-N 8 Ku Ko�išskému 
Navrhované aleje a medze popri cestách v lokalite 
Ko�išské 

K07 
2,8410 

MBK-N 9 Za Ko�išským 
Navrhovaná medza popri ceste v lokalite za 
Ko�išským - prepojenie MBC-N 5 s krajinou 

K06 
2,7060 

MBK-N 10 K Dlhému po�u 

Navrhovaná medza v lokalite za Ko�išským na 
hranici s k.ú. Hrn�iarovce - napojenie biocentra MBC-
N5 na krajinu 

K06 

1,2746 

MBK-N 11 Štrky – Farárske 
Navrhované medze severne od intravilánu - 
prepojenie biocentier MBC 3, MBC-N10 

K06 
9,0128 

MBK-N 12 F�aky – Nad Farárskym 

Navrhované medze na hranici s k.ú. Bohdanovce a 
Špa�ince - prepojenie biocentier MBC 2, MBC-N9, 
MBC-N11 

K06 

5,7480 

MBK-N 13 Zlatá dolina 

Navrhované medze a porasty v tzv. Zlatej doline - 
prepojenie biocentier MBC-N11, MBC-N14, MBC-N 
18 

K06 

28,2630 

MBK-N 14 Od Špa�iniec 
Navrhované medze na hranici s k.ú. Špa�ince - 
prepojenie biocentier MBC-N11, MBC-N12 

K06 
3,6150 

MBK-N 15 Trnava - Mníšsky dvor 

Rozšírenie medzí v lokalite Za dolinou a popri 
malženickej ceste - prepojenie biocentier MBC-N14 a 
MBC-N16 

K06 

9,2620 

MBK-N 16 Za dolinou - Zavarské 

Navrhované medze v lokalite Mníšske - Zlatá dolina 
a na hranici s k.ú. Malé Brestovany - napojenie sídla 
a biocentra MBC-N18 na krajinu    

K06 

13,2297 

MBK-N 17 Pri bu�ianskej ceste 
Navrhované rozšírenie alejí popri bu�ianskej ceste - 
prepojenie sídla na krajinu 

K07 
5,1510 

MBK-N 18 Za Mníšskym dvorom 
Navrhovaná medza na hranici s k.ú. Bu�any - 
napojenie biocentra MBC-N17 na krajinu 

K06 
3,6723 

MBK-N 19 Nad Hrn�iarovcami 
Navrhované rozšírenie medzí na hranici s k.ú. 
Hrn�iarovce - pred�ženie biokoridoru MBK 4 

K06 
0,9190 

MBK-N 20 Hrn�iarovce – Modranka 
Navrhované medze v lokalite Pri zelen�ianskej ceste 
- prepojenie biokoridorov Parnej a Trnávky 

K06 
3,4500 

MBK-N 21 Pri zelen�ianskej ceste 
Navrhovaná medza v lokalite Pri zelen�ianskej ceste 
- napojenie sídla a biocentra MBC-N21 na krajinu 

K06 
1,5750 

MBK-N 22 Zelene� – Rakytie 
Rozšírenie alejí popri ceste a existujúca medza v 
lokalite Diely, napojenie biocentra MBC-N 22 

K06 
2,5560 

MBK-N 23 Zelene� - Modranka 

Navrhovaná medza na hranici s k.ú. Zelene� a popri 
ú�elovej ceste južne od Modranky - napojenie 
biocentra MBC-N22 na krajinu 

K06 

3,7570 

MBK-N 24 Ku dia�nici 
Navrhované medze popri ú�elovej ceste pri dia�nici - 
prepojenie s k.ú. Vl�kovce 

K06 
1,8270 

Regulatív: bližšia charakteristika v kapitole Regulatívy využitia prvkov MÚSES v krajine 

Ostatné ekostabiliza�né prvky  
Plošné interak�né prvky (IPP) 

V administratívnom území mesta Trnava sme vymedzili 7 existujúcich plošných interak�ných prvkov 
celkovej výmery 15,2539 ha. Zaradili sme sem plošné lokality, ktoré síce nesp
�ajú parametre 
biocentier, avšak majú vyššiu biotickú kvalitu a významnos� ako intenzívne po�nohospodársky 
využívané územia. Medzi tieto prvky sme zaradili najmä sady, záhrady a záhradkárske osady. Ich 
stru�ný popis je uvedený v tabu�ke �. 107. 

 
Navrhované plošné interak�né prvky (IPP-N) 

Pretože sie� biocentier a existujúcich plošných interak�ných prvkov je v riešenom území mesta Trnava 
nespojitá a nedostato�ná, potrebné bolo navrhnú� v území nové plošné prvky, najmä v miestach 
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križovania líniových interak�ných prvkov a biokoridorov. Tieto prvky majú vo ve�kej vä�šine prípadov 
výmeru 0,2-0,5 ha a nie sú tak vhodné ako biocentrá, mali by však posta�ova� ako náhradné biotopy 
živo�íšstva v po�nohospodárskej krajine. V riešenom území tak bolo navrhnutých 36 nových plošných 
prvkov s celkovou výmerou 19,2977 ha. Ich stru�ný popis je uvedený v tabu�ke �. 107. 

Najjednoduchším spôsobom tvorby plošného interak�ného prvku je založenie trvalých trávnych 
porastov, ktoré by boli pravidelne kosené minimálne nieko�ko rokov. Zárove� je vhodná výsadba 
skupinky, resp. skupiniek pôvodných drevín. Po nieko�kých rokoch je možné ponecha� plochy 
samovývoju, prípadne �as� na	alej kosi�.  

Medzi plošné interak�né prvky bolo zaradené aj navrhované golfové ihrisko v lokalite Medziháje (IPP-
N 37) – ihrisko so zatrávnenými plochami, skupinkami drevín a vodnými plochami mimo intenzívne 
využívaného priestoru v okolí parkovísk, klubového domu a cvi�ných priestorov môže túto funkciu 
v budúcnosti sp
�a�.  Vymedzená výmera tohto prvku je 67,9 ha. 

Tabu�ka �. 107:  Preh�ad plošných interak�ných prvkov v území mesta Trnava 

Kód Popis prvku MÚSES Kategorizácia pozemkov 
Regulatív 

Výmera 
(ha) 

Plošné interak�né prvky (IPP) 

IPP 1 Záhradky pri Trnavských rybníkoch záhrady K10 2,5511 

IPP 2 Areál Kamenného mlyna ostatné plochy  K03 2,7722 

IPP 3 Záhradky pri Trnavských rybníkoch záhrady K10 3,3954 

IPP 4 Záhradky pri Trnavských rybníkoch záhrady K10 2,1450 

IPP 5 Záhrady pri Neme�ianke záhrady K10 1,4880 

IPP 6 PHO vodného zdroja Bu�ianska cesta ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K04 2,3289 

IPP 7 Sad pri malženickej ceste záhrady, sady K10 0,3353 
Plošné interak�né prvky navrhované (IPP-N) 

IPP-N 1 
Navrhovaná skupinka drevín na hranici s 
k.ú. Zvon�ín ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,3043 

IPP-N 2 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite nad 
Medzihájmi ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,6445 

IPP-N 3 
Navrhovaná skupinka drevín na hranici s 
k.ú. Ružindol ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,5882 

IPP-N 4 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite pod 
Medzihájmi ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,6916 

IPP-N 5 
Navrhovaný trvalý trávny porast v lokalite 
Krá�ová trvalé trávne porasty 

K04 
0,4670 

IPP-N 6 
Navrhovaný trvalý trávny porast na okraji 
Farského mlyna trvalé trávne porasty 

K04 
0,3899 

IPP-N 7 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite 
Krá�ová ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,4630 

IPP-N 8 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite Nad 
Kamenným mlynom lesné pozemky 

K08 
0,8568 

IPP-N 9 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite Za 
tra�ou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
1,0175 

IPP-N 10 
Navrhovaná skupinka drevín na okraji 
hospodárskeho dvora Ko�išské ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,5354 

IPP-N 11 

Navrhovaný trávny porast a skupinky 
drevín na okraji hospodárskeho dvora 
Ko�išské ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K09 

1,1816 

IPP-N 12 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite Pri 
sušianskej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,5579 

IPP-N 13 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite nad 
Štrkmi ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,3728 

IPP-N 14 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite Nad 
Kopánkou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,9378 

IPP-N 15 Navrhovaná skupinka drevín pri ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K08 0,8769 
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Kód Popis prvku MÚSES Kategorizácia pozemkov 
Regulatív 

Výmera 
(ha) 

krupianskej ceste 

IPP-N 16 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite Nad 
Kopánkou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
1,3463 

IPP-N 17 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite 
Horné za cestou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,9858 

IPP-N 18 
Navrhovaná skupinka drevín na okraji 
bývalého hospodárskeho dvora Peklo ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,3428 

IPP-N 19 
Navrhovaná skupinka drevín pri špa�inskej 
ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,8260 

IPP-N 20 
Navrhovaný TTP s drevinami v lokalite Za 
dolinou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K09 
0,5388 

IPP-N 21 
Navrhovaná výsadba drevín pri 
malženickej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K09 
0,6320 

IPP-N 22 
Navrhované TTP s výsadbou drevín popri 
obchvate mesta ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K09 
4,3547 

IPP-N 23 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite 
Mníšske pri Krupianskom potoku ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,4756 

IPP-N 24 Navrhovaný lesík v lokalite Mníšske  lesné pozemky K08 1,1032 

IPP-N 25 Navrhovaný lesík v lokalite nad skládkou lesné pozemky K08 1,3851 

IPP-N 26 
Navrhovaná skupinka drevín na okraji 
Oravného ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,8582 

IPP-N 27 
Navrhované TTP s drevinami - rekultivácia 
skládky odpadov ostatné plochy  

K09 
22,3650 

IPP-N 28 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite 
Panské - Zlatá dolina ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,4795 

IPP-N 29 Navrhovaný lesík v lokalite za skládkou lesné pozemky K08 1,2773 

IPP-N 30 
Navrhované TTP s drevinami na hranici s 
k.ú. Zavar ostatné plochy  

K09 
0,5663 

IPP-N 31 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite Pri 
železnici ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,7889 

IPP-N 32 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite Pri 
zelen�ianskej ceste lesné pozemky 

K08 
1,1158 

IPP-N 33 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite 
Diely ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,5074 

IPP-N 34 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite 
Diely ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,3488 

IPP-N 35 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite nad 
dia�nicou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,6804 

IPP-N 36 
Navrhovaná skupinka drevín v lokalite pod 
dia�nicou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K08 
0,8740 

IPP-N 37 
Navrhované golfové ihrisko v lokalite 
Medziháje ostatné plochy   

K17 
67,8637 

Regulatív: bližšia charakteristika v kapitole Regulatívy využitia prvkov MÚSES v krajine 

 
Líniové interak�né prvky (IPL) 

Líniové prvky ÚSES plnia v krajine viacej funkcií – najmä ekologickú (zvýšenie ekologickej stability 
územia, vytvorenie siete bioticky pozitívnych prvkov v území) a pôdoochrannú (ochrana pred vodnou 
eróziou).  

V administratívnom území mesta Trnava sme vymedzili celkovo 25 existujúcich líniových interak�ných 
prvkov. Patria sem najmä agátové medze v po�nohospodárskej krajine, aleje drevín popri cestách, 
bylinné úhory popri železni�ných tratiach, porasty popri dia�nici a rýchlostnej ceste.   

Celková výmera existujúcich líniových interak�ných prvkov v území je 30,23 ha. Stru�ný popis 
líniových interak�ných prvkov v území je uvedený v tabu�ke �. 108. 
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Navrhované líniové interak�né prvky (IPL-N) 

V administratívnom území mesta Trnava sme vymedzili celkovo 67 navrhovaných líniových 
interak�ných prvkov. Ide predovšetkým o návrh výsadby sprievodnej vegetácie ú�elových ciest, medze 
na rozhraní pozemkov, vetrolamy a protierózne medze, ako aj hygienické pásy sprievodnej vegetácie 
ciest. Minimálna šírka interak�ného prvku by mala by� 8-10 m (sprievodná vegetácia ciest), resp. 12-15 
m (protierózne medze), Stru�ný popis navrhovaných prvkov je uvedený v tabu�ke �. 108. Celková 
výmera navrhovaných líniových interak�ných prvkov v území je 84,65 ha.  

Zakladanie líniových interak�ných prvkov by malo spo�íva� vo výsadbe prirodzených druhov drevín vo 
vymedzenom spone, v nieko�koro�nej starostlivosti a v zabezpe�ení drevín pred poškodením (ohryzom, 
mrazom, vyschnutím a pod.). Ideálne je vytvorenie dvojvrstevnatého porastu – stromov a zapojených 
krovín. Jednoduchším spôsobom je vymedzenie pásov, ktoré sa nebudú po�nohospodársky využíva� 
a na ktorých sa budú môc� samonáletom porasty charakteru medzí vytvori�. V niektorých prípadoch je 
možné použi� bylinné interak�né prvky s prípadnou výsadbou krovín (napr. protierózne pásy). Na �as� 
prvkov so špeciálnym ú�elom (vetrolamy, hygienická zele�) je potrebné spracovanie realiza�ných 
projektov.  

Tabu�ka �. 108:  Preh�ad líniových interak�ných prvkov v území mesta Trnava 

Kód Popis prvku MÚSES Kategorizácia pozemkov 
Regulatív 

Výmera 
(ha) 

Líniové interak�né prvky (IPL) 

IPL 1 Medza od Medzihájov ku Bielemu Kostolu ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 1,8680 

IPL 2 Medza od Farského mlyna ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 1,0786 

IPL 3 Medza od Farského mlyna ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 0,4780 

IPL 4 Alej popri po�nej ceste za Ko�išským ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 0,3509 

IPL 5 Medza za Ko�išským ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 0,4455 

IPL 6 Medze popri železnici do Šelpíc ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 1,5160 

IPL 7 Medza za Štrkmi ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 0,6733 

IPL 8 Medza nad Kopánkou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 0,4653 

IPL 9 Alej popri krupianskej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K12 2,3577 

IPL 10 Medza pri bývalom majeri Peklo ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 0,5878 

IPL 11 Alej popri špa�inskej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K12 2,4770 

IPL 12 Alej popri ceste k Farárskemu ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K12 0,7540 

IPL 13 Medze nad malženickou cestou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K15 1,7010 

IPL 14 Alej popri malženickej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K12 0,5378 

IPL 15 Alej popri malženickej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K12 1,1220 

IPL 16 Medza pri malženickej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 0,2629 

IPL 17 Medza v lokalite Za dolinou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K15 1,7102 

IPL 18 Medza v lokalite Mníšske ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 1,4220 

IPL 19 Medza na hranici s k.ú. Bu�any ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K11 0,8556 

IPL 20 Medze popri železnici do Serede ostatné plochy  K11 2,7020 

IPL 21 Alej popri lin�ianskej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K12 1,7208 

IPL 22 
Aleje a medze popri ú�elovej ceste za 
Modrankou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,3700 

IPL 23 Alej popri ceste z Modranky ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K12 0,5912 

IPL 24 Výsadba popri dia�nici D1 ostatné plochy  K13 1,6130 

IPL 25 Výsadba popri dia�nici D1 ostatné plochy  K13 1,5700 
Líniové interak�né prvky navrhované (IPL-N) 

IPL-N 1 
Navrhovaná medza na okraji plánovanej 
zástavby obce Ružindol ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,1080 

IPL-N 2 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite nad Medzihájmi ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K14 
1,3254 
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Kód Popis prvku MÚSES Kategorizácia pozemkov 
Regulatív 

Výmera 
(ha) 

IPL-N 3 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite nad Medzihájmi ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K14 
1,4687 

IPL-N 4 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite nad Medzihájmi ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,5480 

IPL-N 5 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite nad Medzihájmi ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K14 
0,7109 

IPL-N 6 
Navrhované medze na hranici s k.ú. 
Ružindol ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
2,7620 

IPL-N 7 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite pod Medzihájmi ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K14 
0,7793 

IPL-N 8 
Navrhovaná medza popri ú�elovej ceste 
pri k.ú. Biely Kostol ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,6922 

IPL-N 9 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite nad Farským mlynom ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K14 
0,4208 

IPL-N 10 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite nad Krá�ovou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,5137 

IPL-N 11 Navrhovaná alej popri sušianskej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� K12 1,8114 

IPL-N 12 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Farský mlyn ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K14 
0,6329 

IPL-N 13 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite za Krá�ovou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
1,9600 

IPL-N 14 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Nad Kamenným mlynom ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
1,1732 

IPL-N 15 
Navrhovaná medza na okraji výstavby Za 
tra�ou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,6445 

IPL-N 16 
Navrhované zatrávnenie a výsadba drevín 
popri západnom obchvate mesta ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K16 
2,4151 

IPL-N 17 
Navrhované medze popri ú�elovej ceste 
na hranici s k.ú. Biely Kostol ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,3900 

IPL-N 18 
Navrhované medze na hranici s k.ú. 
Hrn�iarovce nad Parnou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,9703 

IPL-N 19 
Navrhované zatrávnenie a výsadba drevín 
popri severnom obchvate mesta ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K16 
1,5709 

IPL-N 20 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite Pri sušianskej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
1,8800 

IPL-N 21 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Pri sušianskej ceste ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,7743 

IPL-N 22 
Navrhovaná krátka medza medzi 
Trstínskou cestou a železnicou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,0465 

IPL-N 23 
Navrhovaná medza popri ú�elovej ceste 
severne od Štrkov ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,8510 

IPL-N 24 
Navrhovaná výsadba izola�ných drevín na 
okraji strelnice Štrky ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,0946 

IPL-N 25 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Nad Kopánkou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
1,2247 

IPL-N 26 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Nad Kopánkou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K14 
1,3928 

IPL-N 27 
Navrhovaná medza popri ú�elovej ceste v 
lokalite Nad Kopánkou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,0654 

IPL-N 28 
Navrhované zatrávnenie a výsadba drevín 
popri severnom obchvate mesta ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K16 
1,9966 

IPL-N 29 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite Nad Kopánkou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
0,9901 

IPL-N 30 
Navrhované medze a výsadba v údolí sz. 
od Farárskeho ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
2,9540 
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Kód Popis prvku MÚSES Kategorizácia pozemkov 
Regulatív 

Výmera 
(ha) 

IPL-N 31 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite Peklo - Horné za cestou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,7710 

IPL-N 32 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite Horné za cestou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
2,1740 

IPL-N 33 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Za dolinou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,1566 

IPL-N 34 
Navrhovaná výsadba popri malženickej 
ceste smerom k letisku ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K16 
0,3451 

IPL-N 35 
Navrhované zatrávnenie a výsadba drevín 
popri východnom obchvate mesta ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,8786 

IPL-N 36 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Dolné za cestou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,0969 

IPL-N 37 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite nad bu�ianskom cestou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,4655 

IPL-N 38 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite Za dolinou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
1,9090 

IPL-N 39 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
medzi malženickou a bu�ianskom cestou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,0620 

IPL-N 40 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite južne od malženickej cesty ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,8574 

IPL-N 41 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Mníšske ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
1,1555 

IPL-N 42 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Mníšske ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,8656 

IPL-N 43 
Navrhovaná medza na hranici s k.ú. 
Špa�ince a Malženice ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,1939 

IPL-N 44 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite za Mníšskym ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
1,8290 

IPL-N 45 
Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite za Mníšskym ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,0080 

IPL-N 46 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite južne od bu�ianskej cesty ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
2,4831 

IPL-N 47 

Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
v lokalite medzi bu�ianskou cestou a 
skládkou odpadu ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 

1,4420 

IPL-N 48 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite nad skládkou odpadu ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,0988 

IPL-N 49 
Navrhované zatrávnenie a výsadba drevín 
popri východnom obchvate mesta ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K16 
3,0534 

IPL-N 50 
Navrhovaná medza popri ú�elovej ceste 
od Oravného ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,5460 

IPL-N 51 
Navrhovaná medza v lokalite Panské na 
hranici s k.ú. Dolné Lov�ice ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,8330 

IPL-N 52 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Zlatá dolina ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
1,2927 

IPL-N 53 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Zlatá dolina ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,7657 

IPL-N 54 
Navrhovaná medza a trávny porast na 
hranici s k.ú. Dolné Lov�ice ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,3181 

IPL-N 55 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite za Zlatou dolinou ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
0,3842 

IPL-N 56 
Navrhovaná medza a trávny porast na 
hranici s k.ú. Horné Lov�ice ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,0467 

IPL-N 57 
Navrhovaná medza na hranici s k.ú. Zavar 
a na hranici areálu Technopol ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
1,3045 
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Kód Popis prvku MÚSES Kategorizácia pozemkov 
Regulatív 

Výmera 
(ha) 

IPL-N 58 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Pri železnici ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
0,9185 

IPL-N 59 
Navrhované medze a aleje na okraji 
obchodnej zóny v lokalite Pri železnici ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K12 
3,1370 

IPL-N 60 
Navrhovaná výsadba drevín popri dia�nici 
D1 ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K13 
0,9220 

IPL-N 61 
Navrhované zatrávnenie a výsadba drevín 
popri južnom obchvate mesta ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K16 
1,7467 

IPL-N 62 

Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
a popri ú�elovej ceste v lokalitách Pri 
zelen�ianskej ceste - Modranka ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 

2,5390 

IPL-N 63 

Navrhované medze na rozhraní pozemkov 
a popri ú�elovej ceste v lokalitách Staré 
záhrady – Diely ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 

2,4760 

IPL-N 64 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Nad Rakytím ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,4025 

IPL-N 65 
Navrhovaná medza na rozhraní pozemkov 
v lokalite Medzi mostami ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K15 
0,4053 

IPL-N 66 
Navrhovaná medza popri ú�elovej ceste v 
lokalite Rakytie ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,5160 

IPL-N 67 
Navrhovaná medza popri ú�elovej ceste v 
lokalite Barina pod dia�nicou D1 ostatné pl. - ekostabiliza�ná zele� 

K11 
0,0793 

Regulatív: bližšia charakteristika v kapitole Regulatívy využitia prvkov MÚSES v krajine 
 

A.4.1.2.  Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a 
navrhované prvky MÚSES 

Návrh cie�ových spolo�enstiev, plošných a priestorových parametrov prvkov ÚSES  
Návrh cie�ových spolo�enstiev prvkov ÚSES (biocentier a biokoridorov) uvádzame v tabu�kovej forme 
v tabu�ke �. 109. Plošné a priestorové parametre všetkých prvkov ÚSES sú uvedené v rámci 
predchádzajúcej kapitoly A.4.1. 

Tabu�ka �. 109:  Návrh cie�ových spolo�enstiev prvkov ÚSES (biocentier a biokoridorov) 

Kód Prvok  MÚSES 
Cie�ové spolo�enstvo 

RBC 1 Trnavské rybníky 
Lužné lesy nížinné, stojaté vody nížin, porasty vysokých ostríc,, porasty 
trste 

MBC 1 Farský mlyn Lužné lesy nížinné, ovsíkové nížinné lúky 

MBC 2 F�aky 
Ovsíkové nížinné lúky, panónske trávobylinné porasty na spraši, lužné 
lesy nížinné 

MBC 3 Štrky Lužné lesy nížinné 
MBC 4 Letisko Panónske travinnobylinné porasty na spraši 

MBC 5 Lesík Zelene� Lužné lesy nížinné 

MBC-N 1 Medziháje Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 2 Pri Bielom Kostole Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 3 Nad Kamenným mlynom Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 4 Krá�ová  Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 5 Za Ko�išským Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 6 Pri sušianskej ceste Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 7 Za Štrkmi Lužné lesy nížinné, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 8 Lesopark Rybník - Štrky Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 
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Kód Prvok  MÚSES 
Cie�ové spolo�enstvo 

MBC-N 9 Nad Kopánkou  Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 10 Horné za cestou Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 11 Nad Farárskym Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 12 Niže cesty Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 13 Letisko Panónske travinnobylinné porasty na spraši 

MBC-N 14 Dolina Lužné lesy nížinné, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 15 Za dolinou Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 16 Mníšsky dvor Lužné lesy nížinné, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 17 Horné diely Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 18 Zlatá dolina Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 19 Panské Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 20 Pri dia�nici Dubovo-hrabové lesy panónske, dubové xerotermofilné lesy 

MBC-N 21 Za hrn�iarovskou cestou Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBC-N 22 Rakytie  Lužné lesy nížinné, dubovo-hrabové lesy panónske 
RBK 1 Parná Lužné lesy nížinné 

RBK 2 Trnávka Lužné lesy nížinné 

RBK 3 Krupiansky potok Lužné lesy nížinné 

MBK 1 Medza od Krá�ovej Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK 2 Parná pri Rybníkoch Lužné lesy nížinné 

MBK 3 
Široká medza na hranici s k.ú. 
Hrn�iarovce 

Lužné lesy nížinné 

MBK-N 1 Od Zvon�ína Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 2 Nad Medzihájmi Dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 3 Pri ružindolskej ceste Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 4 Za Bielym Kostolom Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 5 Krá�ová - F�aky Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 6 Nad Kamenným mlynom Dubové xerotermofilné lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 7 Pri sušianskej ceste Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 8 Ku Ko�išskému Dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 9 Za Ko�išským Dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 10 K Dlhému po�u Dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 11 Štrky – Farárske Dubové xerotermofilné lesy, dubovo-cerové lesy 

MBK-N 12 F�aky – Nad Farárskym Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 13 Zlatá dolina Lužné lesy nížinné, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 14 Od Špa�iniec Dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 15 Trnava - Mníšsky dvor Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 16 Za dolinou - Zavarské 
Dubové xerotermofilné lesy, dubovo-hrabové lesy panónske, dubovo-
cerové lesy 

MBK-N 17 Pri bu�ianskej ceste Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 18 Za Mníšskym dvorom Dubovo-cerové lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 19 Nad Hrn�iarovcami Dubovo-hrabové lesy panónske, lužné lesy nížinné 

MBK-N 20 Hrn�iarovce – Modranka 
Dubové xerotermofilné lesy, dubovo-hrabové lesy panónske, lužné lesy 
nížinné 

MBK-N 21 Pri zelen�ianskej ceste Dubové xerotermofilné lesy, dubovo-hrabové lesy panónske 

MBK-N 22 Zelene� – Rakytie Dubovo-hrabové lesy panónske, lužné lesy nížinné 

MBK-N 23 Zelene� - Modranka 
Dubové xerotermofilné lesy, dubovo-hrabové lesy panónske, lužné lesy 
nížinné 

MBK-N 24 Ku dia�nici Dubové xerotermofilné lesy 
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Návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability 
V nasledovnom texte uvádzame stru�ne hlavné opatrenia (zásady manažmentu) pre existujúce biocentrá 
a biokoridory. Opatrenia pre ostatné prvky ÚSES a lokality mimolesnej vegetácie sú uvedené v rámci 
kapitoly A.4.1.3  (Návrhy manažmentu porastov vegetácie v extraviláne). 

RBC 1 – Trnavské rybníky. Vä�šinu územia je možné ponecha� prirodzenej sukcesii, bez zásahu. 
Z porastov drevín treba odstra�ova� agát biely (Robinia pseudacacia) a javorovec jase�olistý (Negundo 
aceroides), miestami (porast �. 155) aj pajase� žliazkatý (Ailanthus altissima) a kustovnicu cudziu 
(Lycium barbarum). Rybníky treba obhospodarova� tak, aby bola zachovaná rôznorodos� stanovíš� 
(otvorená voda, trstiny, na okrajoch ponecháva� roztrúsene dreviny) pre život vodného vtáctva.  

MBC 1 - Farský mlyn. Kultivary euroamerických topo�ov (Populus x canadensis) a agát biely 
(Robinia pseudoacacia) nahrádza� pôvodnými druhmi lužných drevín, inak bez zásahu.  

MBC 2 F�aky. Pravidelne extenzívne kosi� trávobylinné porasty, odstra�ova� nálet drevín, 
odstra�ova� agát biely (Robinia pseudacacia). Renaturácia vodného toku Trnávka, odstráni� agát biely 
(Robinia pseudacacia) a javorovec jase�olistý (Negundo aceroides) z brehových porastov, doplnenie 
pôvodných druhov mäkkých luhov. 

MBC 3 – Štrky. Zachova� aj v prípade rozširovania strelnice, postupne odstra�ova� agát biely (Robinia 
pseudacacia) a javorovec jase�olistý (Negundo aceroides). Dosadbou krovinného pláš�a oddeli� lesík 
od vlastnej strelnice.  

MBC 4  - Letisko. Pravidelne kosi� plochy letiskových dráh. Zachova� trávne porasty aj v prípade 
zrušenia letiska, zabezpe�i� vhodné podmienky pre prežitie kolónie sys�a pasienkového. 

MBC 5 - Lesík pri Zelen�i. Odstra�ova� agát biely (Robinia pseudacacia), podporova� druhy tvrdých 
luhov, inak bez zásahu. 

RBK 1 - Parná. Odstráni� z brehových porastov agát biely (Robinia pseudacacia),  javorovec 
jase�olistý (Negundo aceroides), postupne nahradi� kultivary euroamerických topo�ov (Populus x 
canadensis) pôvodnými druhmi drevín, vytvori� druhovo zmiešaný porast pôvodných lužných drevín. 
V strednej �asti toku v území (v susedstve Kamenného mlyna – porasty �. 137-140) je potrebná 
renaturácia vodného toku.    

RBK 2 – Trnávka. Potrebná je renaturácia celého úseku vodného toku v záujmovom území. Z porastov 
je potrebné odstráni� agát biely (Robinia pseudacacia), javorovec jase�olistý (Negundo aceroides) a 
kustovnicu cudziu (Lycium barbarum). Doplni� brehové porasty výsadbou pôvodných druhov mäkkých 
a tvrdých luhov. Pravidelne kosi� trávobylinné porasty. 

RBK 3 – Krupiansky potok. Rozšírenie pozemku vodného toku (min. 30 m), doplnenie brehového 
porastu pôvodnými druhmi drevín, výh�adová renaturácia vodného toku. 

MBK 1 – Medza od Krá�ovej. Postupne nahrádza� agát biely (Robinia pseudacacia) pôvodnými 
druhmi drevín, odstráni� z porastu kustovnicu cudziu (Lycium barbarum). Doplni� porast drevín 
pôvodnými druhmi, rozšírenie porastu v jeho hornej �asti.  

MBK 2 – Parná pri Rybníkoch. Rozšíri� brehové porasty – vytvori� ochrannú zónu pre biocentrum 
rybníkov od Ko�išského.  

MBK 3 Široká medza na hranici s k.ú. Hrn�iarovce. Postupne nahrádza� agát biely (Robinia 
pseudacacia) pôvodnými druhmi drevín, inak bez zásahu. 

MBK 4 F�aky - Ku Špa�incom. Rozšíri� porast, postupne nahrádza� agát biely (Robinia 
pseudoaccacia) pôvodnými druhmi drevín. 

MBK 5 Od Špa�iniec. Doplni� a rozšíri� porast, postupne nahrádza� agát biely (Robinia 
pseudoaccacia) pôvodnými druhmi drevín. 

MBK 6 Mníšske - Za dolinou. Rozšíri� a doplni� porast drevín, postupne nahrádza� agát biely 
(Robinia pseudoaccacia) a kustovnicu cudziu (Lycium barbarum) za domáce druhy drevín. 

MBK 7 Zlatá dolina. Doplni� a rozšíri� porast, postupne nahrádza� agát biely (Robinia pseudoaccacia) 
pôvodnými druhmi drevín. 

MBK 8 Panské. Doplni� a rozšíri� porast, postupne nahrádza� agát biely (Robinia pseudoaccacia) 
pôvodnými druhmi drevín. 
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MBK 9 Hrn�iarovce – Zelene�. Postupne nahrádza� agát biely (Robinia pseudoaccacia) pôvodnými 
druhmi drevín, inak bez zásahu. 

MBK 10 Rakytie. Postupne nahrádza� agát biely (Robinia pseudoaccacia) pôvodnými druhmi drevín, 
inak bez zásahu. 

MBK 11 – Barina. Odstráni� z porastu agát biely (Robinia pseudoaccacia), inak ponecha� bez zásahu.  

 

Návrh opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a biotopov 
Brehové porasty vodných tokov je možné vä�šinou ponecha� samovývoju. V niektorých prípadoch by 
bolo vhodné rozšírenie porastov, tieto návrhy sú v kapitole A.4.1.3. Potrebným opatrením je 
odstra�ovanie inváznych druhov.  

Lesy. Lužné lesy na nive vodného toku je potrebné ponecha� samovývoju. Pre zlepšenie štruktúry 
ostatných lesov je potrebná radikálna zmena druhového zloženia: nahradenie agáta bieleho (Robinia 
pseudoacacia) a 	alších nepôvodných druhov druhmi teplomilných dubín. Takáto zmena druhového 
zloženia nie je jednoduchá záležitos� najmú z dôvodu vysokej reproduk�nej schopnosti agáta a jeho 
invázneho potenciálu. 

Plošné porasty drevín, remízky a skupiniek drevín je vä�šinou možné ponecha� samovývoju. Jediným 
odporú�aným opatrením je odstra�ovanie inváznych druhov, ak sa v poraste vyskytujú – platí to najmä 
pre agát biely (Robinia pseudoaccacia). Prípadné ostatné návrhy sú uvedené v kapitole 7.1.3. 

Medze záujmového územia sú z prevažnej �asti tvorené agátom a ako pri lesoch, i tu je potrebná zmena 
druhového zloženia rovnakého charakteru. Ak sú sú�as�ou ÚSES, v niektorých prípadoch je potrebné 
ich rozšírenia alebo ich pred
ženie a prepojenie s inými prvkami ÚSES.  

Teplomilné travinnobylinné porasty vyžadujú osobitnú pozornos� vzh�adom na ich významnos� 
a nebezpe�ie zarastania drevinami. Ide najmä o odstránenie náletu drevín a extenzívne využitie – bu	 
ob�asné prekosenie alebo prepasenie ovcami alebo kozami. 

Lúky a pasienky predstavujú typy biotopov, ktoré vyžadujú obhospodarovanie �lovekom – bu	 kosenie 
alebo pasenie. Odporú�ame extenzívne využívanie jednotlivých lokalít, v prípade opustených plôch 
s náletom drevín je možné ich preriedenie alebo odstránenie.  

Mokrade (najmä rybníky) sú pomerne zriedkavým typom biotopov územia a v sú�asnosti sú prevažne 
v relatívne dobrom stave. Vä�šinou posta�uje ich ponechanie prirodzenému vývoju, možné je ob�asné 
pokosenie porastov vysokých ostríc. 

Trstiny je potrebné ponecha� samovývoju. 

Návrhy pre jednotlivé lokality mimolesnej vegetácie sú uvedené v kapitole A.4.1.3 (Návrhy 
manažmentu porastov vegetácie v extraviláne). 

 

A.4.1.3.  Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny 

Všeobecné regulatívy a opatrenia na zabezpe�enie ochrany prírody a krajiny 
Malá �as� územia mesta Trnava leží vo vyššom stupni ochrany prírody a krajiny. Patria sem chránené 
územia – chránený areál Trnavské rybníky a jeho ochranné pásmo, chránené stromy Lipy pri Kalvárii. 
Pre územie CHA Trnavské rybníky platí 4. stupe� ochrany, pre jeho ochranné pásmo 3. stupe� ochrany.  
�innosti zakázané, resp. obmedzené  v danom území sú špecifikované v § 14 a § 15 Zákona  o ochrane 
prírody a krajiny �. 543/2002 Z.z v znení neskorších predpisov. Najdôležitejšie obmedzenia sú 
nasledovné: 

• vjazd a státie mimo cesty s motorovým vozidlom a bicyklom, 
• pohyb mimo vyzna�eného turistického alebo náu�ného chodníka, táborenie, stanovanie,  
• vykonávanie alebo organizovanie turistických, športových alebo spolo�enských aktivít,  
• zber rastlín a živo�íchov, organizovanie po�ova�iek, 
• umiest�ovanie informa�ných, reklamných alebo propaga�ných zariadení alebo tabú�,  
• aplikácia chemických látok a hnojív,  
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• rozorávanie trvalých trávnych porastov a výrub drevín, 
• oplocovanie pozemkov (s výnimkou trvalých po�nohospodárskych kultúr a lesných škôlok), 
• vo�ný pohyb psov. 

Okrem toho je potrebné vo vyhlásenom chránenom vtá�om území (CHVÚ) Ú�anská mokra	 a 
navrhovanom CHVÚ Trnavské rybníky dodržiava� zákaz vykonávania �inností, ktoré môžu ma� 
negatívny vplyv na predmet ich ochrany (biotopy významných druhov vtáctva). Tieto �innosti sú 
špecifikované vo vykonávacej vyhláške �. 437/2008. Najdôležitejšie sú nasledovné: 

• výrub drevín v období od 1.3. do 31.7.,  
• rozorávanie existujúcich TTP a zatrávnených plôch, zmena druhu pozemku z TTP na iný druh 

po�nohospodárskeho pozemku, 
• mechanizovaná kosba okrajov po�ných ciest (v období 1.3.-15.6.),  
• pozemná aplikácia chemických látok  na pozemkoch TTP, drevinách, nevyužívaných 

pozemkoch okrem odstra�ovania inváznych druhov rastlín. 

Prevažná vä�šina administratívneho územia mesta Trnava leží v 1. stupni ochrany prírody a krajiny - na 
celom území je potrebné zabezpe�i� dodržiavanie všeobecnej, územnej a druhovej ochrany prírody 
a krajiny a ochrany drevín v zmysle nasledovných ustanovení Zákona �. 543/2002 Z.z: 

- všeobecná ochrana rastlín a živo�íchov (§ 4) 
- zabezpe�enie priaznivého stavu druhu, biotopu a �asti krajiny (§ 5 zákona) 
- ochrana biotopov európskeho a národného významu (§ 6) 
- ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov (§ 7) 
- vyžiadanie súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny na špecifické �innosti v území (§ 12) 
- druhová ochrana (§ 32-45) 
- ochrana drevín (§ 46-49). 

Podmienky ochrany a povinnosti ur�ené zákonom sa týkajú najmä vlastníkov a užívate�ov príslušných 
pozemkov. Štátnu správu ochrany prírody vykonávajú príslušné orgány (Obvodný a Krajský úrad 
životného prostredia), v oblasti ochrany drevín je orgánom ochrany prírody obec.  

Pre celkové zlepšenie ekologickej kvality a stability posudzovaného územia je dôležité chápa� 
manažment prírody a krajiny ako integrované opatrenia charakteru všeobecnej, územnej a druhovej 
ochrany. 

V súvislostiach so všeobecnou ochranou prírody a krajiny sú dôležité najmä nasledovné ustanovenia 
zákona: 

- významný krajinný prvok možno užíva� len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav 
a nedošlo k ohrozeniu alebo k oslabeniu jeho ekologicko-stabiliza�nej funkcie (§ 4, ods. 2) 

- vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability je verejným záujmom. 
Podnikatelia a právnické osoby, ktorí zamýš�ajú vykonáva� �innos�, ktorou môžu ohrozi� alebo 
naruši� územný systém ekologickej stability, sú povinní zárove� navrhnú� opatrenia, ktoré 
prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu (§ 4, ods. 3) 

- podnikatelia a právnické osoby, ktorí svojou �innos�ou zasahujú do ekosystémov, ich zložiek 
alebo prvkov, sú povinní na vlastné náklady vykonáva� opatrenia smerujúce k predchádzaniu a 
obmedzovaniu ich poškodzovania a ni�enia (§ 4, ods. 4) 

- udržiavanie a dosiahnutie priaznivého stavu �asti krajiny sú �innosti vykonávané vo verejnom 
záujme (§ 5, ods. 4) 

- vlastník (správca, nájomca) pozemku s osobitne chránenou �as�ou prírody a krajiny 
v navrhovanom území európskeho významu a území medzinárodného významu je povinný pri 
jeho bežnom obhospodarovaní zabezpe�ova� priaznivý stav �asti krajiny (§ 5, ods. 5) 

- ak udržiavanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu �asti krajiny pod�a odseku 5 nemožno 
zabezpe�i� bežným obhospodarovaním, možno vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) dotknutých 
pozemkov poskytnú� finan�ný príspevok (§ 5, ods. 6) 

- ak vlastník (správca, nájomca) dotknutých pozemkov nezabezpe�í ani po predchádzajúcom 
upozornení priaznivý stav �asti krajiny alebo ak je zabezpe�enie priaznivého stavu �asti krajiny 
potrebné z dôvodu jej bezprostredného ohrozenia, môže tak urobi� organizácia ochrany prírody 
a krajiny zriadená pod�a § 65 ods. 1 písm. k) na vlastné náklady (§ 5, ods. 7) 

- každý, kto zamýš�a zasiahnu� do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného 
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významu spôsobom, ktorým môže biotop poškodi� alebo zni�i�, je povinný vyžiada� si súhlas 
obvodného úradu životného prostredia. Ak zásahom dôjde k poškodeniu alebo zni�eniu biotopu 
európskeho významu alebo biotopu národného významu, je žiadate� povinný uskuto�ni� 
primerané náhradné revitaliza�né opatrenia vyplývajúce najmä z dokumentácie ochrany prírody 
a krajiny; táto povinnos� neplatí, ak ide o bežné obhospodarovanie po�nohospodárskych kultúr 
alebo lesných kultúr. Ak nemožno uskuto�ni� náhradné revitaliza�né opatrenia, je povinný 
uhradi� finan�nú náhradu do výšky spolo�enskej hodnoty zasiahnutého biotopu (§ 95). 
Finan�ná náhrada je príjmom Environmentálneho fondu. 

- vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstra�ova� invázne druhy zo svojho pozemku 
spôsobmi pod�a odseku 8 a o pozemok sa stara� takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému 
šíreniu inváznych druhov, a to na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady 
štátu (§ 7, ods. 4). 

Pri hospodárskej �innosti sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody sa vyžaduje na niektoré 
�innosti (§ 12 zákona), z ktorých sú najdôležitejšie: 

- vykonávanie �innosti meniacej stav mokrade alebo koryto vodného toku, najmä na ich úpravu, 
zasypávanie 

- odvod�ovanie, �ažbu t�stia, rašeliny, bahna a rie�neho materiálu, okrem vykonávania týchto 
�inností v koryte vodného toku jeho správcom v súlade s osobitným predpisom 

- umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce 
mimo ovocného sadu, vinice, chme�nice a záhrady 

- zasahovanie do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, ktorým sa 
môže biotop poškodi� alebo zni�i�. 

Na ochranu chránených druhov rastlín, živo�íchov, nerastov a skamenelín ur�uje zákon osobitné 
podmienky druhovej ochrany (druhá hlava, § 32-45 zákona). Pre územie mesta Trnava sú relevantné 
najmä ustanovenia podmienok ochrany chránených rastlín a živo�íchov (§ 34 a 35). Zoznam 
významných druhov rastlín a živo�íchov dokumentovaných v riešenom území po�as terénneho 
prieskumu je uvedený v kapitole A.2.6.1. Ke	že lokality výskytu významných druhov sú z ve�kej �asti 
totožné s významnými krajinnými prvkami, základnou podmienkou druhovej ochrany významných 
druhov rastlín a živo�íchov je ochrana ich biotopov.  

Za významné biotopy (krajinné prvky) v posudzovanom území je možné považova� existujúce 
biocentrá, biokoridory a interak�né prvky. Tieto územia sú špecifikované v kapitole A.4.1.1.  
Pozemky sú �iasto�ne vo vlastníctve štátu (vodné toky), vä�šinou však patria súkromným osobám, 
�iasto�ne sú situované na obecných pozemkoch. Obec (prípadne príslušný vlastník) môže požiada� 
Obvodný úrad životného prostredia o vyhlásenie týchto území za chránené krajinné prvky a tým 
zvýši� stupe� ich ochrany.  

Zvýšenie stup�a ochrany v bioticky významných územiach môže znamena� jeden z nástrojov na 
prípadný postih �inností negatívne vplývajúcich na ich stav a vývoj. Za dôležitejšie ako vyhlasovanie 
týchto území za chránené však považujeme zabezpe�enie starostlivosti o tieto lokality tak, aby mohli 
plni� funkcie prvkov ÚSES.  

Ochrana drevín je ustanovená v štvrtej hlave zákona (§ 46-49). Štátnu správu vo veciach ochrany 
drevín vykonáva obec (§ 69, ods. 1 zákona). Najdôležitejšími ustanoveniami ochrany drevín v súvislosti 
s realizáciou MÚSES v rámci pozemkových úprav a s oh�adom na 	alšie hospodárenie v krajine, sú 
nasledovné: 

- zakazuje sa poškodzova� a ni�i� dreviny (§ 47, ods. 1) 
- vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o �u stara�, 

najmä ju ošetrova� a udržiava�. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže 
orgán ochrany prírody uloži� vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku vykona� nevyhnutné 
opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnú� o jej vyrúbaní (§ 47, ods. 2) 

- ur�ené sú podmienky a povinnosti pri výrube drevín (§ 47, ods. 3-10) a podmienky náhradnej 
výsadby (§ 48).  

Všetky existujúce aj novonavrhované prvky MÚSES mimo lesného pôdneho fondu, vodných plôch, 
trvalých po�nohospodárskych kultúr a cestných pozemkov budú priamo podlieha� ochrane drevín. Obec 
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ako vlastník a zárove� orgán ochrany prírody bude preto povinný vykonáva� starostlivos� o tieto 
dreviny a zabezpe�i� ich ochranu.  

 

Regulatívy a opatrenia po�nohospodárskeho využívania územia 
Všeobecné regulatívy pre po�nohospodárske využívanie územia 

Po�nohospodárstvo je v extraviláne mesta Trnava prevažujúcou hospodárskou aktivitou – 
po�nohospodárske pozemky zaberajú 74% výmery územia. Sú�asná ekologická kvalita 
po�nohospodárskej krajiny však nie je na vä�šine územia uspokojivá. V krajine prevažujú 
ve�koblokové polia, ve�ké plochy územia boli meliorované, nadmerné bolo používanie chemických 
látok.  

Zmeny vo využívaní územia nastali po r. 1990, pri�om �iasto�ne smerujú k zlepšeniu ekologickej 
kvality územia (zníženie intenzity používania agrochemikálií, vä�šie zastúpenie maloblokovo 
využívaných pozemkov), avšak majú aj negatívny dopad (významný úbytok po�nohospodárskej pôdy, 
ruderalizácia niektorých plôch).  

Úlohou manažmentu po�nohospodárstva v budúcnosti by okrem zabezpe�enia po�nohospodárskej 
produkcie malo by� aj dosiahnutie environmentálne vhodného obhospodarovania po�nohospodárskej 
pôdy. Za týmto ú�elom je vhodné dodržiava� nasledovné regulatívy po�nohospodárskej �innosti 
v území: 

- zabezpe�enie environmentálne vhodného usporiadania po�nohospodárskych pozemkov - zmena 
priestorovej štruktúry po�nohospodárskej pôdy pod�a návrhov MÚSES,  

- zvýšenie výmery trvalých trávnych porastov v území - realizova� zatrávnenie niektorých 
pozemkov ornej pôdy,   

- aplikovanie protieróznych opatrení na ornej pôde,  
- zachovanie existujúcich porastov mimolesnej drevinnej vegetácie a výsadba nových v rámci 

vymedzenej kostry MÚSES, starostlivos� o porasty vegetácie. 

Živo�íšstvo v po�nohospodárskej krajine je ohrozované predovšetkým �innos�ou spojenou 
s nadmerným hnojením a používaním agrochemikálií. Ako významný sa javí aj nedostatok remízok, 
medzí a úhorov najmä v jv. �asti katastra. Za ú�elom ochrany po�ných biotopov živo�íšstva je potrebné 
usmernenie po�nohospodárskej �innosti v území a  obmedzenie aplikácie rodenticídov, pesticídov 
a chemických hnojív, zachovanie a úprava medzí, remíz a rozptýlenej drevinovej vegetácie. Potrebné je 
aj zvýšenie pestrosti pestovaných kultúrnych plodín. 

Podrobnejšie zásady a podmienky po�nohospodárskeho využívania územia vrátane �lenenia pozemkov 
by mali by� navrhnuté v rámci projektu pozemkových úprav v k.ú. Trnava a Modranka – v etape 
Všeobecné zásady funk�ného usporiadania územia.  
Pôdoochranné návrhy 

Cie�om pôdoochranných návrhov v rámci dokumentácií MÚSES je vo všeobecnosti obmedzenie takého 
spôsobu hospodárenia na po�nohospodárskej a lesnej pôde, ktorý je zdrojom alebo podporou procesov, 
poškodzujúcich pôdny kryt (predovšetkým vodnú a veternú eróziu pôdy a aktiváciu zosuvných 
procesov).  

Pri posúdení potreby realizácie protieróznych opatrení sme vychádzali z výpo�tu potenciálnej vodnej 
erózie v území (kapitola A.2.6.2) a z hodnôt prípustnej straty pôdy vodnou eróziou.  

Pri stanovení limitných hodnôt sa vychádzalo z potreby dlhodobého zachovania úrodnosti pôdy najmä 
pre po�nohospodárske využívanie. Prípustné hodnoty odnosu pôdy vodnou eróziou boli upravené 
Zákonom �. 220/2004 Z.z. o ochrane po�nohospodárskej pôdy, kde v Prílohe �. 1 sú uvedené 
nasledovné limitné hodnoty: 

• plytké pôdy (do 30 cm) – 4 t.ha-1.rok-1 

• stredne hlboké pôdy (30-60 cm) – 10 t.ha-1.rok-1 

• hlboké pôdy (60-90 cm) – 30 t.ha-1.rok-1  

• ve�mi hlboké pôdy (nad 90 cm) – 40 t.ha-1.rok-1. 
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Na základe hodnotených abiotických ukazovate�ov sme pre po�nohospodárstvo v území mesta Trnava 
ur�ili 3 stupne limitov. Ako hlavný limitujúci faktor sme uvažovali najmä potenciálnu náchylnos� 
územia na veternú, �iasto�ne aj vodnú eróziu pôdy. 

Na vyššie uvedenom základe sme  navrhli  nasledovné  opatrenia na obmedzenie intenzity 
po�nohospodárskeho využitia územia v rámci k.ú. mesta Trnava: 

P1 -  plochy bez limitu, vhodné pre všetky plodiny na ornej pôde - do tejto kategórie patrí územie 
extravilánu s menšou náchylnos�ou na veternú eróziu, s priaznivými substrátovo-reliéfovo-pôdnymi 
pomermi  

P2 -  plochy bez limitu, avšak s potrebnými opatreniami na obmedzenie ú�inkov veternej erózie pôdy - 
odporú�ané používanie agrotechnických opatrení na zmiernenie ú�inkov odnosu pôdy vetrom 
(zlepšenie štruktúry pôdy, závlaha) 

P3 -  plochy s obmedzeným využívaním na ornú pôdu - vhodné pre viacro�né krmoviny, špeciálne 
kultúry s vrstevnicovým smerom radov výsadby a TTP (plodiny na ornej pôde len s dodržiavaním 
protieróznych opatrení, s vylú�ením okopanín a širokoriadkových plodín) - patria sem len menšie 
plochy územia najmä na SV územia, kde je limitujúcim parametrom vodná erózia pôdy. 

P4 - limit pre ornú pôdu a špeciálne kultúry - vhodné pre  trvalé trávne porasty, prípadne zatrávnené 
sady - v rámci územia mesta Trnava sa vyskytujú v obmedzenom rozsahu na strmších svahoch v SV 
�asti katastrálneho územia (Zlatá Dolina, Mníšske).  

Tieto stupne limitov sú znázornené v  návrhovej mape ÚSES. 

Pôdoochranné návrhy na po�nohospodárskom pôdnom fonde vychádzajú z typizácie pôd na základe 
mapovaných pôdnoekologických jednotiek (PEJ), ktoré sú síce pod�a zákona používané ako 
bezprostredný podklad pre oce�ovanie kvality pôd, avšak na lokálnej úrovni z priestorového h�adiska 
na základe našich doterajších skúseností nezodpovedajú skuto�nosti. Preto prípadnú realizáciu opatrení 
navrhujeme upresni� na základe detailného overovacieho prieskumu pôd (napr. v rámci projektu 
pozemkových úprav). 

 
Návrhy na nové �lenenie po�nohospodárskych pozemkov 

Sú�asné �lenenie po�nohospodárskej pôdy v riešenom území nie je z ekologického h�adiska dlhodobo 
vhodné. Bloky ornej pôdy v  území dosahujú v niektorých prípadoch výmeru viac ako 100 ha, pri�om 
ani rozhrania medzi pozemkami nie sú výrazné. Hranice sú tvorené �asto do�asnými po�nými cestami 
bez akéhoko�vek sprievodného porastu, prípadne kanalizovanými vodnými tokmi s �iasto�ne 
zapojeným brehovým porastom. V rámci návrhu rozmiestnenia prvkov ÚSES sa javí ako potrebné 
roz�lenenie tejto plošnej bariéry sie�ou interak�ných prvkov, ktoré by zvýšili biodiverzitu územia a v 
kone�nom dôsledku by prispeli k celkovému zlepšeniu jeho ekologickej kvality. 

V prípade nížinnej krajiny, v akej leží kataster mesta Trnava, je �iasto�ne potrebné pri delení 
po�nohospodárskych pozemkov uvažova� so zoh�adnením charakteru reliéfu. Pri roz�lenení pozemkov 
a umiestnení interak�ných prvkov ÚSES navrhujeme využíva� jednozna�né rozhrania (trvalé po�né 
cesty), a pod�a možnosti pozemky deli� tak, aby bolo možné ich obrábanie v smere vrstevníc.  

Výslednú štruktúru honov ornej pôdy navrhujeme realizova� zmenšením pozemkov (optimálna ve�kos� 
20 - 25 ha, obd
žnikový tvar v približnom pomere strán 1:2 až 1:3), �o by malo zníži� ich bariérový 
ú�inok, a zárove� by novovzniknuté hranice poskytli možnosti pre výsadbu stromovej i krovinnej 
vegetácie (potrebné je uvažova� s výsadbou porastov s  funkciou ochrany pôdy pred ú�inkami veternej 
erózie). Náklady na obhospodarovanie by boli len o málo vyšššie ako pri ve�kých blokoch ornej pôdy 
(pod�a údajov z práce Rybársky, Švehla, Geissé 1991 sú náklady na obrábanie 1 ha pozemku 
obd
žnikového tvaru o výmere 70 ha o 7-9 % nižšie ako pri 20 ha) a hodnota krajiny po stránke 
krajinnoekologickej, pôdoochrannej i estetickej by bola neporovnate�ne vyššia. 

Dlhšia strana pozemkov by mala by� orientovaná pod�a možnosti kolmo na smer prevládajúcich silných 
vetrov (SZ-JV), na hraniciach by mali by� by� vysádzané drevinné porasty charakteru vetrolamov.  

Uvedené zásady boli zoh�ad�ované pri návrhu kostry ÚSES, najmä nových líniových prvkov 
(biokoridorov a líniových interak�ných prvkov). 
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Regulatívy a opatrenia vodného hospodárstva 
Princípy renaturácie vodných ekosystémov 

Sú�asný stav krajiny v území mesta Trnava z h�adiska plnenia hlavných hydroekologických funkcií 
(zadržiavanie vlahy, spoma�ovanie odtoku, tlmenie extrémnych povod�ových situácií) je nevyhovujúci, 
�o vyplýva najmä z intenzívneho po�nohospodárskeho využitia územia v minulosti, regulácie vodných 
tokov a s tým súvisiaceho poklesu hladiny podzemnej vody v území.  

Úpravou vodných tokov a súvisiacimi meliora�nými a rekultiva�nými opatreniami sa síce zvýšila 
po�nohospodárska produktivita územia, avšak za cenu zníženia diverzity krajiny, kvality ekosystémov 
vodných tokov a narušenia prirodzeného režimu obehu vody v krajine. Celkovo prišlo k zrýchleniu 
odtoku vôd z územia, k strate prirodzených interak�ných väzieb vodných a pri�ahlých ekosystémov, 
ako aj k drénovaniu podzemnej vody zah
benými korytami vodných tokov a k následnému vysušovaniu 
krajiny. Sprievodnými negatívnymi javmi ovplyvnenia hospodárskej �innosti sú aj zne�istenie vody, 
devastácia brehov a ich zne�istenie odpadmi, zhoršenie samo�istiacich i iných autoregula�ných 
procesov upravených úsekov tokov z dôvodu odstra�ovania turbulentnosti prúdenia vody v korytách, 
ako aj zhoršenie životných podmienok pre biotu. 

Z uvedených dôvodov by bola vhodná realizácia nápravných a renatura�ných opatrení v území, ktoré by 
aspo� �iasto�ne mohli zmierni� sú�asný nepriaznivý stav. 

Princípy renaturácie vodných ekosystémov sú rozpracované najmä v zahrani�nej literatúre (napr. 
Petersen, Petersen, Lacoursiére, 1992), návrh metodiky revitalizácie vodných tokov bol vypracovaný aj 
v SR (Gemeran a kol. 2000). Hlavným princípom pri ovplyv�ovaní odtokových pomerov vodných 
tokov by malo by� zadržiavanie vody v tokoch a v ich nivách prirodzenými a prírode blízkymi 
prostriedkami (posil�ovanie reten�nej schopnosti ekosystémov, zvyšovanie hydraulickej drsnosti 
korýt), ktoré sú z dlhodobého h�adiska ekologicky i ekonomicky najefektívnejšie (minimum nákladov 
na údržbu a iných vkladov dodatkovej energie). Pre prípadné nové investi�né zámery úprav tokov je 
vhodné používanie metodiky vychádzajúcej z predpokladu neustáleného prúdenia vody v korytách, 
ktorá je v súlade s ekologickými kritériami a umož�uje minimalizova� investi�né vstupy.  

V prvej fáze realizácie hydroekologických opatrení sa javí reálnym vytvorenie nárazníkových pruhov  
(pás trávnych porastov o šírke min. 10-15 m na oboch brehoch) pozd
ž vodných tokov v území a to vo 
všetkých úsekoch, kde neexistujú alebo sú príliš úzke s následnou obnovou brehovej vegetácie. 
Nárazníkový pás je 	alej vhodné bu	 ponecha� prirodzenej sukcesii alebo vysadi� drevinami a údržbu 
obmedzi� na prípadné kosenie a zdravotný výber drevín. 

V druhej fáze realizácie by bolo vhodné pristúpi� k náro�nejším zásahom: odstránenie aspo� �asti 
opevnenia brehov kanálov, vytváranie miernych zákrut v rámci nárazníkového pruhu,  na vhodných 
miestach vytváranie tzv. podkovovitých mokradí. Mokrade môžu by� sú�as�ou nárazníkového pásu 
pozd
ž toku, môžu by� však situované v nive i vo vä�šej vzdialenosti od toku.  

Realizácii navrhovaných opatrení musí predchádza� cielený a podrobný prieskum abiotických i 
biotických pomerov jednotlivých �astí vodného toku, pri náro�nejších opatreniach projektová príprava, 
v každej etape prípravy a realizácie renaturácie vodných tokov je potrebná spolupráca so správcom toku 
a príslušnými vodohospodárskymi orgánmi. Samozrejme, sú�as�ou renaturácie vodných tokov musí by� 
aj snaha �o najviac obmedzi� zne�is�ovanie vodného toku. Tu sa treba najprv zamera� na najvä�ších 
zne�is�ovate�ov a patri�nými opatreniami postupne dosiahnu� výrazné zníženie zne�is�ovania vodných 
tokov v rámci celých povodí. 
Renatura�né opatrenia pre vodné toky 

Pre vodné toky v území navrhujeme nasledovné výh�adové renatura�né opatrenia: 

Parná 
- nad Ružindolskou cestou nie sú potrebné žiadne zásahy, s výnimkou výh�adového odstránenia 

agátu z brehových porastov.  
- v úseku toku od cesty po ha� nad rybníkmi je vhodné doplnenie stromov (v�by, jelše). 
- v úseku od hate po hranicu s k.ú. Hrn�iarovce nad Parnou je výh�adovo potrebná renaturácia 

vodného toku – odstránenie opevnenia brehov, realizovanie prípadných smerových úprav 
(vytvorenie zákrut), výsadba brehových porastov 

- v úseku od cesty I/61 do Hrn�iaroviec je vhodné doplnenie brehových porastov (náhrada agátu 
lužnými drevinami), inak nie sú potrebné žiadne zásahy. 
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Trnávka nad mestom  
- od PHO F�aky po zákrutu toku v lokalite Štrky je vhodná výh�adová celková renaturácia toku –

vytvorenie zákrut, zníženie sklonu brehov, vytvorenie nárazníkových pásov s výsadbou jelšových a 
v�bových brehových porastov 

- v 	alšom úseku po ha� v lokalite Pažitný mlyn sú vhodné menšie úpravy koryta toku v rámci 
existujúceho medzihrádzového priestoru, výsadba drevinných porastov a kosenie porastov na 
hrádzi. 

Trnávka pod mestom 
- v úseku od hranice intravilánu po most pri športovom areáli Modranka je vhodná výh�adová 

renaturácia vodného toku a jeho za�lenenie do navrhovanej  plochy lesoparku medzi intravilánmi 
Trnavy a Modranky, 

- od mosta po koniec intravilánu Modranky sú vhodné mierne úpravy toku a brehov - zníženie sklonu 
brehov, výsadba drevinných porastov, 

- pod intravilánom Modranky navrhujeme úpravy koryta a brehov v rámci existujúceho 
medzihrádzového priestoru a doplnenie, resp. výsadbu nových drevinných porastov s dominanciou 
v�b.   

Krupiansky potok 
- v úseku �iasto�nej úpravy s vyvinutými brehovými porastami (od cesty Trnava – Malženice v d
žke 

cca 600 m) navrhujeme obnovu bývalého koryta na za�iatku úseku, rozšírenie nárazníkového pásu a 
doplnenie drevín do brehových porastov s postupnou náhradou agátu za jelše a v�by,  

- v 	alšom úseku až po hranicu k.ú. Trnava navrhujeme výh�adovú celkovú renaturáciu toku - 
vytvorenie meandrov, rozšírenie nárazníkového pásu a výsadbu drevinných porastov s prevahou 
v�b.  

 
Manažment Trnavských rybníkov 

Územie je chránené v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny ako chránený areál s vymedzeným 
ochranným pásmom a zárove� je navrhované na zaradenie do siete európsky významných území ako 
chránené vtá�ie územie. V území je najdôležitejšie zosúladi� záujmy ochrany prírody, rekreácie a 
chovu rýb. Hlavnými negatívnymi faktormi, ktoré pôsobia na predmet ochrany územia sú najmä vysoká 
eutrofizácia vody, vysoký priesak hrádzí, kolísanie vodnej hladiny v období hniezdenia, skoré 
vypúš�anie rybníkov, poškodzovanie porastov a rušenie vtáctva návštevníkmi, vypa�ovanie porastov a 
ruderalizácia, v ochrannom pásme vysoká návštevnos�, hluk a zne�is�ovanie odpadmi. V Osobitnom 
režime ochrany prírody CHŠP Trnavské rybníky pre roky 1991-2000 (Trnka, Trnková 1991) boli 
navrhnuté tieto opatrenia: 
- zabezpe�i� stabilizovanú vodnú hladinu v rybníkoch �. 2 a 3 v období marec - júl vo výške 80-100 

cm, v rybníku Lh vo výške 50 cm  
- zníženie priesaku hrádzí 
- vypúš�anie rybníkov konzultova� s orgánmi štátnej ochrany prírody 
- zmenši� plochu pobrežných porastov pálky a trste 
- zákaz vypa�ovania t�stia 
- osadenie informa�ných tabú� o zákaze kúpania, vodenia domácich zvierat a používania motorových 

vozidiel 
- vybudovanie dvoch umelých ostrovov pre hniezdenie vtákov 
- zabezpe�i� kontrolu plnenia ochranných podmienok chráneného územia 
- zlepši� informovanos� obyvate�ov o hodnotách Trnavských rybníkov 
- zlepši� poznanie Trnavských rybníkov podrobným a pravidelným výskumom najmä ornitocenóz 

Tieto opatrenia sú aktuálne aj v sú�asnosti, okrem toho by bolo žiadúce: 
- realizova� opatrenia na usmernenie návštevnosti a na zamedzenie, resp. s�aženie prístupu verejnosti 

do cenných �astí lokality. Dôležité je to najmä v súvislosti s plánovaným rozvojom rekrea�ného 
využívania lokality Kamenný mlyn a plánovanou rozsiahlou výstavbou v lokalitách Kamenná cesta 
a Ko�išské, 
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- mimoriadne naliehavou sa javí otázka priesaku hrádzí rybníkov a to najmä v prípade rybníka Lh, 
vzh�adom na výrazne negatívne ovplyvnenie susedného lesíka, ktorý je hodnotený ako významný 
prvok v území a zvyšok pôvodných lesov,  

- potrebné je rieši� aj otázku tzv. st
pov smrti, nako�ko priamo cez CHA vedie elektrické vedenie 
vysokého napätia, 

- za ú�elom ochrany územia by bolo vhodné vypracova� tzv. projekt záchrany chráneného územia 
v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny a následne ho realizova�. 

 

Návrhy manažmentu porastov vegetácie v extraviláne 
Mimolesná vegetácia, najmä drevinná, plní v krajine viacero funkcií. Popri produk�nej sú to 
predovšetkým pôdoochranná, reten�ná, izola�ná a refugiálna (tieto porasty �asto slúžia ako refúgium 
pôvodných druhov organizmov v intenzívne po�nohospodársky využívanej krajine). V tejto kapitole 
predkladáme návrhy opatrení, ktoré by mali zlepši� štrukturálne predpoklady existujúcich a novo 
založených porastov drevín pre plnenie týchto funkcií. Ide najmä o doplnenie a rozšírenie porastov 
drevín, zlepšenie priestorovej štruktúry porastov, výsadbu nových porastov, nahrádzanie nepôvodných, 
najmä inváznych druhov drevín domácimi druhmi.  

Lokality mimolesnej drevinnej vegetácie sú vo vä�šine prípadov sú�as�ou navrhovanej kostry MÚSES, 
nižšie uvedené opatrenia je preto potrebné chápa� ako základný rámec starostlivosti o prvky 
mimolesnej vegetácie.  

Pri dop
�aní a výsadbe nových porastov treba vytvára� druhovo zmiešané porasty s použitím 
pôvodných druhov drevín. Pre vlhšie stanovištia na nivách vodných tokov odporú�ame použi� najmä 
tieto druhy: v�ba krehká (Salix fragilis), v�ba biela (Salix alba), jelša lepkavá (Alnus glutinosa), topo� 
biely (Populus alba), topo� �ierny (Populus nigra), topo� sivý (Populus x canescens), topo� osikový 
(Populus tremula), �remcha strapcovitá (Padus avium), jase� štíhly (Fraxinus excelsior), jase� úzkolistý 
(Fraxinus angustifolia), brest hrabolistý (Ulmus minor), brest väzový (Ulmus laevis), javor po�ný (Acer 
campestre), dub sivý (Quercus pedunculiflora), dub letný (Quercus robur), z krovín svíb krvavý (Swida 
sanguinea), v�ba trojty�inková (Salix triandra), rešetliak pre�is�ujúci (Rhamnus catharticus), bršlen 
európsky (Euonymus europaea), druhy rodu hloh (Crataegus monogyna agg., C. laevigata agg.), kalina 
oby�ajná (Viburnum opulus), zob vtá�í (Ligustrum vulgare). 

Na ostatných stanovištiach sú to najmä javor po�ný (Acer campestre), javor mlie�ny (Acer platanoides), 
dub letný (Quercus robur), dub sivastý (Quercus pedunculiflora), dub cerový (Quercus cerris), brest 
hrabolistý (Ulmus minor), brest väzový (Ulmus laevis), jase� štíhly (Fraxinus excelsior). Z  krovín je 
možné použi� druhy slivka trnková (Prunus spinosa), zob vtá�í (Ligustrum vulgare), bršlen európsky 
(Euonymus europaea), kalina siripútková (Viburnum lantana), drie� oby�ajný (Cornus mas), svíb 
krvavý (Swida sanguinea), zemolez oby�ajný (Lonicera xylosteum), druhy rodu hloh (Crataegus 
monogyna agg., C. laevigata agg.), rešetliak pre�is�ujúci (Rhamnus cathartica). 

Ke	že v území sa vyskytuje viacero inváznych a agresívnych druhov drevín, ktoré predstavujú akútne 
nebezpe�enstvo pre zvyšky pôvodnej vegetácie, viacero opatrení je zameraných na elimináciu týchto 
druhov a ich nahrádzanie pôvodnými druhmi. Ide o tieto druhy: javor jase�olistý (Negundo aceroides), 
agát biely (Robinia pseudoaccacia), pajase� ž�aznatý (Ailanthus glandulosa), kustovnica cudzia 
(Lycium barbarum) a môžeme sem zaradi� i krídlatku japonskú (Fallopia japonica), hoci nejde o 
drevinu. Viaceré z týchto druhov (najmä agát biely) sú ve�mi vitálne, majú bohatú kore�ovú 
výmladnos� a odstráni� ich z porastov nie je jednoduchou a ani jednorazovou záležitos�ou. 
Jednoduchšie je odstránenie z porastov, v ktorých sú iba primiešané ako z tých, v ktorých dominujú. 
Preto odporú�ame za�a� s tými porastami, v ktorých majú tieto invázne druhy menšie zastúpenie. 
Okrem agáta treba zvýšenú pozornos� venova� aj krídlatke japonskej (Fallopia japonica), ktorá sa v 
poslednom �ase na území Slovenska intenzívne šíri.  

�alším významným opatrením, slúžiacim zárove� aj na potlá�anie synantropných druhov, je kosenie 
trávobylinných porastov v �o najvä�šom rozsahu. Kosením sa udržujú trávobylinné spolo�enstvá, v 
ktorých sa vyskytuje celý rad pôvodných druhov rastlín a živo�íchov, prítomnos� kosených trávnych 
porastov zvy�ajne výrazne zvyšuje biodiverzitu územia. Preto odporú�ame �o najvä�šie zvä�šenie 
výmery kosených trvalých trávnych porastov, kosenie aj tých porastov, ktoré sú v sú�asnosti ponechané 
úhorom a to ako v extraviláne, tak aj v intraviláne. 
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Realizácia predkladaných návrhov nebude zrejme krátkodobou záležitos�ou, pretože ide o pomerne 
ve�ký po�et návrhov, vyžadujúcich zna�né množstvo práce i finan�ných prostriedkov. Okrem 
vykonania navrhovaných opatrení bude potrebné zabezpe�i� pravidelnú kontrolu porastov aj v 	alšom 
období, po vykonaní zásahu a tiež starostlivos� o tie porasty, ktoré si vyžadujú opakované alebo 
pravidelné zásahy. 

V tabu�kovej forme (tabu�ka �. 110) uvádzame navrhované opatrenia pod�a jednotlivých mapovaných 
porastov, �íslovanie je zhodné s ozna�ením porastov v kapitole A.2.2.2 a v  mapovej prílohe  �. 2.  

 

Tabu�ka �. 110:  Návrh opatrení pre mapované porasty  mimosídelnej vegetácie 

�. por. Regulatív Návrh starostlivosti 

1 !! Sú�as� MBK 4. Rozšíri� medzu, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

2 !! Sú�as� IPL 7. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, pred
ži� porast      v celej d
žke medze 

3 !! Sú�as� MBK 4. Odstráni� agát, výsadba nového porastu drevín v celej d
žke medze 

4 !! Sú�as� IPL 8. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, kosi� trávobylinné porasty       

5 0 Sú�as� IPL 9. Doplni� dreviny do porastu  

6 0 Sú�as� IPL 9. Doplni� dreviny do porastu 

7 0 Odstráni� agát, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi 

8 !! Sú�as� MBK 4. Rozšíri� medzu, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

9 !! Sú�as� MBK 5. Rozšíri� medzu, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

10 0 Bez zásahu 

11 0 Sú�as� MBK-N 10. Bez zásahu, medzu pred
ži� v trase biokoridoru 

12 !! Sú�as� MBK-N 9. Odstráni� agát, výsadba nového porastu drevín v celej d
žke biokoridoru 

13 0 Sú�as� MBK-N 11. Rozšíri� porast, medzu pred
ži� v trase biokoridoru 

14 0 Sú�as� MBK-N 11. Rozšíri� porast 

15 0 Sú�as� MBK-N 11. Rozšíri� porast, doplni� krovinné poschodie 

16 !! Sú�as� IPL 10. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, kosi� trávobylinné porasty       

17 !! Sú�as� MBK-N 12. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi 
drevín, rozšírenie porastu 

18 !! Sú�as� MBK-N 12. Odstráni� agát, výsadba nového porastu drevín v celej d
žke biokoridoru 

19 !! Sú�as� IPL 12. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

20 0 Sú�as� MBK-N 12. Rozšíri� porast  

21 ! �as� aleje – sú�as� IPL 13. Odstráni� javorovec, nahradi� pôvodnými druhmi, kosi� trávobylinné porasty      

22 !! Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

23 0 Výsadba nového porastu drevín 

24 ! Sú�as� IPP 2. Odstráni� agát, inak bez návrhu 

25 !! Sú�as� IPL 15. Ponecha� porast bez zásahu 

26 !! Sú�as� MBK-N 13. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, rozšírenie porastu 

27 !! Sú�as� IPL 14. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi 
drevín, rozšírenie porastu 

28 !! Sú�as� MBK 6. Rozšíri� porast, postupne nahrádza� agát a kustovnicu pôvodnými druhmi drevín, doplni� 
porast drevín pôvodnými druhmi  

29 !! Sú�as� MBK-N 14. Rozšírenie porastu, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast 
drevín pôvodnými druhmi  

30 !! Sú�as� MBK-N 14. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými 
druhmi, rozšírenie porastu 

31 0 Okraj MBC-N 10. Bez zásahu 

32 !! Sú�as� MBC-N 10. Renaturácia vodného toku, rozšírenie porastu, odrezaný meander vysadi� pôvodnými 
drevinami, vytvori� biocentrum, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstráni� kustovnicu 

33 !! Sú�as� RBK 3. Renaturácia vodného toku, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, rozšírenie porastu 

34 0 Sú�as� RBK 3. Plochu využi� na renaturáciu vodného toku 

35 !! Sú�as� IPL-N 31. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

36 !! Sú�as� IPL 16. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     
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�. por. Regulatív Návrh starostlivosti 

37 !! Sú�as� IPL 16. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

38 !! Sú�as� IPL 17. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, rozšírenie porastu 

39 !! Sú�as� IPL-N 30. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, postupne nahrádza� agát, rozšírenie porastu 

41 !! Sú�as� MBK-N 15. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

42 !! Sú�as� MBK-N 15. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, rozšírenie porastu, doplni� porast 
drevín pôvodnými druhmi  

43 !! Sú�as� MBK-N 1. Rozšíri� porast, odstráni� agát, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

44 0 Odstráni� agát  z porastu 

45 0 Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

46 !! Sú�as� IPL 3. Odstráni� agát, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

47 !! Sú�as� MBC 2. Rozšíri� biocentrum, doplni� dreviny, po obvode výsadba krov 

48 0 Sú�as� MBC 2. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

49 !! Sú�as� RBK 1. Výh�adovo rozšíri� brehový porast 

50 !! Sú�as� MBK 1. Bez zásahu, ponecha� porast sukcesii 

51 !! Sú�as� MBK 1. Bez zásahu, ponecha� porast sukcesii 

52 !! Sú�as� MBC 1. Postupne nahradi� š�achtené topole pôvodnými druhmi drevín a vytvori� tak druhovo 
zmiešaný porast, výh�adovo rozšíri� biocentrum    

53 !! Sú�as� RBK 1. Odstráni� agát z brehového porastu, výh�adovo rozšíri� porast 

54 !! Sú�as� MBK 1. Bez zásahu, ponecha� porast sukcesii 

55 !! Sú�as� IPL 1. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

56 !! Sú�as� MBK 2. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými 
druhmi, rozšírenie porastu, odstráni� kustovnicu 

57 !! Sú�as� MBK 2. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

58 !! Sú�as� MBK-N 7. Odstráni� kustovnicu, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, kosi� trávobylinné 
porasty       

59 0 Pred
ži� medzu 

60 !! Sú�as� MBK-N 4. Rozšíri� porast, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, odstráni� kustovnicu 

61 0 Sú�as� IPL 2. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

62 !! Sú�as� RBK 1. Bez zásahu 

63 !! Sú�as� RBK 1. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstránenie smetí 

64 !! Sú�as� MBK-N 4. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

65 0 Sú�as� MBC-N 1. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstráni� kustovnicu, odstránenie 
smetí 

66 0 Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

67 0 Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, rozšírenie porastu, doplni� porast drevín pôvodnými 
druhmi  

68 !! Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

69 0 Bez zásahu 

70 0 Bez zásahu 

71 0 Bez zásahu 

72 !! Bez návrhu 

73 0 Bez zásahu 

74 0 Odstráni� agát z porastu 

75 !! Sú�as� MBC 4. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

76 !! Sú�as� RBK 2. Renaturácia vodného toku, odstráni� javorovec a agát, výsadba nového porastu drevín 

77 !! Sú�as� RBK 2. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstráni� javorovec 

78 !! Sú�as� RBK 2. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

79 !! Sú�as� IPL 6. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, pred
ži� porast v celej d
žke medze 

80 !! Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

81 !! Sú�as� MBC 3. Odstráni� agát a javorovec, zachova� porast aj v prípade rozšírenia strelnice 

82 !! Sú�as� MBK-N 9. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstráni� javorovec, rozšírenie 
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porastu, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

83 !! Sú�as� RBK 2. Renaturácia vodného toku, odstráni� javorovec, agát a kustovnicu 

84 !! Sú�as� RBK 2. Porast potrebuje výchovu - prerezávku, odstráni� agát z porastu 

85 !! Sú�as� RBK 2. Bez zásahu, chráni� duby 

86 !! Sú�as� RBK 2. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

87 !! Sú�as� RBK 2. Odstráni� javorovec z porastu 

88 !! Odstráni� agát z porastu, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

89 !! Odstráni� javorovec z porastu 

90 0 Bez zásahu 

91 !! Odstráni� javorovec a agát, odstránenie smetí 

92 0 Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstránenie smetí, celú plochu parkovo upravi� 

93 ! �as� aleje – sú�as� IPL 11. Odstráni� javorovec, kosi� trávobylinné porasty, na obvode doplni� porast 
drevín pôvodnými druhmi  

94 ! Sú�as� MBC 5. Kosi� trávobylinné porasty, zachova� aj v prípade zrušenia letiska, chráni� kolóniu sys�a 
pasienkového       

95 !! Sú�as� MBC-N 8. Odstráni� agát z porastu 

96 !! Sú�as� MBK-N 13. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými 
druhmi, rozšírenie porastu 

97 !! Odstráni� agát, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

98 !! Sú�as� MBK-N 10. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi 
drevín     

99 0 Rozšírenie porastu, odstráni� agát, výsadba nového porastu drevín 

100 !! Kosi� trávobylinné porasty, odstráni� agát. Zachova� extenzívny charakter lokality  

101 ! Kosi� trávobylinné porasty, odstráni� agát a kustovnicu, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi 

102 !! Sú�as� IPP 3. Kosi� trávobylinné porasty, odstráni� kustovnicu 

103 ! Sú�as� MBK-N 16. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, kosi� trávobylinné porasty       

104 ! Kosi� trávobylinné porasty, odstráni� kustovnicu 

105 0 Bez návrhu 

106 ! Sú�as� MBK-N 16. Kosi� trávobylinné porasty, odstráni� javorovec, doplni� krovinné poschodie na obvode 
lokality 

107 !! Sú�as� MBK 6. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

108 !! Sú�as� MBK-N 19. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými 
druhmi, rozšírenie porastu  

109 !! Sú�as� MBK 7. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi 
drevín, rozšírenie porastu, odstráni� javorovec a pajase� 

110 !! Sú�as� MBC-N 12. Odstráni� kustovnicu a krídlatku japonskú 

111 !! Sú�as� IPL-N 45. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, rozšírenie porastu, postupne nahrádza� agát 
pôvodnými druhmi drevín     

112 !! Sú�as� MBK 8. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, rozšírenie porastu 

113 !! Sú�as� MBK 8. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými 
druhmi, rozšírenie porastu 

114 !! Okraj MBC-N 13. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� a rozšíri� porast drevín  

115 0 Sú�as� MBC-N 13. Priestor skládky - po ukon�ení prevádzky skládky rekultivova� územie, založi� 
drevinné i trávobylinné plošné porasty 

116 0 Sú�as� MBC-N 13. Priestor skládky - po ukon�ení prevádzky skládky rekultivova� územie, založi� 
drevinné i trávobylinné plošné porasty 

117 0 Okraj MBC-N 13. Vysadi� izola�nú zele� po obvode skládky 

118 0 Sú�as� MBK-N 18. Rozšíri� porast 

119 ! Sú�as� MBK-N 18. Rozšíri� porast 

120 ! Sú�as� IPL-N 39. Rozšíri� porast – vysadi� izola�nú zele�, doplni� existujúci porast drevín pôvodnými 
druhmi, kosi� trávobylinné porasty       

121 0 Doplni� krovinné poschodie 

122 ! Bez návrhu 
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123 !! Postupne parkovo upravi� 

124 0 Bez návrhu 

125 !! Sú�as� MBK-N 3. Rozšíri� porast 

126 !! Sú�as� MBK-N 4. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstráni� javorovec 

127 !! Sú�as� IPL 4. Odstráni� agát, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, rozšírenie porastu 

128 0 Sú�as� MBK-N 5. Rozšíri� porast, nahradi� topole výsadbou pôvodných drevín 

129 0 Sú�as� MBK-N 5. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

130 0 Sú�as� MBK-N 5. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

131 0 Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi 

132 !! Sú�as� MBK-N 22. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, pred
ži� porast po celej d
žke 
medze 

133 0 Sú�as� IPL 21. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, rozšírenie porastu a jeho pred
ženie 

134 0 Sú�as� MBK-N 20. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

135 !! Sú�as� MBK-N 20. Rozšíri� porast, odstráni� agát, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

136 0 Odstráni� javorovec, výsadba nového porastu drevín 

137 !! Sú�as� MBK 2. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

138 !! Sú�as� MBK 2. Renaturácia vodného toku - odstránenie betónového opevnenia, odstráni� javorovec 

139 !! Sú�as� RBC 1. Renaturácia vodného toku, odstráni� javorovec 

140 !! Sú�as� RBC 1. Postupné prebudovanie porastu na druhovo zmiešaný s prirodzeným druhovým zložením - 
nahradi� kultivary topo�ov pôvodnými druhmi v�b, jelší a topo�ov  

141 ! Sú�as� RBC 1. Bez zásahu do porastov, dodrža� manažmentové opatrenia rybníkov 

142 ! Sú�as� RBC 1. Bez zásahu do porastov, dodrža� manažmentové opatrenia rybníkov 

143 ! Sú�as� RBC 1. Odstráni� javorovec, inak bez zásahu 

144 ! Sú�as� RBC 1. Odstráni� javorovec, inak bez zásahu 

145 !! Sú�as� RBC 1. Odstráni� agát a javorovec z porastu 

146 !! Sú�as� RBC 1. Bez zásahu 

147 !! Sú�as� RBC 1. Bez zásahu 

148 !! Sú�as� RBC 1. Odstráni� agát a javorovec 

149 !! Sú�as� RBC 1. Odstráni� javorovec 

150 !! Sú�as� RBC 1. Odstráni� agát, ponecha� porast sukcesii 

151 !! Sú�as� RBC 1. Bez zásahu 

152 !! Sú�as� RBC 1. Odstráni� javorovec, inak ponecha� porast sukcesii 

153 p,s,pr Sú�as� RBC 1. Odstráni� agát  

154 ! Sú�as� RBC 1. Odstráni� javorovec 

155 ! Sú�as� RBC 1. Odstráni� javorovec, agát, pajase� a kustovnicu, nahradi� tieto druhy pôvodnými taxónmi 

156 !! Sú�as� RBC 1. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, odstráni� javorovec 

157 0 Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

158 p,s,pr Sú�as� RBC 1. Odstráni� javorovec 

159 !! Sú�as� RBC 1. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

160 !! Sú�as� RBC 1. Bez zásahu 

161 !! Sú�as� RBC 1. Odstráni� agát a javorovec 

162 0 Sú�as� IPP 2. Bez návrhu 

163 0 Sú�as� IPP 2. Bez návrhu 

164 !! Sú�as� IPL-N 9. Odstráni� javorovec, agát, pajase� a kustovnicu, nahradi� ich pôvodnými druhmi drevín 

165 !! Sú�as� MBK 3. Odstráni� agát, okraje zahusti� krovinami, strednú �as� preriedi� a parkovo upravi� 

166 !! Odstráni� javorovec 

167 0 Odstráni� javorovec 

168 !! Odstráni� javorovec, odstránenie smetí 

169 !! Bez návrhu 

170 0 Bez návrhu 
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171 0 Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

172 !! Bez zásahu 

173 !! Odstráni� agát a javorovec 

174 !! Bez zásahu 

175 !! Odstráni� pajase� a agát, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

176 0 Odstráni� agát  

177 0 Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

178 0 Odstráni� javorovec, agát a pajase� 

179 !! Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, porast 
pred
ži� 

180 !! Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

181 !! Bez zásahu 

182 !! Bez zásahu 

183 !! Odstráni� agát, inak bez zásahu 

184 !! Sú�as� IPL 22. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

185 !! Sú�as� IPP 6. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstráni� kustovnicu 

186 !! Sú�as� MBK 9. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstráni� javorovec 

187 !! Sú�as� IPL-N 54. Rozšíri� porast 

188 ! Sú�as� IPL 23. Kosi� viackrát ro�ne, eliminova� kustovnicu, doplni� kroviny 

189 !! Sú�as� RBK 2. Renaturácia vodného toku, výsadba drevinného brehového porastu, kosenie trávnatých 
plôch 

190 ! Sú�as� RBK 2. Bez návrhu 

191 !! Sú�as� RBK 2. Renaturácia vodného toku, výsadba drevinného brehového porastu, odstránenie odpadov  

192 ! Odstráni� javorovec, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

193 !! Odstráni� javorovec 

194 0 Bez návrhu 

195 !! Sú�as� RBK 2. Renaturácia vodného toku, výsadba nového porastu drevín 

196 ! Sú�as� IPL-N 61. Sú�as� IPL-N 61. doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

197 ! Sú�as� IPL-N 61. Rozšíri� porast, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

198 !! Kosi� trávobylinné porasty , odstráni� agát a javorovec 

199 !! Sú�as� IPL-N 67. Odstráni� kustovnicu, výsadba izola�ného porastu drevín 

200 0 Odstráni� agát z porastu 

201 !! Sú�as� IPL-N 65. Výsadba izola�ného porastu drevín, kosi� trávobylinné porasty       

202 0 Bez návrhu 

203 0 Sú�as� IPL-N 66. Výsadba izola�ného porastu drevín, nahradi� vysychajúce topole pôvodnými druhmi 
drevín 

204 0 Sú�as� MBK-N 27. Rozšíri� porast, odstráni� javorovec  

205 0 Doplni� krovinné poschodie 

206 0 Bez návrhu 

207 !! Sú�as� IPL 26. Kosi� trávobylinné porasty       

208 !! Sú�as� IPL 26. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstráni� kustovnicu 

209   

211 !! Sú�as� IPL 26. Kosi�, odstráni� agát a javorovec 

214 !! Odstráni� javorovec, agát a kustovnicu 

215 !! Sú�as� IPL-N 51. Odstráni� kustovnicu, kosi� trávobylinné porasty  

216 !! Odstráni� agát a javorovec 

217 !! Kosi� trávobylinné porasty na starom cintoríne 

218 !! Odstráni� pajase� a javorovec, pred
ži� porast  

219 !! Výsadba izola�ného porastu drevín 

220 0 Bez návrhu 
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221 ! Doplni� krovinné poschodie, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

222 0 Bez návrhu 

223 !! Sú�as� MBC 6. Odstráni� agát, inak bez zásahu 

224 !! Sú�as� MBK-N 24. Rozšíri� porast, kosi� trávobylinné porasty       

225 ! Sú�as� IPL 24. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

226 ! Sú�as� IPL 26. Rozšíri� porast, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, odstráni� javorovec 

227 0 Sú�as� IPP 7. Doplni� stromové poschodie, postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, odstráni� 
javorovec a kustovnicu 

228 !! Sú�as� MBK 10. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín     

229 !! Sú�as� RBK 2. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, odstráni� agát, kosi� trávobylinné porasty       

230 !! Sú�as� RBK 2. Renaturácia vodného toku, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, kosi� trávobylinné 
porasty       

231 0 Sú�as� MBK-N 27. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi ,odstráni� javorovec, kustovnicu a agát, 
rozšírenie porastu 

232 ! Sú�as� MBK-N 27. Odstráni� pajase�, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, rozšírenie porastu 

233 ! Sú�as� IPL 27. Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi  

234 0 Kosi� trávobylinné porasty       

235 ! Sú�as� MBK-N 28. Bez zásahu. 

236 !! Sú�as� MBK-N 28. Bez zásahu. 

237 !! Sú�as� IPL 28, 29. Bez zásahu 

238 !! Sú�as� RBK 2. Renaturácia vodného toku, výsadba drevinných brehových porastov, kosi� trávobylinné 
porasty, odstráni� agát a javorovec 

239 !! Bez zásahu 

240 !! Sú�as� RBK 2. Renaturácia vodného toku, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, kosi� trávobylinné 
porasty, odstráni� javorovec 

241 !! Sú�as� MBK 11. Odstráni� agát, inak bez zásahu 

242 !! Sú�as� MBC 7. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými 
druhmi   

243 !! Sú�as� MBC 7. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými 
druhmi  

244 !! Sú�as� MBK 11. Postupne nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín, doplni� porast drevín pôvodnými 
druhmi  

245 !! Sú�as� MBK 11. Bez návrhu 

246 !! Doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, rozšírenie porastu, odstráni� javorovec 

247 !! Sú�as� IPL 20 a IPL-N 52. Odstráni� agát, doplni� porast drevín pôvodnými druhmi, rozšírenie porastu 

248 !! Sú�as� MBK-N 1. Odstráni� agát, výsadba nového porastu drevín v celej d
žke popri ceste  

249 0 Bez zásahu 

250 0 Bez zásahu 

251 0 Odstráni� agát, odstráni� javorovec, výsadba izola�ného porastu drevín 

253 0 Bez návrhu 

254 !! Zmena druhového zloženia – nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín; doplni� a spoji� porasty 

255 !! Sú�as� MBK-N 8. Zmena druhového zloženia – nahrádza� agát pôvodnými druhmi drevín., odstráni� smeti 

256 ! Sú�as� MBC 4. Kosi� trávobylinné porasty 

257 ! Doplni� pôvodné druhy stromov 

258 !! Odstráni� javorovec 

259 !! Bez návrhu 

260 !! Bez návrhu 

261 !! Sú�as� RBC 1. Bez zásahu 

262 !! Doplni� a rozšíri� porast 

 
Regulatívy: 0 - bez limitu, p - limit pre po�nohospodárske využitie, s - limit pre urbaniza�né využitie a výstavbu,  pr - limit 
pre priemyselné a technické využitie, ! - limit pre všetky hospodárske a urbaniza�né �innosti, okrem sú�asného využitia, !! - 
limit pre všetky hospodárske a urbaniza�né �innosti 
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A.4.1.4.  Návrh prvkov MÚSES odporú�aných na zabezpe�enie 
legislatívnej ochrany 

Návrh lokalít na územnú ochranu 
Okrem lokality Trnavských rybníkov nie je na území extravilánu mesta potrebné vyhlasova� územia 
chránené v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny �. 543/2002 Z.z v znení neskorších predpisov.  

Návrh ochrany chránených a ohrozených druhov rastlín a živo�íchov 
Návrhy ochrany chránených a ohrozených druhov rastlín a živo�íchov sú založené najmä na ochrane 
príslušných biotopov a lokalít, na ktorých sa tieto druhy nachádzajú. Tieto opatrenia sú navrhované 
v predchádzajúcich kapitolách dokumentácie.  

 

 

A.4.1.5  Bilancia plošných nárokov na zmeny  druhu pozemkov 

Na zabezpe�enie zvýšenia ekologickej stability v administratívnom území mesta Trnava sú v 
dokumentácii MÚSES navrhované predovšetkým prvky územného systému ekologickej stability – 
biocentrá, biokoridory a interak�né prvky. �as� týchto prvkov bude sú�as�ou po�nohospodárskych 
pozemkov (trvalé trávne porasty, trvalé kultúry) a lesných pozemkov, vä�šina pozemkov by však mala 
by� kategorizovaná mimo lesnej a po�nohospodárskej pôdy, a to v dvoch  druhoch pozemkov: 
- ostatné plochy s ekostabiliza�nou funkciou – plošné a líniové porasty mimolesnej vegetácie, 

navrhované plošné a líniové interak�né prvky, 
- vodné plochy – vodné toky s brehovými porastami, vodné plochy.  

Celková výmera existujúcich, navrhovaných a výh�adových prvkov MÚSES v hodnotenom území 
mimo budúceho zastavaného územia mesta (celková výmera cca 4580 ha) dosahuje 651,1 ha – 
v jednotlivých etapách ide o nasledovné výmery: 
- sú�asný stav – 115,1 ha (17,7 %) 
- návrhový stav (prírastok plôch) – 284,8 ha (43,7 %) 
- výh�adový stav (prírastok plôch) – 251,2 ha (38,6 %). 

Z uvedených výmer vyplýva, že v sú�asnosti existuje len približne 18 % plôch výh�adovo ur�ených na 
plnenie funkcií ÚSES, pri�om potreba plôch pre zriadenie prvkov ÚSES je o nie�o vä�šia v návrhovom 
ako vo výh�adovom období. 

Všetky navrhované prvky MÚSES (najmä navrhované interak�né prvky) by mali by� v budúcnosti 
upresnené v rámci spracovania projektu pozemkových úprav. Do úvahy je potrebné vzia� najmä limity 
vyplývajúce zo sietí technickej infraštruktúry.   

Výsledky bilancie plôch pod�a jednotlivých kategórií MÚSES sú  uvedené v tabu�ke �. 111. 

 

Tabu�ka �. 111: Sumarizácia výmery navrhovaných prvkov MÚSES 

Kategória ÚSES / Evidencia 
pozemkov RBC RBK 

MBC a 
MBC-N 

MBK a 
MBK-N 

IPP a    
IPP-N 

IPL a   
IPL-N Spolu 

Lesné plochy 0,5 8,6 92,4 56 5,7 0,0 163,2 

Trvalé trávne porasty 0,0 0,0 13,9 0,0 4,4 0,0 18,3 

Trvalé po�nohospodárske kultúry 0,0 1,1 21,7 0,0 7,4 0,0 30,3 

Ekostabiliza�ná vegetácia 1,4 23,5 41,4 84 112,8 115,6 378,6 

Vodné toky a plochy 29,6 10,3 18,2 0,9 1,7 0,0 60,6 

Spolu 31,4 43,6 187,7 140,9 131,9 115,6 651,1 

Z toho:        

Existujúce prvky 31,4 20,3 13,5 12,6 10,1 27,1 115,1 

Navrhované prvky 0,0 23,2 118,0 51,9 79,8 12,0 284,8 

Výh�adové prvky 0,0 0,1 56,2 76,4 42,0 76,5 251,2 
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A.4.1.6 Regulatívy na využívanie prvkov MÚSES v krajine 
 
Pre vymedzené prvky MÚSES sme navrhli základné regulatívy ich využívania, ktoré budú prevzaté do 
aktualizácie územného plánu mesta. Pôvodne boli regulatívy vymedzené pre nasledovných 17 skupín: 
 
K01 – Chránené územia a prioritné prvky MÚSES (biocentrá a biokoridory prírodného charakteru) 
K02 – Ostatné biocentrá a biokoridory prírodného charakteru 
K03 – Biocentrá prírodného charakteru s doplnkovou rekrea�nou funkciou 
K04 – Biocentrá charakteru trvalých trávnych porastov 
K05 – Biokoridory charakteru upravených vodných tokov 
K06 – Biokoridory charakteru zapojených medzí 
K07 – Biokoridory charakteru sprievodnej vegetácie ciest 
K08 – Plošné interak�né prvky – remízky skupinky drevín  
K09 - Plošné interak�né prvky charakteru trvalých trávnych porastov  
K10 - Plošné interak�né prvky charakteru záhrad a záhradkárskych osád 
K11 – Líniové interak�né prvky charakteru sprievodných medzí  
K12 – Líniové interak�né prvky charakteru alejí popri cestách 
K13 – Líniové interak�né prvky popri dia�nici a rýchlostnej ceste 
K14 – Líniové interak�né prvky charakteru protieróznych medzí 
K15 – Líniové interak�né prvky charakteru vetrolamov 
K16 – Líniové interak�né prvky popri mestskom obchvate 
K17 – Lokalita golfového ihriska v Medzihájoch. 
 
V uvedenom �lenení sú regulatívy vyjadrené aj v mapovej prílohe �. 8.  
Pre potreby územného plánu boli tieto skupiny zlú�ené do dvoch hlavných kategórií: 
K01 – Prvky kostry ÚSES prírodného charakteru 
K02 - Ostatné prvky územného systému ekologickej stability.  
 
 

K01 – Prvky kostry ÚSES prírodného charakteru 

Patria sem nasledovné prvky pôvodnej kategorizácie:   K01,02,03, K05, K06, K07, K08, K11, K12, K14, 
K15 

 

Základná charakteristika: 
Existujúce a navrhované biocentrá, biokoridory a interak�né prvky v krajine s prioritnou ekostabiliza�nou 
funkciou  

Dominantné (primárne, záväzné) funkcie 

- ekostabiliza�né krajinná vegetácia - lesíky a remízky, lesy osobitného ur�enia  

Vhodné (smerné) funkcie 

- vodné plochy a toky s brehovými porastmi 

- trvalé trávne porasty s drevinami 

Podmiene�ne vhodné funkcie 

- nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia (križovanie technickej infraštruktúry) 

- obmedzené rekrea�né využitie a drobná športovo-rekrea�ná vybavenos� (len v rámci výh�adových plôch 
lesoparkov a parkov) 

- cyklistické a pešie komunikácie po obvode pozemkov, vo výh�adových rekrea�ných plochách aj v rámci 
pozemkov 

Neprípustné funkcie 

- umiest�ovanie stavebných objektov 
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- všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 
prašnos�ou a i.) priamo alebo nepriamo obmedzili primárne funkcie územia – výroba, technické 
a skladové objekty, automobilová doprava, intenzívna rekreácia...  

Dopl�ujúce ustanovenia 

- biokoridory a líniové interak�né prvky v krajine  je vhodné navrhova� ako zapojené viacetážové porasty, 
s krovinným a stromovým poschodím. Popri cestách môžu ma� charakter �iasto�ne zapojených porastov, 
s medzernatým krovinným poschodím a alejami  stromov. 

- minimálna šírka miestnych biokoridorov je 15 m (odporú�aná šírka 25-30 m), minimálna šírka 
interak�ných prvkov je 10 m (odporú�aná šírka 15-20 m). Pozemky vodných tokov je vhodné vymedzi� 
v šírke navrhovaných biokoridorov. 

- pri návrhu nových prvkov MÚSES je potrebné používa� stanovištne pôvodné druhy drevín 

- pre územie navrhovaného Chráneného vtá�ieho územia Trnavské rybníky je vhodné spracova� Program 
záchrany CHVÚ v zmysle Zákona NR SR �. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 
predpisov. 

- v prípade Trnávky a Krupianskeho potoka je vhodná výh�adová renaturácia vodných tokov na základe 
spracovaných projektov. 

 

K02 – Ostatné prvky územného systému ekologickej stability 

Patria sem nasledovné prvky pôvodnej kategorizácie: K04, K09, K10, K13, K16, K17 

 

Základná charakteristika: 
Existujúce a navrhované biocentrá a interak�né prvky v krajine charakteru trvalých trávnych porastov, 
zatrávnených sadov a záhradkárskych osád 

Dominantné (primárne, záväzné) funkcie 

- ekostabiliza�ná vegetácia s obmedzenou produk�nou funkciou – trvalé trávne porasty s drevinami, trvalé 
po�nohospodárske kultúry  

- trvalé trávne porasty s produk�nou funkciou 

- ovocné sady  

- sprievodná vegetácia ciest – hygienická funkcia 

- vodné plochy a toky 

Podmiene�ne vhodné funkcie 

- nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia (technická infraštruktúra) 

- objekty záhradných chát a prístreškov užívate�ov jednotlivých záhrad – v rámci záhradkárskych osád 

- rekrea�ná funkcia – záhradkárske osady, cyklistické a pešie komunikácie (mimo priestoru skládky TKO) 

- dopravná funkcia – dia�nica D1 a rýchlostná cesta R1 na súvisiacich pozemkoch s doplnkovými 
zariadeniami dopravy a dopravných služieb (�erpacie stanice PHM a pod.), komunikácie mestského 
obchvatu na susedných pozemkoch 

- nevyhnutné plochy parkovania a prístupových komunikácií (areál letiska).  

Neprípustné funkcie 

- umiest�ovanie stavebných objektov s výnimkou vodných zdrojov a záhradkárskych osád 

- všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 
prašnos�ou a i.) priamo alebo nepriamo obmedzili primárne funkcie územia – výroba, technické 
a skladové objekty, �iasto�ne automobilová doprava  

Dopl�ujúce ustanovenia 

- vä�šinu pozemkov je vhodné kategorizova� ako trvalé trávne porasty, alternatívne ako ostatné plochy 
s ekostabiliza�nou funkciou 

- PHO vodných zdrojov je potrebné zachova� aj v budúcnosti, aj v prípade do�asného nevyužívania 
vodných zdrojov  
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- pre biotop sys�a pasienkového v priestore vzletovej a pristávacej plochy letiska je vhodné stanovi� 
podmienky prevádzky letiska, v prípade potreby vypracova� projekt záchrany sys�a 

- lokalitu medzi východným obchvatom mesta a vojenským archívom je možné výh�adovo prebudova� na 
parkovú resp. lesoparkovú plochu 

- pre lokalitu skládky TKO je potrebné vypracova� projekt rekultivácie – cie�ový charakter pozemku – 
trvalý trávny porast s výsadbou drevín 

- v rámci záhradkárskych osád objekty chatiek a prístreškov môžu by� s 1 nadzemným podlažím a 
možným podkrovím, s max. zastavanou plochou celkove do 25 m2 na 1 záhradu a s minimálnymi 
nárokmi na technickú infraštruktúru. Parkovanie pre rezidentov musí by� riešené v rámci vymedzeného 
areálu záhradkárskej osady (pri vstupe do areálu). Objekty v záhradkárskych osadách nie je možné 
využíva� na ú�ely prechodného ani trvalého bývania 

- izola�nú zele� popri rýchlostnej ceste R1 je vhodné doplni� a rozšíri�, v súvislosti s rozširovaním 
dia�nice D1 na 6-pruhovú komunikáciu je vhodné navrhnú� a realizova� náhradnú výsadbu izola�nej 
zelene 

- interak�né prvky popri mestskom obchvate je vhodné budova� ako trvalé trávne porasty s výsadbou alejí 
po okrajoch, s priestorom pre umiest�ovanie technickej infraštruktúry 

- pri návrhu golfového areálu v lokalite Medziháje je potrebné rešpektova� priestor rozšíreného 
biokoridoru Parnej, projekt je potrebné realizova� na základe odporú�aní procesu EIA.  
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A.4.2. NÁVRHY V ZASTAVANOM ÚZEMÍ MESTA 
 
 
Návrhová �as� je venovaná prioritne plochám zelene, ich skvalitneniu, doplneniu, využitiu, posilneniu 
stability sídla, podpore hygieny, mikroklímy sídla a podpore systému zelene v meste. 
Jedným z ukazovate�ov stability sídla je mezoštrukturálny index, ktorý uvádza podiel plôch zelene 
k zastavanému územiu. Jeho minimálna hodnota je 0,3. Optimálna hodnota indexu pre mesto Trnava 
(vzh�adom na lokalizáciu a podmienky mesta) je hodnota 0,6. Nasledujúca tabu�ka dokumentuje zmenu 
mezoštrkturálneho indexu v meste pri zrealizovaní plánovaných plôch zelene do roku 2020 a 2030. 
 

Tabu�ka �.112:  Hodnota mezoštrukturálneho indexu v sú�asnosti a v jednotlivých plánovacích obdobiach 

UO  Názov UO 
mezoštrukturálny 
index - rok 2008  

mezoštrukturálny 
index - rok 2020  

mezoštrukturálny 
index - rok 2030  

1  Horné mesto   0,26 0,28 0,28 
2  Dolné mesto   0,28 0,25 0,26 
3  Dolné sady   0,35 0,35 0,35 
4  Medzisady   0,36 0,36 0,36 
5  Horné sady   0,37 0,37 0,37 
6  Za hradbami   0,53 0,52 0,52 
7  Nad stanicou   0,6 0,58 0,58 
8  Pred stanicou   0,54 0,54 0,54 
9  Ružín   0,33 0,33 0,33 

10  Hurbanov   0,46 0,44 0,44 
11  Bojisko   0,43 0,39 0,39 
12  Nemocnica   0,54 0,52 0,52 
13  Starý Tulipán   0,39 0,39 0,39 
14  Na stanici   0,24 0,23 0,23 
15  Za stanicou   0,26 0,26 0,26 
16  Stromovka   0,47 0,50 0,50 
17  Za hrn�iarskou cestou   0,18 0,14 0,14 
18  Dolina   0,16 0,25 0,27 
19  Voz�ovka   0,2 0,19 0,19 
20  Hliník   0,46 0,48 0,48 
21  Vodáre�   0,42 0,39 0,39 
22  Stará Kopánka   0,36 0,34 0,34 
23  Pekné pole   0,41 0,41 0,41 
24  Orava   0,4 0,42 0,42 
25  Tehelne   0,47 0,46 0,46 
26  Zátvor   0,75 0,37 0,37 
27 Rybník 0,75 0,72 0,70 
28  Pred Sláviou   0,37 0,35 0,35 
29  Predmestie   0,25 0,27 0,27 
30  Rázcestie   0,43 0,33 0,33 
31  Agrokomplex   0,24 0,39 0,39 
32  Návršie   0,16 0,31 0,30 
33 Pri zelene�skej ceste 0,91 0,39 0,79 
34  Výhyb�a   1 0,54 0,68 
35 Kamenný mlyn 0 0,63 0,63 
36 Ko�išské 0 0,61 0,61 
37  Nad kamenným mlynom   0,31 0,47 0,47 
38 Medziháje 0 0,00 0,00 
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UO  Názov UO 
mezoštrukturálny 
index - rok 2008  

mezoštrukturálny 
index - rok 2020  

mezoštrukturálny 
index - rok 2030  

39 Krá�ová – F. mlyn 0,26 0,26 0,46 
40 neexistuje 0,00 0,00 0,00 
41 Horné za cestou 0,33 0,72 0,64 
42 Dolné za cestou 0,94 0,81 0,70 
43 Richterov dvor 0,00 0,00 0,00 
44  Záhrady   0,53 0,47 0,53 
45  Slávia   0,66 0,57 0,57 
46 neexistuje 0,00 0,00 0,00 
47 neexistuje 0,00 0,00 0,00 

48  Modranka   0,36 0,41 0,39 

  0,35 0,40 0,42 
 
Tabu�ka dokumentuje v rámci nižšie uvedených návrhov posilnenie plôch zelene v zastavanom území 
mesta. Mezoštrukturálny index i na	alej vykazuje nízku hodnotu v niektorých UO, avšak sa jedná 
o UO, kde prevláda výrobná funkcia, ide o UO �. 14,15,17,18,19,29,30,32. Priemyselné zóny je 
potrebné oddeli� od ostatných zón mesta najmä zele�ou s funkciou izola�nou a hygienickou.  
 

Tabu�ka �. 113:  Zmenu výmer plôch zelene v ha v jednotlivých plánovacích obdobiach. 

UO  Názov UO 

zele�  v zastavanom 
území - rok 2008 

(ha) 

navrhovaná zele�  v 
zastavanom území - 

rok  2020 (ha) 

navrhovaná zele�  v 
zastavanom území - 

rok  2030 (ha) 
1  Horné mesto   9,61 10,49 10,49 
2  Dolné mesto   15,19 13,54 13,77 
3  Dolné sady   15,98 15,96 15,96 
4  Medzisady   18,08 18,14 18,14 
5  Horné sady   17,18 17,16 17,16 
6  Za hradbami   19,77 19,30 19,30 
7  Nad stanicou   16,34 15,83 15,83 
8  Pred stanicou   14,97 15,07 15,07 
9  Ružín   7,70 7,70 7,70 

10  Hurbanov   14,57 13,91 13,91 
11  Bojisko   19,71 17,58 17,58 
12  Nemocnica   12,08 11,60 11,59 
13  Starý Tulipán   21,47 21,53 21,48 
14  Na stanici   9,93 9,46 9,46 
15  Za stanicou   21,33 21,32 21,32 
16  Stromovka   20,34 21,71 21,71 
17  Za hrn�iarskou cestou   5,88 4,62 4,62 
18  Dolina   11,18 23,10 26,56 
19  Voz�ovka   8,74 8,70 8,70 
20  Hliník   12,66 13,11 13,11 
21  Vodáre�   15,86 14,54 14,54 
22  Stará Kopánka   13,32 12,85 12,85 
23  Pekné pole   10,80 13,18 13,18 
24  Orava   9,44 14,29 14,29 
25  Tehelne   11,00 10,91 10,91 
26  Zátvor   26,84 31,89 31,89 
27 Rybník 5,51 58,79 58,79 
28  Pred Sláviou   10,95 10,51 10,51 
29  Predmestie   23,56 24,21 24,21 
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UO  Názov UO 

zele�  v zastavanom 
území - rok 2008 

(ha) 

navrhovaná zele�  v 
zastavanom území - 

rok  2020 (ha) 

navrhovaná zele�  v 
zastavanom území - 

rok  2030 (ha) 
30  Rázcestie   21,34 16,01 16,01 
31  Agrokomplex   15,20 18,43 18,43 
32  Návršie   28,03 65,55 69,45 
33 Pri zelene�skej ceste 7,27 23,58 49,16 
34  Výhyb�a   19,84 70,05 89,59 
35 Kamenný mlyn 5,24 19,79 19,79 
36 Ko�išské 0,00 27,41 27,41 
37  Nad kamenným mlynom   15,71 48,20 48,20 
38 Medziháje 0,00 0,00 0,00 
39 Krá�ová – F, mlyn 0,43 10,43 34,79 
41 Horné za cestou 0,21 3,85 3,85 
42 Dolné za cestou 0,73 5,82 5,82 
43 Richterov dvor 0,00 0,00 0,00 
44  Záhrady   22,11 55,05 105,28 
45  Slávia   20,61 17,89 17,89 

48  Modranka   84,62 132,92 143,27 
  661,34 1005,98 1143,57 
 Zmena k sú�asnému stavu: 100% 152% 173% 

Z uvedenej tabu�ky vyplýva, že nárast plôch zelene do roku 2020 bude až cez 52% v porovnaní so 
sú�asným stavom. Do roku 2030 pribudne 	alších 21% v porovnaní so sú�asným stavom výmer zelene. 
Zárove� však s rozširovaním sa plôch urbánnej zelene sa bude rozrasta� i mesto, a to nasledovne 

Tabu�ka �. 114:  Výmery zastavaného územia v nasledujúcom plánovacom období 

UO   

Výmera 
zastavaného územia 

- rok  2008 (ha) 

výmera zastavaného 
územia - rok  2020 

(ha) 

výmera zastavaného 
územia - rok 2030 

(ha) 
1  Horné mesto   37,12 37,12 37,12 
2  Dolné mesto   53,44 53,44 53,44 
3  Dolné sady   45,81 45,81 45,81 
4  Medzisady   50,09 50,09 50,09 
5  Horné sady   45,89 45,89 45,89 
6  Za hradbami   37,30 37,30 37,30 
7  Nad stanicou   27,44 27,44 27,44 
8  Pred stanicou   27,65 27,65 27,65 
9  Ružín   23,63 23,63 23,63 

10  Hurbanov   31,37 31,37 31,37 
11  Bojisko   45,20 45,37 45,37 
12  Nemocnica   22,21 22,21 22,21 
13  Starý Tulipán   55,56 55,56 55,56 
14  Na stanici   41,55 41,55 41,55 
15  Za stanicou   81,19 81,19 81,19 
16  Stromovka   43,63 43,63 43,63 
17  Za hrn�iarskou cestou   32,52 32,52 32,52 
18  Dolina   67,57 90,88 97,34 
19  Voz�ovka   44,65 44,65 44,65 
20  Hliník   27,47 27,47 27,47 
21  Vodáre�   37,66 37,66 37,66 
22  Stará Kopánka   37,45 37,45 37,45 
23  Pekné pole   31,80 31,83 31,83 
24  Orava   24,62 34,12 34,12 
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UO   

Výmera 
zastavaného územia 

- rok  2008 (ha) 

výmera zastavaného 
územia - rok  2020 

(ha) 

výmera zastavaného 
územia - rok 2030 

(ha) 
25  Tehelne   23,47 23,47 23,47 
26  Zátvor   80,44 85,06 85,36 
27 Rybník 15,61 81,52 83,69 
28  Pred Sláviou   29,75 29,75 29,75 
29  Predmestie   88,66 90,30 90,30 
30  Rázcestie   48,20 48,20 48,76 
31  Agrokomplex   42,34 47,19 47,19 
32  Návršie   115,27 213,65 227,75 
33 Pri zelene�skej ceste 7,99 60,44 62,26 
34  Výhyb�a   62,14 130,92 130,92 
35 Kamenný mlyn 0,11 31,46 31,46 
36 Ko�išské 0,00 44,80 44,80 
37  Nad kamenným mlynom   46,11 102,18 102,23 
38 Medziháje 0,00 0,00 0,00 
39 Krá�ová – F, mlyn 1,32 6,97 76,04 
40 neexistuje 0,00 0,00 0,00 
41 Horné za cestou 0,32 5,32 5,97 
42 Dolné za cestou 0,83 7,16 8,27 
43 Richterov dvor 0,00 0,99 5,34 
44  Záhrady   66,33 117,47 199,23 
45  Slávia   31,14 31,14 31,14 
46 neexistuje 0,00 0,00 0,00 
47 neexistuje 0,00 0,00 0,00 

48  Modranka   236,73 324,41 365,22 

  1869,60 2488,25 2711,46 
 Zmena k sú�asnému stavu: 100% 133% 145% 

 

Vývoj výmery plôch zelene v prepo�te na 1 obyvate�a dokumentuje i nasledovná tabu�ka: 

 

Tabu�ka �. 115: Predpokladaný vývoj zelene v prepo�te na 1 obyvate�a: 

  rok 2008 rok 2020 rok 2030 
Plochy zelene 6613365 10059775 11435677 
Po�et obyvate�ov 66142 83985 94492 
Výmera zelene v m2/obyv. 100 120 121 

Ako je uvedené v analýzach vyššie, mesto vykazuje nedostatok plôch zelene najmä v kategórii verejná 
zele� a lesoparky. Mesto by malo vykazova� až 134 m2 zelene/obyvate�a, sú�asný stav je však len 100 
m/obyvate�a vrátane jestvujúcich lesoparkov. Z tabu�ky vyššie vyplýva, že ani v nasledujúcom období 
do roku 2030 mesto nedosiahne odporú�ané výmery zelene, hoci dôjde k výraznému posunu výmere 
zelene v prospech obyvate�ov. Faktom zostáva, že nie vždy kvantita je dôležitá, ale dôležitá je tiež 
kvalita plôch zelene. Mesto má však rezervy i v tomto bode. Mnohé plochy zelene vykazujú skôr 
krátkodobú udržate�nos� plôch zelene, a to v dôsledku nevhodných výsadieb (dreviny ihli�naté alebo 
krátkoveké) alebo v dôsledku nedostato�nej údržby.  
 
Návrhy na podporu zelene v meste uvádzajú nasledujúce stave.  
Pre presadenie návrhov je vhodné uplatni� o.i. tiež tzv. participatívne plánovanie a vypracova� 
komunika�ný plán so zainteresovanou verejnos�ou. Tým sa získajú ur�ité 	alšie podnety na 
dopracovanie detailov v jednotlivých UO a získa sa tiež podpora ob�anov k predloženým návrhom.  
Zárove� je možné ob�anom vysvetli�, že sa jedná o dlhodobý problém a jeho riešenie bude tiež 
dlhodobým procesom a že mesto má záujme tento problém rieši�.  
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A.4.2.1. Návrhy na udržate�nos� systému sídelnej zelene 
 
Udržate�nos� systému sídelnej zelene závisí od celého radu opatrení, ktoré budú v nasledujúcom období 
mestom prijaté a presadzované. Udržate�nos� systému závidí od politickej vôle, od plánovacích 
a rozhodovacích procesov, od správania sa všetkých zainteresovaných subjektov (fyzických 
i právnických osôb), od vytvárania podmienok pre rozvoj zelene a krajiny, od úrovne poznania, od 
využitia potenciálu v prospech zelene a krajiny  apod. Systém zelene mesta je tvorený jednak z h�adiska 
podpory hygieny prostredia, jednak z h�adiska podpory ekologickej stability, ale tiež z h�adiska dizajnu 
prostredia. Zele� v zastavanom území plní celý rad funkcií, ktoré je v rámci tvorby priestoru sledova� 
a podporova�. V meste Trnava je potrebné zele� tvori� na každej vo�nej ploche, ale vegeta�né prvky je 
vhodné využíva� v rámci tzv. „zelenej architektúry“. V jestvujúcom prostredí je už pre zele� pomerne 
málo miesta, vhodné je pre tvorbu využi� plochy s inými objektami, ktoré sa plánujú na demoláciu. 
V novej zástavbe naopak môže by� zele� plánovaná ve�koryso, nápadito.  
 
Návrhy na tvorbu trvalo udržate�ného systému sídelnej zelene:  
Udržate�ný systém potrebuje vybudované jadrá systému (plochy nad 5 ha), subjadrá systému (plochy 
v rozpätí 0,5-5 ha) a ostatné plochy systému, ktoré sú menšie ako 0,5 ha. Tieto plochy je potrebné 
navzájom prepája� využívaním rôznych líniových prvkov, napr. uli�né trakty, ochranné pásma apod. 
 
Jadrá systému sídelnej zelene:  

• V sú�asnosti je v meste 4 plôch zelene s výmerou nad 5 ha, spolu zaberajú výmeru 34 ha (Park 
J.Krá�, Beethovenov park, lesopark Kamenný mlyn,  lesopark na Kamennej ceste) 

• Do roku 2020 bude ma� mesto vybudovaných v rámci jadier systému zelene 	alších 109 ha 
plôch, takže spolu do roku 2020 bude ma� mesto 144 ha zelene zaradených do systému zelene 
mesta 

• Do roku 2030 pribudne 75 ha plôch zelene v rámci jadier systému zelene, �o bude spolu 
predstavova� 219 ha zelene, ktorá bude tvori� jadrá systému trvalej udržate�nosti zelene 
v meste. Jadrá systému sídelnej zelene  budú tvori� 23 m2/obyvate�a. 

Subjadrá systému sídelnej zelene:  
• V sú�asnosti je v meste cca 18 ha plôch zelene zaradených medzi subjadrá systému 
• Do roku 2020 mestu pribudne cca 98 ha zelene, ktorá je zaradená medzi subjadrá systému 

zelene, spolu bude ma� mesto v roku 2020 cca 116 ha plôch zelene v rámci subjadier systému 
zelene mesta 

• Do roku 2030 pribudne v meste už len cca 1 ha menších plôch, takže v roku 2030 bude ma� 
mesto spolu cca 117 ha subjadier systému trvalo udržate�nej zelene.  

(podrobnejšie vi� str. �. 193-194) 
Jadrá systému sídelnej zelene sú dominantné vegeta�né prvky z h�adiska plošného priemeru. K týmto 
plochám budú smerova� komunika�né �ahy ako cyklotrasy a chodníky pre peších z blízkeho okolia, 
pretože tieto plochy budú dostupné pre obyvate�ov z okruhu cca 500 m, resp. do cca 10 minút pešej 
chôdze. Jadrá systému tvoria pobytové plochy, kde by mali ob�ania smerova� za krátkodobou 
rekreáciou. Prechody na tieto pobytové plochy budú zvä�ša bezkolízne z h�adiska dopravného a vedené 
najmä v „zelených koridoroch“, teda v súbehu alejí, resp. stromoradí. 
 
	alšie opatrenia na udržanie systému sídelnej zelene v meste: 

• Druhové zloženie: Plochy zelene je potrebné tvori� tak, aby tieto mali trvalú udržate�nos�. 
Z tohto dôvodu je potrebné  zaklada� porasty, kde bude min. 30-40% drevín kostrových, teda 
dlhovekých, dlhodobo udržate�ných na stanovisku. Kostra v rámci kompozície by mala by� 
navrhnutá tak, že línie kostrových drevín budú tvori� základ kompozície a budú na seba 
nadväzova�. Dreviny ihli�naté nemajú presiahnu� podiel 20% z navrhnutého po�tu drevín 
a v zónach kontaktných s krajinou nebudú použité vôbec. Ihli�naté dreviny budú tvori� len 
akcent v priestore.  Uprednost�ova� tak treba dreviny listnaté, pod�a možnosti domáce, 
v kontaktných zónach s krajinou použi� dreviny podporujúce krajinný ráz, v zónach tradi�nej 
zástavby použi� tradi�né úžitkové druhy drevín. V parkoch a lesoparkoch ako kostrové dreviny 
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použi� základné druhy drevín. Kultivary základných druhov majú už kratšiu životnos�, a tak ich 
význam pre trvalú udržate�nos� plochy zelene klesá.  

• Zakladanie zelene: Výsadby budú zvä�ša doplnené o závlahový systém. Možné je tiež rieši� 
druhové zloženie tak, že bude vyšší podiel drevín znášajúcich do�asné sucho. Potrebné je tiež 
namiesto závlah (resp. súbežne s závlahovým systémom) využíva� povrchovú, daž	ovú vodu, 
ktorú je vhodné zachytáva� bu	 do vybudovaných jazierok a vodu z jazierok následne využíva� 
na závlahy, alebo je možné na plochách zelene vybudova� terénne modelácie - depresie, ktoré 
by plnili funkciu vsakovacích jám. Na plochy zelene je tiež potrebné odvádza� všetku 
povrchovú vodu zo spevnených plôch, striech apod. Z dôvodu zlepšenia mikroklímy 
v porastoch je výhodné vysádza� tzv. zahustené porasty. Následne je však potrebné po�íta� 
s nevyhnutnými prebierkami, aby sa predišlo deformovanému rastu stromov. 

• Technické opatrenia: Na udržate�nosti systému sa podie�a i 	alšie dôležité opatrenie: následná 
rekultivácia. Jedná sa o uvedenie nezastavaných plôch po výstavbe pozemných stavieb, po 
výstavbe inžinierskych stavieb ale i po rôznych opravách, rekonštrukciách objektov a iných 
rozkopávkach  do „pôvodného stavu“, �ím sa má na mysli úprava fyzikálnych vlastností 
nezastavanej pôdy výsadba vegeta�ných prvkov pod�a požiadaviek dotknutých orgánov OPaK 
formou tzv. následnej rekultivácie. Toto opatrenie je ve�mi dôležité z h�adiska úpravy pôdnych 
pomerov pre jestvujúce, ale i neskôr vysádzané vegeta�né prvky.   

• Ochrana stromov: pri každej stavbe je potrebné zabezpe�i� ochranu zostávajúcich stromov. 
Poškodenie stromov znižuje životnos� stromov. Poškodené stromy je potrebné okamžite 
ošetri�. Tiež je potrebné po�íta� s kore�ovou sústavou stromov a jej ochranou. Korene musia 
ma� zabezpe�ený prívod živín a vody. 

• Údržba plôch zelene: všetky plochy zelene je potrebné v ur�itých intervaloch a v ur�itých 
agrotechnických termínoch prihnoji�, zavlaži�, trávniky prereza�, prevzdušni�, pohraba�, kosi� 
apod., dreviny reza�, striha�, natiera� kmene, realizova� prebierky apod. Podcenením údržby 
dochádza k degradácii pôdy, k zhoršenej vitalite drevín a následne ku skracovaniu životnosti 
drevín. Z uvedeného je teda zrejmé, že i údržba plôch je dôležitým nástrojom na udržanie 
systému sídelnej zelene, najmä ak je plocha viac atakovaná obyvate�mi.  

• „Architektonická zele�“, resp. „zelená architektúra“ bude použitá v miestach s nedostato�nými 
priestorovými možnos�ami pre výsadbu drevín, ide najmä o dreviny popínavé, použité na 
fasádach  a na strechách objektov.  

• Aleje a stromoradia budú použité prioritne v uli�ných traktoch v miestach mimo ochranného 
pásma inžinierskych sietí. Nové aleje budú zakladané najmä z druhov listnatých, druhy budú 
použité v závislosti od  šírkových parametrov ulíc. Použi� je vhodné dreviny s vysoko 
založenou korunkou (3-3,5m). Jestvujúce aleje a stromoradia je zvä�ša potrebné revitalizova�, 
aby sa pred
žila ich životnos�.  

 
A.4.2.2. Návrh funk�ného využitia plôch zelene 
 
Potrebné je uvažova� so zmenou výmery niektorých kategórií a subkategórií zelene tak, aby bolo 
možné dosiahnu� ich odporú�ané výmery pod�a normatív. Ke	že niektoré kategórie (resp. 
subkategórie) sú v meste predimenzované, autori navrhli prekategorizovanie  vybraných plôch 
v prospech iných, podhodnotených  kategórií. Tak napr.  
- �as� školských areálov je vnímaná ako plochy, ktoré je možné sprístupni� verejnosti v ur�itom 

obmedzenom režime. Sprístupnenie plôch zelene však neznamená ich záber pre iné ú�ely, ale 
lepšie využitie v rámci systému zelene mesta, a to najmä v sídliskách, kde je zvä�ša zelene ako 
celku nedostatok. Predovšetkým ide o školský areál  na ulici Tajovského, kde by sa dal získa� 
vyhradený park o výmere cca  1ha.  

- Botanická záhrada je v sú�asnosti školský areál (vyhradená zele�), návrh uvažuje 
s prekategorizovaním areálu medzi plochy vyhradenej zelene verejnosti prístupné v ur�itom 
obmedzenom režime, ale vlastnícke vz�ahy by zostali neporušené. Jej nová kategória umožní 
využi� botanickú záhradu nie len pre študentov UCM, ale i pre širšiu odbornú i laickú verejnos� 
ako plochu eduka�nú, relaxa�nú, oddychovú. Vhodné je v blízkosti botanickej záhrady vybudova� 
a prevádzkova� i objekt ob�erstvenia pre návštevníkov.  
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- Športové areály – �as� areálov nie je dostato�ne využitá, preto zmena funkcie �asti areálov by 
pomohla rieši� systém zelene v prospech ob�anov, ktorí nešportujú. Hlavne areál Slávia je 
predimenzovaný. �as� by mohla by� riešená ako park s prvkami pre neorganizovaný pohyb. 

- Návrh uvažuje s premenou všetkých ruderálnych plôch na plochy využité pre zástavbu alebo pre 
podporu systému zelene. Rovnako sa neuvažuje so zachovaním plôch ornej pôdy v zastavanom 
území, tiež tieto plochy budú intenzívne využité, �as� tiež pre systém zelene mesta. 

- Z h�adiska dlhodobej vízie rozvoja mesta a kvality urbánneho prostredia je vhodné za�a� 
s úvahami o odstránení niektorých areálov zo sú�asného zastavaného územia, najmä ak sú 
v blízkosti centra, alebo zaberajú ve�ké plochy, u ktorých by bola vhodná zmena funkcie. Napr. 
areál ŽOS, tiež  spa�ov�u odpadov, ale i sú�asný (nový) amfiteáter je vhodné vysunú� mimo 
zastavané územie, do iných polôh v katastrálnom území mesta.  

 
 

A.4.2.3. Návrh tvorby krajinno-urbanistickej kompozície 
 
Dominantnými prvkami v kompozícii sú parky (ako plošné prvky) a aleje (ako zelené líniové prvky). 
Princíp urbanisticko-krajinárskej kompozície je  
- zachovanie jestvujúcich prírodných dominantných prvkov, jedná sa o sú�asné parky zvä�ša 

líniového charakteru a dominantné aleje, ktoré sú opä� líniovými prvkami kompozície. Líniové 
prvky v kompozícii je možné vníma� ako špecifický prvok mesta. 

- Vytvorenie nových dominantných prvkov: �as� je opä� líniového charakteru (vegeta�né plochy 
okolo dopravných zariadení, najmä okolo obchvatu mesta, 	alej aleje, stromoradia a bulváre), �as� 
je však i plošného charakteru (napr. lesopark Kamenný mlyn) 

- Prepojenie sú�asnej i navrhovanej urbánnej zelene s krajinným prostredím mimo zastavaného 
územia prostredníctvom ekoduktov, podchodov a tokom Trnávky. Žia�, s vklínením krajiny do 
mesta nie je možné uvažova�, nako�ko medzi mestom a krajinou bude vytvorená bariéra v podobe 
obchvatu mesta. �alším limitujúcich prvkom v kompozícii je železnica.  

 
Základná urbanisticko-krajinná kompozícia: 
1. Historicky okolo mesta Trnava bol vytvorený zelený prstenec. Tento zostal zachovaný len 

�iasto�ne, a to okolo hradieb (Bernolákov park a zele� na východnej strane hradieb). Ostatné 
plochy zelene okolo mesta boli postupne zabrané. Nezastavané zostali len niektoré historicky 
dokumentované plochy zelene. Je potrebné uvedené plochy chráni� pred zástavbou. Je potrebné 
tieto plochy upravi� historicky pravdivo, dobudova� a využi� ich v prospech tvorby systému 
urbánnej zelene. Pri návrhu na riešenie týchto plôch by mal by� zvolený špecifický prístup, na 
plochách by sa v rámci budúcich úprav mala odrazi� ich previazanos� s históriou mesta.  

2. Centrum mesta postupne strácalo svoj historický kontext. Spolo�enský tlak formoval objekty i 
plochy zelene, charakter mesta sa menil. V niektorých �astiach historického jadra však identita 
mesta zostala jasne �itate�ná a plochy zelene ju podporujú. Osobitný charakter mesta podporujú 
plochy zelene v historickom jadre najmä na ulici Kapitulskej a Jeruzalemskej, pri kostole sv. 
Mikuláša, námestie pred kostolom sv. Jána Krstite�a a plochy vo vnútorných dvoroch historických 
objektov. Tieto plochy je potrebné chráni� pred ich premenou alebo pred záberom. Mnohé plochy 
zelene historického jadra už boli prebudované. Napr. Hlavná ulica bola riešená ako jedna z prvých 
na Slovensku v novej spolo�enskej ére a v sú�asnosti sa plánuje jej 	alšia aktuálna úprava 
(otázkou zostáva, nako�ko bude rešpektovaný historický kontext), Paulínska ulica získala novou 
úpravou charakter skôr pobytovej plochy (otázkou zostáva, �i plocha medzi parkoviskami má ma� 
pobytovú funkciu), plocha pri kláštore klarisiek bola prebudovaná na plochu s prírodným 
amfiteátrom (otázkou tiež zostáva, �i strata identity danej plochy prospela imidžu mesta) apod. 
V budúcnosti by malo mesto viac rešpektova� historický kontext a charakter  plôch zelene. Vhodné 
je pri úpravách plôch spolupracova� s odborníkmi z oblasti pamiatkovej starostlivosti. 

3. Panoráma mesta: dominantami prvkami v panoráme mesta boli pôvodne sakrálne objekty – 
kostoly, kostolné veže a strechy vyšších objektov. Panoráma mesta sa výrazne zmenila. Historická 
panoráma je ešte vnímate�ná od morovej kaplnky. Tento výh�ad na mesto by mal by� jeden 
z nosných prieh�adov a mal by zosta� zachovaný. Kompozi�ná úprava budúcich plôch zelene ako 
i plánovaná výstavba bude rešpektova� zachovanie prieh�adom od morovej kaplnky na mesto. 
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4. Vhodné je okolo mesta opätovne vybudova� zelený prstenec. Tento prstenec bude tvori� izola�ná 
zele� okolo obchvatu mesta. Nie všade bude táto zele� kvalitná, najmä zo západnej strany je 
výrazne limitovaná ochranným pásmom inžinierskych sietí, nad ktorými nie je možné realizova� 
výsadbu vysokej zelene. Na iných miestach je už zástavba príliš blízko obchvatu, takže opä� 
zelený prstenec bude prerušený alebo vedený len v minimálnej šírke. Význam prstenca v súbehu 
s obchvatom mesta spo�íva najmä v skvalitnení mestského prostredia, pretože táto zele� má plni� 
prioritne funkciu izola�nú a hygienickú. 

5. Dominantné plošné prvky zelene - parky a lesoparky. �ažiskovými plochami zelene sú najmä 
lesopark Kamenný mlyn, Bernolákov park (bývalá Promenáda), park Janka Krá�a a Beethovenov 
park. Ide o plochy najviac navštevované ob�anmi. Nevýhodou všetkých jestvujúcich parkov 
v meste je ich líniový charakter. To núti ob�anov skôr plochami prechádza�, ako ich skuto�ne 
využíva� na krátkodobú rekreáciu. Jestvujúce parky a lesoparky (s výmerou nad 5 ha): 
� Lesopark Kamenný mlyn je umiestnený excentricky na okraji mesta. Novou výstavbou 

obytných zón sa lesopark dostane do polohy dostupnej pre obyvate�ov nových zón bývania. 
Z tohto h�adiska je vhodné podpori� prírodne-krajinársku kompozíciu lesoparku, zachova� 
charakter plochy ako lesopark a prepoji� ho s krajinnou zele�ou ale tiež s plochými urbánnej 
zelene v nových zónach bývania. �alej je vhodné rozšíri� lesopark po oboch stranách toku 
Parná, revitalizova� tok Parná, vysadi� sprievodnú zele� toku Parná i zo strany Koši�šského, 
nové výsadby vníma� ako oddychovo-rekrea�né plochy s prírodne-krajinárskou kompozíciou 
a s dominantnou sprievodnou zele�ou vodného toku Parná. Lesopark Kamenný mlyn i nové 
plochy zelene budú plochami verejnými a verejnosti prístupné bez obmedzenia. Pre 
revitalizáciu lesoparku Kamenný mlyn bola spracovaná štúdia a následne projekt pre stavebné 
povolenie, ktorý je vhodné realizova�. Projekt po�íta s vyhliadkovou vežou, posilnením aleje 
popri komunikáciách, s rekonštrukciou amfiteátra apod. Prioritnou funkciou lesoparku je 
funkcia ekostabilizujúca, preto je potrebné podpori� v lesoparku biodiverzitu, prioritne sadi� 
stromy lužných lesov, uplatni� ochranu flóry i fauny, podpori� udržanie vody v území apod.  
Relaxa�no-oddychová funkcia bude podporená najmä v �asti vybavenosti (amfiteáter, 
reštaura�né zariadenia). Vhodné je v lesoparku uplatni� prvky pre deti, vybudova� náu�ný 
chodník, prípadne „kyslíkovú dráhu“ apod., pri�om prioritne je potrebné použi� ako stavebný 
prvok drevo. Tematicky je možné zamera� �as� sú�asného lesoparku na informácie o sú�asnej 
flóre a faune lesoparku, na informácie o ichtiofaune minulej, sú�asnej i na rybné hospodárstvo. 
Z �asti od Ko�išského je predpoklad využívania plôch zelene najmä ob�anmi z obytnej zóny 
Ko�išské, kde je predpoklad zvýšeného po�tu malých detí. Pre tieto deti bude vhodné �as� 
zelene pri toku Parná ladi� do témy mlynov, ktorých bolo v rámci katastrálneho územia mesta 
v minulosti pomerne ve�a. Mlyn, mlynár, vodní, ryby – to sú témy, ktoré môžu podnieti� 
i detskú fantáziu, ale zárove� ich zábavnou formou informova� o histórii územia, o potrebe 
vody v území, o jej využívaní apod. 

� Park A.Bernoláka je lokalizovaný pri západných hradbách mesta a je navštevovaný najmä 
v priebehu d�a, ale v	aka rekonštrukcii a dobrému osvetleniu priestoru i vo ve�erných 
hodinách. V rámci rekonštrukcie parku bolo pri hlavnom chodníku vybudované atypické detské 
ihrisko s témou Gulivera, pódiom, lavi�ky i, apod. Park poskytuje plný komfort na krátkodobú 
rekreáciu oddychového charakteru, prioritná funkcia parku je teda rekrea�no-oddychová. Má 
tvar líniový charakter, avšak jeho rozšírenie nie je z priestorových dôvodov možné. Park je 
funk�ný, udržiavaný, využívaný, zásadné zmeny �i úpravy si v sú�asnosti nevyžaduje. 
Predchádzajúci názov „Promenáda“ ho plne charakterizoval. Ide o plochu vhodnú na 
prechádzky rodín, na nadväzovanie spolo�enských kontaktov, na krátkodobý oddych i prechod 
cez park do iných �astí mesta. Charakter promenády by si tento park mal zachova� 
i v budúcnosti. Vhodné je podpori� jeho kultúrno-spolo�enskú funkciu, a to organizovaním 
kultúrno-spolo�enských akcií menšieho rozsahu a stretávaním sa ob�anov a s ob�anmi. Ke	že 
v sú�asnosti park nesie meno jazykovedca A.Bernoláka,  ktorý prvý kodifikoval spisovnú 
sloven�inu a tá vychádzala z trnavského náre�ia. Práve táto hra s tvorbou sloven�iny by mohla 
by� v budúcnosti inšpiráciou pre nové prvky v území, napr. detské ihrisko v tvare písmen, hra 
s písmenami apod.  

� Park Janka Krá�a disponuje zrejme najstaršou alejou v meste. Park bol tiež rekonštruovaný. 
Má líniový charakter, rozšírenie je len v �asti autobusovej stanice, kde je i ur�itá vybavenos� 
parku lavi�kami a vodným prvkom. Táto �as� má tak i funkciu pobytového parku. To sved�í 
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o jeho priechodnosti, ale i navštevovanosti v dôsledku tesnej blízkosti autobusovej i vlakovej 
stanice. Prioritne je potrebné chráni� a ošetrova� stromy v tomto parku. Vzh�adom na jeho 
bezprostredný kontakt s OD MAX a sídliskami je potrebné redukova� jeho za�aženie 
populáciou. Je vhodné rešpektova� ho ako priechodný park a napoji� ho na nový park medzi 
Kamenným mlynom a Beethovenovým parkom. 

� Lesopark na Kamennej ceste – má charakter lesného porastu, využívaný je ako komunika�ný 
�ah smerom ku Kamennému mlynu. Druhové zloženie je priaznivé, možno len mierne zníži� 
podiel ihli�natých drevín. Vhodné je dobudova� popri komunika�nom �ahu oddychové miesta. 

� Kalvária – bývalý cintorín, dnes plocha meniaca sa na historický park. Potrebné je zachova� 
jeho kontext na históriu mesta. Má potenciál sta� sa pobytovým parkom, avšak komorného až 
pietneho charakteru.  Vhodné je z neho vylú�i� rušivé aktivity, ak napr. detské ihrisko, športové 
aktivity ai. 

Nové parky budú preto riešené ako plošne prvky zelene, vnútorne budú �lenené na rôzne funk�né 
celky a tiež cez ne budú trasované komunika�né �ahy pre cyklistov i pre peších. Nové parky 
a lesoparky budú realizované na základe samostatne spracovanej projektovej dokumentácie, pri�om 
každý park bude ma� svoju vlastnú filozofiu. V snahe  rešpektova� nové trendy podporujúce 
vlastnú identitu jednotlivých plôch je vhodné jednotlivé parky rieši� prostredníctvom projektovej 
dokumentácie nie len po stránke kompozi�nej, ale i po stránke tematickej. Každý park bude ma� 
vlastnú tému, vlastný prejav, vlastnú filozofiu tvorby. Nasledujúce návrhy treba chápa� len ako 
inšpiráciu pre tvorbu parkov, nie ako záväzný návrh.  Napr: park pri Modranke môže ma� nosnú 
tému „Modrá krajina“, lesopark pri Modranke je v kontakte s Trnávkou, preto nosná téma môže by� 
„Voda v území“, nemocni�ná záhrada sa môže sta�  „Záhradou zdravia“, Beethovenov park môže 
by� „Parkom zvukov, tónov, hudby“, Bernolákov park zase môže pracova� s témou „Hra s 
písmenkami“, park popri Parnej v �asti Ko�išské môže spracova� tému „Trnavské mlyny“ apod. 
História územia je ve�mi bohatá, nie je potrebné vytvára� anonymné �i unifikované priestory, a to 
sa týka i plôch zelene.  

6. Hlavné urbanistické zelené osi: v tomto prípade sa jedná o aleje a stromoradia, ktoré sú prepojením 
medzi krajinným a urbánnym prostredím, napr. aleje na prístupových cestách (cesta Krupská, 
Pieš�anská, Modranská, Orešanská ai.), 	alej sú to dominantné aleje v urbánnom prostredí, napr 
alej na ulici Študentskej, Rybníkovej, v parku J.Krá�a, stromoradie v Beethovenovom parku, alej 
na ulici Stromovej, Hlubíka, Kuku�ínovej, nová alej s perspektívou na ulici Clementisa apod. 
Potrebé je zaklada� i nové aleje a stromoradia. V meste sa ako nové zelené osi plánuje najmä 
vybudovanie bulvárov so stredovými zelenými pásmi a stromoradiami, a to napr. na ulici 
Spartakovskej, Cukrovej, pokra�ovanie ulice Hlubíka, bulvár cez UO �. 44 – Prúdy, vhodný by bol 
i bulvár v UO �. 39 – Krášová-Farský mlyn. 

7. Urbánne prostredie s krajinným prostredím prepájajú i ekodukty a ekotunele, ktoré sa prepájajú 
uli�né aleje s biokoridormi v krajine. Ekodukty majú i význam z h�adiska poh�adov na mesto, 
pretože v rovinatom teréne sa návštevník ekoduktu dostane nad terén a výh�ad na mesto môže by� 
zaujímavý. Niektorý z ekoduktov môže by� vybavený zámerne i mobiliárom �i ešte viac 
vyvýšeným objektom (vyhliadková veža).  

8. V nových �astiach mesta bude zrejme uplatnená sú�asná, moderná high-architektúra. V takomto 
novom prostredí je možné experimentova� i s plochami zelene, vytvára� nové „zelené prvky“, 
využi� nové témy, filozofické prístupy, nové technológie, trendy v duchu „zelenej architektúry“, 
modelova� terén, experimentova�. Plochy zelene je možné tak prenies� z terénu na objekty i do 
objektov, prepája� interiér s exteriérom, v�leni� objekty do terénu a prírodného prostredia. Zábery 
nezastavaných plôch tak môžu by� �iasto�ne eliminované, kvalita prostredia sa tak môže zlepši�. 

9. plochy vyhradenej zelene budú tvorené v kontexte hlavnej funkcie daného areálu. Najmä školské 
areáli by mali vytvára� prostredie podnecujúce fantáziu, rôzne eduka�né plochy, tvorivé dielne 
v exteriéri apod., �ím by sa i �as� výuky preniesla do exteriéru. Školské areály bude vhodné po ich 
vybudovaní z �asti sprístupni� i verejnosti, prípadne využíva� tieto areáli formou organizovaných 
odpolud�ajších aktivít . Plochy cintorínov by mali odráža� vä�šiu pietu vo svojich areáloch. Nové 
cintorínske plochy je potrebné rieši� najskôr samostatnou projektovou dokumentáciou 
a v predstihu vysadi� drevinami, teda skôr, ako sa na ich za�ne pochováva�. Stromy by mali by� 
vysadené až s 20-ro�ným predstihom.  

10. plochy zelene pri objektoch bývania budú plni� prioritne funkciu krátkodobej rekreácie 
a spolo�enskú funkciu. Jedná sa najmä o vnútroblokové priestory, ktoré by tak mali by� vybavené 
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prvkami drobnej architektúry. Vybavenos� plôch zoh�adní potrebu vekovej skupiny, ktorá sa 
nemôže príliš vzdiali� od miesta bývania (starí �udia, prípadne mami�ky s malými de�mi). 
Vnútroblokové priestory preto budú riešené priamo pod�a potrieb obyvate�ov. Pri objektoch, kde 
prevládajú starší ob�ania so vz�ahom k záhradkár�eniu je možné experimentálne podpori� 
výstavbu plôch v duchu permakultúrnych trendov, pri�om sa uplatnia i menšie terénne depresie na 
zachytenie povrchovej daž	ovej vody.  

11. Priemyselné areály je potrebné jednozna�ne dobudova� po stránke ochrannej zelene, ktorá má 
chráni� okolité zóny pred vplyvom emisií z výroby. Zele� hygienická bude vybudovaná najmä po 
obvode areálov, bude prevažne trojetážová. V areáloch je potrebné vybudova� terénne depresie na 
vsakovanie daž	ovej vody z výrobných objektov, zo spevnených plôch i z terénu. Zelená bariéra 
okolo areálov bude zárove� pôsobi� ako �iasto�ná protihluková bariéra. Ke	že priemyselné zóny 
sa nachádzajú po obvode mesta a majú priame napojenie na krajinu, potrebné je na výstavbu 
hygienickej zelene využíva� vegeta�né prvky blízke krajine, �ím budú tieto areály zakomponované 
do krajiny.  

 

Opatrenia pre plochy zelene  v rámci urbánneho prostredia 
Historická zele�:  

• A Konzervácia – vz�ahuje sa na definovate�né zvyšky historickej zelene – stabilizácia zvyškov 
v ich autentickom, dochovanom stave, zvýšenie ich odolnosti proti zmenám, škodlivým 
ú�inkom prostredia, chorobám a škodcom, pri�om v rámci konzervácie sa vylu�ujú akéko�vek 
zmeny autentického vzh�adu dochovanej historickej zelene.  

• B Obnova – všetky zásahy do historickej zelene smerujúce k obnove autentického vzh�adu 
historickej zelene mimo konzervácie 
� B1 Rekonštrukcia – obnova historickej zelene do pôvodného stavu, doplnenie chýbajúcich 

�astí sadovníckej kompozície pod�a dochovaných archívnych podkladov 
� B2 Renovácia - rámcovo kompatibilná úprava plôch s pôvodným výrazom sadovníckej 

kompozície, avšak doplnená o chýbajúce �asti, pri�om toto doplnenie nemusí by� v súlade 
s historicky pravdivým stvárnením, �iže sa pripúš�ajú i menšie novotvary v kompozícii.  

� B3 Revitalizácia –oživenie, proces obnovy a zlepšenia biologickej aktivity vegeta�ných 
prvkov a kvality plochy zelene spojený zvä�ša s biotechnickými zásahmi do plochy 

� B4 Adaptácia – obnova historickej zelene spojená s novým funk�ným riešením 
plochy vzh�adom na sú�asné potreby, s napojením na nové funkcie okolitých 
objektov, na novú výstavbu, vychádza však z historickej podstaty.  

Jestvujúca urbánna zele�: 
• Revitalizácia plôch zelene - zlepšenie biologickej aktivity vegeta�ných prvkov a kvality plochy 

zelene, spája sa najmä so súborom pedologických a biotechnických opatrení na plochách zelene 
• Revitalizácia alejí a stromoradí -  prioritne sa jedná o oživenie, stabilizáciu a udržanie stromov 

na danom stanovisku v dôsledku súboru najmä biotechnických opatrení, pri�om prioritu majú 
arboristické zásahy, ošetrenie stromov. Jedná sa o stromoradia a aleje existujúce, a to i tie, 
ktorých životnos� je už krátkoveká, ale je potrebné ich obnovi�. 

• Revitalizácia vodného toku – súbor vodohospodárskych, biologických a biotechnických, 
pedologických, environmentálnych, opatrenia súvisiace s trasovaním, s úpravou brehov koryta, 
s prie�nymi a pozd
žnymi  profilmi koryta, s opatrení týkajúcimi sa brehových a sprievodných 
porastov, s vodnou flórou a faunou, ekosystémom apod. 

• 	alšie opatrenia:   
� Zmena funkcie plôch zelene – úprava plochy zelene v súlade s novým funk�ným 

využitím vlastnej plochy pod�a nových požiadaviek, prípadne pod�a funkcie  
okolitých objektov 

� Zásahy do kompozície – obnova kompozície, doplnenie kompozície rôznymi prvkami, 
podpora dominantných prvkov, obnova poh�adov a prieh�adov apod., zásady sa týkajú tiež 
dosadieb i výrubov drevín 

� Zmena druhovej skladby v niektorých polohách je nutná alebo vhodná, sú�asné prírodné 
podmienky nie sú vhodné pre výsadbu ihli�natých drevín (najmä nie pre smreky), tiež 
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vysoký podiel krátkovekých drevín je potrebné postupne upravi� v prospech drevín 
kostrových, dlhovekých.   

Navrhované  prvky urbánnej zelene: 
• Založenie nových plôch zelene – vy�lenenie plôch pre nové krajinno-architektonické 

kompozície vrátane všetkých typov sadovníckych prvkov, teda vrátane komunika�nej siete, 
vodného systému, vegeta�ných prvkov a nadväzujúcich segmentov v súlade s vopred 
premyslenou kompozíciou 

• Založením nových aleji a stromoradí ako i doplnením nových stromoradí a alejí budú podporené 
„zelené“ kompozi�né osi urbanizovaného prostredia. Založenie sa týka prioritne plôch 
existujúcich, kde tento vegeta�ný prvok nebol zatia� uplatnený, ale i plôch pripravovaných na 
výstavbu v rámci novej výstavby najmä obytných zón. 

Špeciálne plochy a prvky zelene:  
• Botanická záhrada – podpori� druhovú pestros�, rozmanitos�, avšak za sú�asného krajinno-

architektonického stvárnenia záhrady.  
• Vybavenos� – plochy verejnej zelene majú prioritne funkciu relaxa�no-oddychovú, preto 

vybavenos� týchto plôch je potrebné posilni� prvkami drobnej architektúry, prvkami vodného 
systému, prvkami komunika�ného systému a pod.  

• Vsakovacie plochy – tieto plochy majú z �asti rieši� nedostatok vody v pôdnom profile, a to 
zámerným vytvorením terénnej deformácie pre daž	ovú vodu, ktorá bude potom postupne 
vsakova� do pôdneho profilu.  

• Plochy hygienickej zelene – ich prioritnou funkciou je ochrana životného prostredia. Tieto 
porasty majú špecifickú štruktúru, šírku, hustotu zápoja, ich výsadbu je potrebné realizova� 
blízko zdroja zne�istenia ŽP, najmä v priemyselných zónach a popri komunikáciách 

• Plochy izola�nej zelene – ich prioritnou funkciou je zamedzenie nevhodným a nežiaducim 
poh�adom a prieh�adom, tvoria ich izola�né pásy vytvorené zo všetkých porastových etáž. 
Porast bude budovaný prioritne z druhov domácich, listnatých, vhodných do daného 
vegeta�ného pásma, v súlade s krajinným rázom, uplatni� treba zapojené výsadby, aby bola 
podporená izola�ná funkcia plôch. 

• Plochy ochrannej zelene – situované sú v miestach, kde sa vyžaduje úprava mikroklímy 
(protiveterná bariéra, eliminácia teplotných výkyvov, zvýšená vzdušná vlhkos�, apod.), 
prípadne kde je potrebné chráni� iné prvky (pôdoochrannná funkcia apod.). Táto zele� bude 
uplatnená najmä ako protiveterná bariéra, ide najmä o stromoradia trasované v smere 
juhozápadno-severovýchodnom.  

• Zele� architektonická – súvisí najmä s novými stavbami, pri�om zele� by mal tvori� ich sú�as� 
(strešné záhrady, zelené terasy, ozelenené fasády objektov, ozelenené vstupné haly apod.) 

• Pobytové centrum – plochy zelene s prioritnou funkciou relaxa�no-oddychovou a 
komunika�nou, plochy sa vyzna�ujú kvalitnou vybavenos�ou, architektonicko-krajinárskou 
kompozíciou, ur�itým tematickým zámerom,  kvalitou vegeta�ných prvkov, intenzívnou 
údržbou  

• Prvky chránené a navrhnuté na legislatívnu ochranu – významné a dominantné prvky 
z h�adiska krajiny a z h�adiska kvality urbanizovaného prostredia, pri�om ochrana môže by� 
daná vyhlásením orgánmi OPaK, alebo na úrovni mesta vyhlásením ochrany cez VZN 

• %-percentuálny podiel zelene – uvádza sa na plochách, kde zele� bude plni� doplnkovú 
funkciu, �íslo udáva minimálne zastúpenie zelene na danej ploche 

• Ekodukty – špeciálne prvky umož�ujúce prepojenie mesta s krajinným prostredím, umož�ujúce 
migráciu živo�íchov, bezkonfliktné trasovanie turistických trás, cyklistických trás, apod., 
ekodukty sú tvorené premostením s vegeta�nými prvkami alebo podchodmi 

• Údržba sa významne podie�a na udržate�nosti porastov a plôch zelene v sídelnom útvare. 
Údržba zabezpe�uje dlhodobo kvalitu plôch zelene, kvalitu vegeta�ných prvkov, kvalitu 
mobiliáru, vodných prvkov, prvkov komunika�nej siete apod. Udržaním vysokej kvality 
prostredia sa zvyšuje životný komfort ob�anov.  

• Atraktivita plôch zelene - tematické zameranie plôch parkov, lesoparkov ale tiež iných plôch 
zelene môže zele� i celé mestské prostredie zatraktívni�, mesto môže tým získa� na internej 
i externej atraktivite, je to tiež dobrý nástroj na rozvoj mesta a marketingový nástroj. 

Špeciálne opatrenia: 
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Výstavbu zelene v nových mestských �astiach realizova� sú�asne s výstavbou stavebných objektov 
v plnom rozsahu a pod�a schválenej projektovej dokumentácie. Každá projektová dokumentácia bude 
posudzovaná i z h�adiska návrhu výsadby zelene. Uli�nú zele� budova� v nových zónach IBV 
v predstihu, aleje vysádza� sú�asne s výstavbou inžinierskych sietí.  

 

 

A.4.2.4. Návrhy  pre jednotlivé urbanistické obvody (UO) 
 
Urbanistický obvod �.1 – Horné mesto 

  
 
Návrh riešenia:  
• zabezpe�i� v UO kvantitatívne zvýšenie zastúpenia zelených plôch v CMZ a ich 

kvalitatívne funk�nopriestorové parametre 
• líniový charakter plôch zelene je daný historicky, kedy plochy zelene tvorili prstenec okolo 

hradieb. Tento prstenec zostane zachovaný v jeho pôvodnom stave. Porasty prstenca je 
potrebné revitalizova� a udržiava� v dobrej kondícii. 

• zele� UO je sú�as�ou centra historického mesta, preto je na plochách potrebné zabezpe�i� 
vysokú kvalitu po stránke dizajnu, vybavenosti i údržby 

• zachova� historické plochy zelene, tradi�né prvky, odstráni� vrstvu obdobia socializmu 
a medzi historickými budovami priestor dotvori� historicky pravdivo 

• �as� západných hradieb mesta ponecha� bez optických prekážok, ke	že sa jedná o prvky 
dokumentujúce vývoj mesta 

• plochu zelene pri hradbách na východnej strane využi� na vytvorenie komunika�ného pešieho 
�ahu k námestiu Herdu a podpori� funkciu plochy ako priestoru pre ven�enie psíkov 

• Tok Trnávky bude zelenou urbaniza�nou osou, je potrebné tok revitalizova�, vy�isti�, vytvori� 
z neho urbaniza�ný prvok, vytvori� miesta na sprístupnenie toku (terasy, schody, móla apod.), 
od Hospodárskej ulici vytvori� izola�nú bariéru z krov (stromoradie nie je možné popri 
komunikácii na Hospodáskej ulici vytvori� z dôvodu plánovaného rozšírenia komunikácie 
a z dôvodu trasovania sietí v tomto páse zelene) a tiež je potrebné brehy toku postupne 
uvo��ova� pre rozširovanie biokoridoru (stavby necha� na dožitie, záhrady upravi� ako sú�as� 
biokoridoru, odstráni� oplotenia apod.) 

• Výmera plôch zelene nebude dosahova� normatívny po�et m2/obyvate�a. Opä� to vychádza z  
vývoja historického jadra mesta, najmä z jeho zástavby v stredoveku, ktorá je z �asti 
zachovaná. Návrh uvažuje s potvrdením historických plôch zelene a odporú�a: 

− potvrdi� zele� v dvoroch historických objektov prostredníctvom rekonštrukcií, revitalizácií, 
renovácií a adaptácií priestorov.  

− rekonštruova� dvory sakrálnych objektov: Jezuitská záhrada, Františkánsky kláštor, Kostol sv. 
Jakuba, arcibiskupský úrad, dvory pri chráme J. Krstite�a, kostola najsvätejšej Trojice, 
Gymnázium Jána Hollého (bývalé konviktum Rubrorum), zele� v Jeruzalemskej ulici 

− revitalizova� porast na Univerzitnom námestí v súlade s ÚPN CMZ Trnava 
− adaptova� plochu pri Požiarnej zbrojnici a pri Galérii, zele� prispôsobi� sú�asnej funkcii 

objektov 
− obnovi� zele� je vhodné v rámci parku na Hlbokej, okolie domu sv.Mikuláša, v uli�nom trakte 

Horné bašty. 
• zastava� nevyužitú plochu na Štefánikovej ulici objektom vybavenosti, �as� pozemku bude 

venovaná zeleni, doplni� v súlade s ÚPN CMZ Trnava 
• chráni� dva historické stromy v UO1, a to dub na Rybníkovej ulici a dub pri Hornopoto�nej 

ulici.  
• zmeni� dizajn uli�ného traktu na ulici Štefánikovej, vytvori� pešiu zónu s alejou stromov 
• rekonštruova� aleje na ulici Hollého ulici  a na uliciach Jerichovej a Invalidskej, alej na každej 

ulici je možné vybudova� z iného druhu, avšak v rámci jednej ulice nie je vhodné druhy drevín 
kombinova� 

• zvýši� kvalitu údržby na ulici Michalskej  
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• druhové zloženie porastov v UO: v Galérii, vylú�i� z výsadieb  ihli�naté dreviny, vybera� 
dreviny vhodné do mestského prostredia a znášajúce najmä emisie z dopravy a do�asné suché 
stanovisko 

• porasty posilni� o dreviny kostrové, dlhoveké, ktoré zabezpe�ia dlhodobú udržate�nos� 
systému zelene 

• jestvujúce i navrhované parkoviská doplni� vzrastlou zele�ou  
• inžinierske siete trasova� v jednom koridore tak , aby neprekážali výsadbe stromov, vhodné je 

ich uloženie do spevnených plôch, chodníkov a komunikácií, pri ich trasovaní cez plochy 
zelene uklada� inžinierske siete do kolektorov alebo ich chráni� protikore�ovou fóliou 

• využi� priestor starého mesta na organizovanie eduka�ných akcií, vybudovanie náu�ného 
chodníka dokumentujúceho historický vývoj mesta a najslávnejšie obdobie rozkvetu mesta, 
�ím by sa mal zvýši� vz�ah ob�anov (najmä  mladej generácie) k historickej �asti mesta 
a zmiernil by sa tým vandalizmus uplat�ujúci sa na historických objektoch  

• rešpektova� v UO navrhnuté plochy na nezastavanie 
• prioritne pred zastavaním chráni� plochy zelene, ktoré i v rámci historického vývoja mesta boli 

plochami zelene (záhrady, parky, zelené dvorové priestory apod.) 
• nové výsadby realizova� len na základe projektovej dokumentácie a po schválení dotknutými 

organizáciami, najmä Pamiatkový úrad a ŠOPaK. 
• Vo výsadbách používa� v obmedzenom množstve farebné kultivary drevín a okrasných rastlín 

ale i ostatných materiálov (mobiliár apod.), aby nerušili historické objekty a nechali ich 
vyniknú� 

• plochy zelene vymedzené pre verejnú zele� parkovú, parkovo upravenú �i zele� pri bytových 
domoch sú nezastavite�né a musia sa rieši� ako verejná parková úprava 

 
 
Urbanistický obvod �.2 – Dolné mesto 
 

Návrh riešenia:  
• zabezpe�i� v UO kvantitatívne zvýšenie zastúpenia zelených plôch v CMZ a ich 

kvalitatívne funk�nopriestorové parametre 
• zele� UO je sú�as�ou centra historického mesta, preto je na plochách potrebné zabezpe�i� 

vysokú kvalitu po stránke dizajnu, vybavenosti i údržby 
• Líniový charakter plôch zelene okolo historického jadra zostane zachovaný v jeho pôvodnom 

rozsahu.  
• Zachova� historické plochy zelene, tradi�né prvky, odstráni� vrstvu obdobia socializmu 

a medzi historickými budovami priestor dotvori� historicky pravdivo, odstráni� dreviny 
ihli�naté  

• Tok Trnávky potvrdi� ako zelenú urbaniza�nú os, je potrebné tok revitalizova�, vy�isti�, 
v�leni� ho do urbanného prostredia rôznymi prvkami, vytvori� miesta na sprístupnenie toku 
(terasy, schody, móla apod.), tok revitalizova� (upravi� koryto Trnávky), brehy toku postupne 
uvo��ova� pre rozširovanie biokoridoru (stavby necha� na dožitie, záhrady upravi� ako sú�as� 
biokoridoru, odstráni� oplotenia apod.) 

• od Hospodárskej ulice vytvori� izola�nú bariéru z krov  
• Ružový park prebudova� na mestské, vo�ne prístupné rozárium, prepoji� ho s plochou zelene 

pri knižnici a pri budove STU. Priestor pri knižnici a pri STU po�a� ako �itáre� a oddychovú 
plochu najmä pre študentov.   

• Na ulici Hlavnej skvalitni� uli�ný dizajn, podpori� výsadbu aleje v historicky pravdivých 
líniách v súlade s ÚPN CMZ Trnava 

• Na ulici Kapitulskej potvrdi� jestvujúce plochy zelene, porast revitalizova� 
• rekonštruova� plochu zelene pri arcibiskupskom paláci, min. realizova� prebierky drevín 
• rekonštruova� plochu zelene v areály Stefanea 
• renovova� múzejné záhrady, uvies� ich do historicky pravdivého stavu na základe projektovej 

dokumentácie 
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• rekonštruova� resp. adaptova� 	alšie plochy historickej zelene (bývalá Paulínska záhrada, 
záhrada pri evanjelickom kostole, priestor pri Kalokagatii) 

• Na ulici Orolskej je športový areál s pri�ahlou zatrávnenou plochou. Tento priestor využi� na 
vytvorenie oddychovo-rekrea�nej plochy zelene. �as� navrhovanej zelene uplatni� ako strešnú 
záhradu nad odporú�anými podzemnými garážami pred polyfunk�ným objektom (Slovenská 
reštaurácia a iné). 

• v rámci humanizácie sídliska na ulici Vajanského vytvori� parkoviská doplnené o vzrastlé 
stromy tak, aby sa zakrytie historických hradieb minimalizovalo 

• stromoradia: rekonštruova� alej na ulici Halenárskej, revitalizova� stromy na námestí SNP, 
revitalizova� alej na ulici Paulínskej a ulici A. Žarnova, chráni� alej na ulici Streleckej 

• revitalizova� porast amfiteátra, v prognóznom období zváži� rekonštrukciu kláštornej záhrady 
Klarisiek  

• rešpektova� plochy na nezastavanie  
• vytvori� nové plochy zelene:  
− promenáda popri hradbách v �asti Dolné Bašty, vybudovanie oddychovo-rekrea�nej 

zóny na ul. Dolné bašty pozd
ž oboch strán hradieb 
− plochy zelene v rámci nového riešenia Komer�no-športového centra Štadión Antona 

Malatinského (bývalý areál TJ Spartak), kde sa uvažuje s vytvorením podzemných garáží 
a s polyfunk�nými objektami, na ktorých sa uplatní zele� v podobe strešných záhrad.  

• Výmera plôch zelene nebude dosahova� normatívny po�et m2/obyvate�a, �o je dané 
historickým vývojom centra mesta.  

• chráni� historický strom pri evanjelickom kostole a stromoradie na Streleckej ulici, ktorá je tiež 
potrebné revitalizova� 

• porasty posilni� o dreviny kostrové, dlhoveké, ktoré zabezpe�ia dlhodobú udržate�nos� 
systému zelene 

• navrhované i jestvujúce parkoviská doplni� o vzrastlú zele� (parkovisko pred Políciou a pred 
VUB)  

• vybudova� oddelené cyklistické trasy na Kollárovej ul., Halenárskej ul., Dolných 
baštách, Ulici. A. Žarnova, Nám. SNP, v Bernolákovom sade, na Hospodárskej ul., na 
Zelenom krí�ku, Šrobárovej ul., Rybníkovej ul., Hollého ul., Invalidskej ul., Jeri- 
chovej ul. a i. v zmysle návrhu Generálneho dopravného plánu mesta Trnava  

• inžinierske siete trasova� v jednom koridore tak , aby neprekážali výsadbe stromov, vhodné je 
ich uloženie do spevnených plôch, chodníkov a komunikácií, pri ich trasovaní cez plochy 
zelene uklada� inžinierske siete do kolektorov alebo ich chráni� protikore�ovou fóliou 

• prioritne pred zastavaním chráni� plochy zelene, ktoré i v rámci historického vývoja mesta boli 
plochami zelene (záhrady, parky, zelené dvorové priestory apod.) 

• nové výsadby realizova� len na základe projektovej dokumentácie a po schválení dotknutými 
organizáciami, najmä Pamiatkový úrad a ŠOPaK. 

• Vo výsadbách používa� v obmedzenom množstve farebné kultivary drevín a okrasných rastlín 
ale i ostatných materiálov (mobiliár apod.), aby nerušili historické objekty a nechali ich 
vyniknú�. 

• Jestvujúcu vzrastlú zele� udrža� vitálnu revitaliza�nými a agrotechnickými opatreniami 
• Postupne pri revitalizácii stromoradí vymeni� druhy (pl.�.51,74,76), použi� najmä dreviny 

odolné na emisie z dopravy 
• plochy zelene vymedzené pre verejnú zele� parkovú, parkovo upravenú �i zele� pri bytových 

domoch sú nezastavite�né a musia sa rieši� ako verejná parková úprava 
 
Urbanistický obvod �.3 – Dolné sady 
 

Návrh riešenia:  
• Pôvodnú alej prechádzajúcu parkom vyhlási� prostredníctvom VZN za chránenú alej a celú 

staršiu �as� parku na	alej chráni� z h�adiska záujmov pamiatkovej starostlivosti  
• Park Janka Krá�a udržiava� v dobrom kondi�nom stave revitaliza�nými a agrotechnickými 

opatreniami, plochy nerozdrobova� na menšie, park chráni� pred výstavbou 	alších objektov 
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• Spracova� dopravnú štúdiu na zhodnotenie možnosti vytvori� cez park dopravný koridor 
• Smerom k OD MAX  rozšíri� oddychovú plochu so spolo�enskou funkciou 
• OD MAX doplni� o vegeta�né prvky  v zmysle zelenej architektúry 
• Na ul. F. Urbánka dokon�i� rekonštrukciu aleje 
• Rekonštrukcie alejí  realizova� na uliciach Tomášikovej, P.Pazmá�a a A.Sládkovi�a 
• Uli�né priestory v rámci ich budúcej rekonštrukcie doplni� o jednostrannú alej 
• Vnútroblokové priestory chráni� pred zastavaním, na plochách zvýši� kvalitu údržby, upravi� 

priestor pri kontajneroch na  TKO - poh�adovo ho zakry� zele�ou (živý plot, popínavé dreviny 
na konštrukcii oplotenia a pod.) 

• Pri škôlke na Hodžovej ulici plochu zelene je možné využi� na zriadenie parkovacích miest na 
teréne 

• Predzáhradky výsadbami zjednoti�, podpori� jestvujúcu výsadbu hortenzií a pivoniek 
• Od Hospodárskej ulice zachova� sú�asné plochy zelene, zachova� izola�nú zele� (živé ploty 

a stromy), nezabera� plochy zelene pre rozšírenie komunikácie. 
• Na ulici Bottovej pri bytovom dome je vybudovaná kvalitná izola�ná zele�, ktorú je potrebné 

zachova� v plnom rozsahu 
• Dobudova� zele� pri bytových domoch na ulici Bottovej a Študentskej. Parkovacie miesta 

realizova� ako podzemné státie, nie na teréne. 
• Revitalizova� porasty v areáli školy na ulici Študentskej 
• V rámci nových výsadieb posilni� druhy kostrové, dlhoveké 
• Na ulici A Hlinku medzi bytovými domami chráni� ovocné dreviny pred výrubom  
• Na ulici F.Urbánka vzdušné vedenia uloži�  do terénu, tým chráni� stromy pred budúcimi 

orezmi 
• Upravi� druhové zloženie v medziblokových priestoroch, minimalizova� ihli�naté dreviny  
 
 
• Vysoké zastúpenie ihli�natých drevín v okolí bytových domoch a objektoch ob�ianskej 

vybavenosti na Študentskej ulici 
• Neriešené plochy zelene na Študentskej ulici, nejednotná úprava plôch zelene pred bytovými 

domami  
• Nedostato�ná údržba na plochách zelene  a stromových porastov 
• Plochy zelene v uli�ných priestoroch sú obmedzované inžinierskymi sie�ami 
• Parkovanie v medziblokových priestoroch na plochách zelene (pl.�.101,136) 
• Neupravené okolie TKO pri bytových domoch 
• Prílišná druhová pestros� vo výsadbách pri bytových domoch na Hospodárskej ulici  
 

Zistený nevyužitý potenciál plôch z h�adiska systému sídelnej zelene:   
• Zmena druhového zloženia a doplnenie stromoradí 
• Doriešenie plôch zelene medziblokových priestorov pre potreby obyvate�ov 

 
 
Urbanistický obvod �.4 –  Medzisady 

 
Návrh riešenia:  
• Renovácia zostávajúcej plochy bývalého Spiegelsálu na Kalin�iakovej ulici. Pôvodné porasty 

ošetri�, chráni� a zachova�. Odstráni� z plochy nepôvodné prvky. Plochu chráni� v zmysle 
VZN 

• Pozostatky historickej zelene v súkromnej záhrade na ul. T. Vansovej adaptova� na sú�asne 
podmienky, plochu sú�asne chráni� pred zastavaním   

• Plochu zelene na kvetnej ulici chráni� pred zastavaním, jestvujúce stromy ošetri�, nahradi�  
poškodenú lipu novou 

• Zvýši� kvalitu údržby v okolí bytových domov na Študentskej ulici, dvory kompozi�ne 
dorieši� 
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• Jestvujúce stromoradie na Študentskej ulici chráni� pred poškodením, ošetri�, udržiava� 
v dobrom kondi�nom stave, nako�ko sú významnou líniovou dominantou mesta 

• Porasty v areály SPŠZ revitalizova�, stromoradie topo�a bieleho chráni� 
• Dobudova� vzrastlú zele� na jestvujúcich parkoviskách pri OD Bila na Hospodárskej ulici a  

parkoviskách pri bytových domoch na Kalin�iakovej ulici, budovy jestvujúcich garáží na 
sídlisku Kalin�iakova a pri bytových domoch na Študentskej ul. ozeleni� napr. popínavými 
drevinami 

• Revitalizova� plochy zelene sídliska Kalin�iakova, zazeleni� „betónové ihriská“, plochy 
kompozi�ne prerieši� a dobudova� izola�nú zele� (zelený prstenec) najmä od ulice 
Hospodárskej.   

• Chráni� plochy zelene sídliska Kalin�iakova pred nekontrolovaným a nekoncep�ným 
zaberaním pre ú�ely budovania parkovacích miest na teréne 

• Dobudova� a revitalizova� plochy zelene v areáli strednej školy 
• Okolie Domova dôchodcov na ul. T. Vansovej upravi� pre potreby jeho obyvate�ov, plochy 

doplni� o prvky drobnej architektúry, dreviny ošetri�, odstráni� náletové a invázne druhy 
• V rámci nových výsadieb posilni� druhy kostrové, dlhoveké 
• Chráni� majestátne jasene na ploche zelene na Okružnom námestí 
• Plochu zelene na okružnom námestí chráni� pred zastavaním, kompozi�ne prerieši�, doplni� 

prvky drobnej architektúry 
• Rekonštrukcia stromoradia na ul. T. Vansovej   
• Staré jedince tisu oby�ajného, maklury na ploche �. 157, táto plocha je historicky pôvodná 

plocha zelene v meste 
 
           

Urbanistický obvod �.5 –  Horné sady 
 
Návrh riešenia:  
• Adaptácia historicky pôvodných plôch zelene cintorína na sú�asné podmienky, ...sú tu 

náhrobné kamene vedené ako pamätihodnosti mesta 
• Rekonštrukcia pôvodných alejí a vybudovanie obvodovej zelene na cintoríne. Pri dobudovaní 

zelene sa zamera� na domáce, pôvodné druhy drevín, ktoré sa na ploche nachádzali, obmedzi� 
používanie ihli�natých drevín v nových výsadbách 

• Revitalizova� plochy zelene na sídlisku A. Kubinu, rozšíri� plochy zelene o „betónové ihriská“ 
,plochy kompozi�ne prerieši� a dobudova� izola�nú zele� (zelený prstenec) najmä od 
Trstínskej cesty. 

• Chráni� súvislé plochy zelene na sídlisku pred ich nekontrolovaným zaberaním pre potreby 
budovania parkovacích miest na teréne, podpori� vybudovanie garážového domu v UO 

• Doplni� jestvujúce i navrhované parkoviská o vzrastlú zele�, pri plánovaných parkovacích 
objektoch už v návrhu po�íta� s architektonickou zele�ou (navrhnutý je parkovací dom pri OD 
Merkúr na Trstínskej ceste) 

• Upravi� a kompozi�ne dorieši� plochy zelene pri OD Merkúr 
• Revitalizácia plôch zelene v areáli základnej školy A. Kubinu, �as� areálu prebudova� na 

plochu s relaxa�no-športovou funkciou a sprístupni� ho aspo� vo vyhradených hodinách 
obyvate�om mesta 

• Posilni� ochrannú funkciu zelene nachádzajúcej sa pozd
ž železni�nej trate na ul.L.Janá�ka, 
zmeni� kompozi�né riešenie plochy a druhové zloženie. Pri nových výsadbách vylú�i� 
používanie ihli�natých drevín 

• Rekonštrukcia aleje na ul. Š. Moyzesa, Slovenskej, T. Vansovej a vybudovanie novej aleje na 
ul.Ružindolskej 

• porasty posilni� o dreviny kostrové, dlhoveké, ktoré zabezpe�ia dlhodobú udržate�nos� 
systému zelene 
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Urbanistický obvod �.6 –  Za hradbami 

 
Návrh riešenia:  
• Na Beethovenovom sídlisku je potrebné doplni� plochy zelene, nako�ko sídlisko nedosahuje 

dostatok zelene v prepo�te na 1 obyvate�a 
• Areál botanickej záhrady chráni� pred zastavaním, sprístupni� ho verejnosti, vytvori� v �om 

osobitný režim sprístupnenia verejnosti. Areál kompozi�ne dorieši� pod�a navrhovaných štúdií 
vypracovaných pre toto územie. Postupne v reáli botanickej záhrady doplni� vegeta�né prvky, 
pri�om sortiment môže by� zozbieraný z celého sveta. V areáli alebo v jeho blízkosti vytvori� 
plochu pre posedenie, aby návštevník parku mal možnos� dlhšie v tomto areáli pobudnú�. 
Areál doplni� i o vodný prvok, pri ktorom budú vysadené dreviny mokratné, vlhkomilné �i 
vodné rastliny. Jestvujúce dreviny je potrebné chráni� pred výrubom, pretože tvoria dobrý 
základ a kostru budúcich úprav. 

• Dreviny nachádzajúce sa v  areáli Botanickej záhrady odborne ošetri� a chráni�,  podpori� jej 
biodiverzitu novými výsadbami.. 

• Beethovenov park chráni� pred zastavaním, ošetri� niektoré stromy v staršej aleji (znížená 
vitalita), novú alej pozd
ž Beethovenovej ulici pravidelne udržiava�, zvýši� kvalitu údržby 
plochy, rešpektova� cyklotriálovú dráhu, u mladých stromov pravidelne vykonáva� výchovný 
rez, jestvujúcu alej z kostrových drevín (pagaštan, lipa) vyhlási� za chránenú prostredníctvom 
VZN, aby nedošlo k jej odstráneniu �i poškodeniu 

• Kompozi�ne prerieši� plochy zelene v areáli Domova dôchodcov na ul.L.v.Beethovena, 
doplni� prvkami drobnej architektúry, podpori� dreviny kostrové, plochu revitalizova�, 
zostávajúce dreviny ošetri�. 

• Z areálu školy odstráni� zberný dvor, doplni� plochy zelene v areály ZŠ na ulici Bootovej, �as� 
areálu sprístupni� verejnosti, dobudova� areál po stránke vybavenosti, drobnou architektúrou, 
revitalizova� jestvujúce porasty, vymeni� postupne dreviny ihli�naté za dreviny listnaté, 
posilni� obvodovú zele� 

• Areál Gymnázia na Bottovej ulici posilni� plochami zelene na základe PD, najmä zo strany 
ulice Šafárikovej vytvori� izola�nú a protiveternú bariéru, postupne zameni� dreviny ihli�naté 
za dreviny listnaté, posilni� obvodovú zele� 

• Skvalitni� údržbu v areáloch základných a materských škôl nachádzajúcich sa v tomto UO 
• �as� areálu základnej školy na Bottovej ul. sprístupni� aspo� vo vyhradených hodinách 

obyvate�om 
• Zachova� kvalitné porasty v areáli ZŠ na Botanickej ulici, dreviny revitalizova�, zvýši� kvalitu 

údržby areálu 
• v areáli STU rešpektova� spracovanú UAŠ, pri rekonštrukcii areálu rešpektova� plochy zelene 

vybrané na nezastavanie, plochy revitalizova�, v nových výsadbách uprednostni� dreviny 
domáce, listnaté, popri uvažovanej pešej trase posilni� zele� ve�koobjemovú s funkciou 
protiveternou a ochrannou, uvažované parkovacie miesta vytvori� zo zatráv�ovacích panelov 
a v prípade budovania parkovacieho domu použi� vegeta�né prvky na fasády objektu a na 
strechu 

• sakrálny objekt pri botanickej záhrade vizuálne prepoji� s botanickou záhradou, vytvori� 
priestor pre pokra�ovanie pešieho �ahu v smere k Beethovenovmu parku 

• plochy pri bytových domoch chráni� pred zastavaním, každú plochu rieši� samostatne 
s vlastným imidžom, porasty v okolí bytových domov posilni� o dreviny kostrové, dlhoveké, 
ktoré zabezpe�ia dlhodobú udržate�nos� plôch zelene a skvalitnia prostredie sídliska, 
jestvujúce vegeta�né prvky revitalizova� 

• vybudova� alej na ulici J. Bottu, ktorá bude zjednocova� ulicu. Vhodné je doplni� ju 
o jednotný mobiliár pred objektami ob�ianskej vybavenosti a na zastávkach MHD 

• vytvori� peší �ah medzi ul. J. Bottu a Beethovenovým parkom medzi areálom STU a ZŠ, ako 
i medzi ZŠ a bytovými domami na sever od botanickej záhrady. 

• Športové plochy sprístupni� verejnosti v osobitnom režime, aby boli areály škôl využité i pre 
verejnos� 
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• Zrekonštruova� detské ihriská, doplni� ich o atypické prvky pre deti, prioritne pozornos� 
venova� detským ihriskám v areáloch MŠ 

• Jednotne upravi� a ozeleni� plochy pre nádoby TKO 
• plochy zelene vymedzené pre verejnú zele� parkovú, parkovo upravenú �i zele� pri bytových 

domoch sú nezastavite�né a musia sa rieši� ako verejná parková úprava 
• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 

verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna 
výmera 3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 

 
 
Urbanistický obvod �.7 –  Nad stanicou 

 
Návrh riešenia:  

• Na Mozartovom sídlisku je potrebné doplni� plochy zelene, nako�ko sídlisko nedosahuje 
dostatok zelene v prepo�te na 1 obyvate�a 

• Beethovenov park chráni� pred zastavaním a poškodením, vhodné je alej v tomto parku 
vyhlási� za chránené prostredníctvom VZN, revitalizova� plochy zelene, dreviny, najmä alej, 
v �asti vyústenia ulice J.G:Tajovského do parku zachova� „lesný“ charakter porastov, avšak 
vy�isti� ho od zahus�ujúcich náletových drevín. Vo výh�adovom období je možné (pri 
výstavbe novej komunikácie v rámci západného obchvatu) vybudova� podzemné garáže 
v rámci terénnych modelácií v ohybe Beethovenovho parku 

• novú alej pozd
ž Beethovenovej ulici pravidelne udržiava�, zvýši� kvalitu údržby plochy,  
u mladých stromov pravidelne vykonáva� výchovný rez 

• V blízkosti jestvujúceho subcentra �asti Prednádražie na ploche �. 246 vybudova� parkovací 
dom pre potreby obyvate�ov sídlisk.  

• Školské areály na Mozartovom sídlisku zmeni� postupne druhovú skladbu v prospech 
listnatých drevín  za sú�asného odstránenia drevín ihli�natých, areálom priradi� 
prostredníctvom atypických prvkov vlastnú identitu, v areáloch tiež posilni� najmä obvodovú 
zele�, priestory doplni� o vybavenos�.  

• V celom sídlisku je potrebné zvýši� kvalitu údržby plôch zelene i jednotlivých drevín 
• Pri ulici Tajovského je možné vybudova� garážový dom. Na jeho fasáde je potrebné uplatni� 

vegeta�né prvky, prípadne rieši� i strešnú záhradu. 
• Rešpektova� plochy ur�ené na nezastavanie, posilni� ich vybavenos� 
• Udrža� vysoké zastúpenie verejnej zelene v UO 
• Udrža� novovybudované ihrisko s obvodovými výsadbami kostrových drevín (pl.�. 256) 

v sú�asnej kvalite, ostatné vnútroblokové priestory dobudova� v podobnom duchu a kvalite 
• Umelecké diela na ploche �. 252  uvo�ni� z porastov  
• Jednotne upravi� a ozeleni� plochy pre nádoby TKO 
• Areál ZŠ Mozartova (v sú�asnosti K.Mahra) �iasto�ne v ur�itom obmedzenom režime 

sprístupni� verejnosti 
• plochy zelene vymedzené pre verejnú zele� parkovú, parkovo upravenú �i zele� pri bytových 

domoch sú nezastavite�né a musia sa rieši� ako verejná parková úprava 
• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 

verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna výmera 
3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 
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Urbanistický obvod �.8 – Pred stanicou 
 

Návrh riešenia: 
• V parku Janka Krála revitalizova� porasty, pravidelne odstra�ova� náletové dreviny, park 

doplni� o prvky vybavenosti (najmä mobiliár), pripomenú� informa�nou tabu�ou fakt, že tu 
bolo výstavisko (Stani�ný park) 

• Pri škole K.Mahra vybudova� park o výmere cca 1 ha ako subjadro systému sídelnej zelene. 
Park bude v štvrti venovanej osobnostiam z oblasti hudby (Dusík, Mozart, Smetana, �ajkovský 
ai.), preto park tematicky venova� týmto velikánom, resp. téme „hudba“ 

• Areál ZŠ K. Mahra doplni� o plochy zelene  na základe samostanej projektovej dokumentácie, 
obvodovú zele� revitalizova�, upravi� nástupné priestory do školských areálov 

• Dobudova� obvodovú zele� v areáli MŠ a Detského domova, dobudova� obvodovú zele� 
i v areáloch ostatných škôl (stredné školy) 

• V školských areáloch prehodnoti� funk�né využitie jednotlivých plôch urbanisticko-
krajinárskou štúdiou 

• Sprístupni� �as� školských areálov SOU a SŠ verejnosti v obmedzenom režime, plochu 
prekategorizova� na vyhradený park prístupný v osobitnom režime, plochu rieši� samostatnou 
projektovou dokumentáciou. 

• Pri centre Olympia vybudova� garážový dom, v jeho konštrukcii použi� vegeta�né prvky 
v duchu „zelenej architektúry“, asanova� jestvujúce betónové garáže a nahradi� ich garážovým 
domom 

• Na parkovacie plochy v školských areáloch uplatni� zatráv�ovacie panely podobne, ako je 
tomu v areáli školy K.Mahra. 

• Nové parkoviská postupne asanova� po dostavbe garážového domu, prípadne ich doplni� 
o vegeta�né prvky, najmä stromy 

• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 
verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna výmera 
3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 

• Rešpektova� vnútroblokové priestory na nezastavanie, udrža� ich kvalitu, revitalizova� dreviny 
agrotechnickými a dendrologickými metódami 

• Zo strany ulice Bottovej ulice vysadi� alej kostrových drevín ako izola�nú zele� pri�ahlých 
objektov 

• Na ulici Lomonosovej vytvori� k�udovú zónu s obmedzenou rýchlos�ou dopravy, nako�ko 
z obidvoch strán ulice sa nachádzajú školské areály. Retardéry vytvori� z ostrov�ekov zelene. 

• obmedzi� zahus�ovanie zástavby medzi objektami sídliska, pretože sídlisko vykazuje 
podpriemernú hodnotu zelene v m2/obyvate�a.  

• Zvýši� kvalitu údržby, najmä drevín, a to i v areáloch škôl 
• Pri nových výsadbách posilni� kostrové dreviny a obmedzi� výsadbu ihli�natých drevín 
• V rámci rekonštrukcie inžinierskych sietí tieto uloži� do zeme 
• Miesta pre uloženie kontajnerov TKO hromadne a jednotne upravi�, pritom využi� vegeta�né 

prvky na prekrytie státí nádob TKO 
• Dreviny rastúce blízko bytových domov a zhoršujúce svetelné podmienky v bytoch postupne 

odstráni�, avšak za sú�asnej výsadby novej zelene na iných plochách 
• V medziblokových priestoroch rieši� plochy zelene samostatnou PD, posilni� identitu sídlisk 

a ich vybavenos� o prvky drobnej architektúry 
• plochy zelene vymedzené pre verejnú zele� parkovú, parkovo upravenú �i zele� pri bytových 

domoch sú nezastavite�né a musia sa rieši� ako verejná parková úprava 
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Urbanistický obvod �.9 –  Ružín 
 
Návrh riešenia:  

• Udrža� v UO vysoký podiel zelene na obyvate�a 
• Posilni� hygienickú funkciu zelene vzh�adom na prítomnos� priemyselných areálov, vysokú 

intenzitu dopravy okolitých komunikácií, prítomnos� dopravných uzlov 
• Udrža� vysoký podiel stromov v sídlisku �.Podjavorinskej z dôvodu jej historickej kontinuity, 

druhové zloženie postupne prebudova� v prospech vä�šieho zastúpenia listnatých drevín 
• Revitalizova� plochy zelene v rámci celého UO, prioritne však na jestvujúcom sídlisku 
• Utlmenú prevádzku sladovne využi� v rámci cestovného ruchu a manipula�né plochy 

prebudova� na plochy parkové.  Sú�as�ou sladovne je nezastavaná, historická plocha zelene, 
ktorá z �asti slúžila ako manipula�ný priestor. Je potrebné ju na	alej udrža�, zo strany sídliska 
sprístupni� verejnosti, areál sladovne chráni� ako technickú pamiatku a plochu zelene v rámci 
areálu prebudova� na plochu pobytovú pre prípadných návštevníkov sladovne, v priestore 
umiestni� informa�né tabule, ktoré budú zjednodušenou formou informova� o histórii sladovne. 
Prioritne vybudova� obvodovú zele� s hygienickou funkciou, ktorá by mala hlavne eliminova� 
zápach vznikajúci z prevádzky sladovne. 

• Areál Figara nedisponuje plochami zelene, okolitú verejnú zele� prebudova�, doplni� najmä 
popínavé a krovité vegeta�né prvky 

• Okolie objekt krajského policajného zboru (KPZ) prerieši�, ihli�naté dreviny postupne nahradi� 
drevinami listnatými 

• Popri objektu KPZ vybudova� alej, ktorá bude pokra�ovaním aleje z UO2, alej je v súbehu 
s prekrytým tokom Trnávky. Alej bude pokra�ova� do UO 12 cez nemocni�ný areál. Alej 
ur�uje prekryté koryto Trnávky. 

• Na ul. A.Žarnova vybudova� alej, ktorá je pokra�ovaním aleje z UO 2 a nadväzuje na 
nemocni�ný areál v UO 11. 

• Kultúrne pamätihodnosti vyzdvihnú� prvkami zelene, prípadne priestor pred nimi uvo�ni� 
a upravi� 

• Parkovisko pri KPZ upravi�, doplni� prvky zelene – stromy 
• Železnicu odizolova�  v rámci možností vzrastlou zele�ou, ktorá bude v súbehu so železnicou 
• Zachova� jestvujúce plochy zelene, stromy na Sladovníckej ulici a tieto zahusti� novými 

výsadbami v rámci možností, funkcia zelene bude prioritne izola�ná, nako�ko ulica 
Sladovnícka patrí k najviac frekventovaným uliciam a tiež k uliciam s vysokou zá�ažou emisií 
z dopravy. 

• Rešpektova� navrhnuté plochy zelene na nezastavanie, najmä zachova� plochu zelene 
v križovatke ulíc Sladovnícka  a Kollárova 

• Plochy zelene doplni� o prvky drobnej architektúry na základe samostatnej PD 
• Plochy zelene v rámci areálu Strediska sociálnej starostlivosti revitalizova�, dosadi� na základe 

samostatnej PD 
• Odstráni� invázne druhy najmä na neudržiavaných plochách 

 
 

Urbanistický obvod �.10 –  Hurbanov 
 
Návrh riešenia:  

• Na ploche zelene medzi ulicami Sladovnícka a Van�urova je strom (lipa), ktorý je potrebné 
vyhlási� za chránený strom min. v rámci VZN 

• Sú�asný vysoký podiel zelene v m2/obyvate�a je neudržate�ný, nako�ko v UO je plánovaná 
nová výstavba KBV i IBV. Avšak podiel zelene je na takej úrovni, že umož�uje v ur�itom 
rozsahu i výstavbu parkovacích miest na teréne. 

• Plocha zelene v súbehu s ulicou Spartakovskou je navrhnutá na výstavbu parku líniového 
pôdorysu. Funkcia parku je najmä relaxa�no-oddychová a hygienická v mieste jestvujúcej MŠ. 
V rámci parku je vhodné vybudova� terénnu modeláciu za ú�elom zachytávania daž	ovej vody 
z terénu, spevnených komunikácií i zo stavebných objektov.  
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• Nový polyfunk�ný objekt plánovaný v mieste križovatky ulíc Sladovnícka a Spartakovská bude 
ma� riešenú plochu zelene po celom obvode, ale tiež bude riešený v duchu „zelenej 
architektúru“, �o prináša použitie vegeta�ných prvkov na fasáde i na streche objektu. Objekt 
bude ma� vlastné podzemné parkovanie.  

• Svah medzi IBV a KBV bude využitý ako verejná plocha parková líniového pôdorysu. 
Rešpektova� uvedenú plochu ako priestor na nezastavanie. 

• Medziblokové priestory bytových domov na ulici Spartakovskej prerieši�, kompozi�ne upravi� 
na základe samostatnej projektovej dokumentácie.  Porasty pri bytových domoch tesne pri stene 
objektov si vyžadujú prebierku, ktorú je potrebné realizova� na základe dendrologického 
prieskumu. Naopak na plochách zelene je potrebná dosadba drevín.  

• Zónu IBV zjednoti� oplotením, pri riešení ktorého by mala by� preferovaná výsadba živých 
plotov. Postupne odstráni� ihli�naté dreviny z predzáhrad. 

• Areál MŠ je potrebné dobudova� o nové vegeta�né prvky, na plochách zelene chýbajú kostrové 
dreviny, treba jestvujúce dreviny revitalizova�. Areál dobudova� i po stránke dizajnu, doplni� 
prvky drobnej architektúry.  

• Na ulici Van�urovej opticky prepoji� areál ZŠ s areálom SŠ jednou kompozíciou. Areál ZŠ 
doplni� o plochy zelene, pretože na sú�asný po�et žiakov tu je plôch zelene nedostatok. Areál 
SŠ doplni� o vzrastlú zele�, najmä chýbajú kostrové dreviny. V ZŠ dreviny na jestvujúcich 
plochách ošetri� rezom a  zele� revitalizova� agrotechnickými a dendrologickými opatreniami. 
Stromy však treba zachova�, lebo sa vo ve�kej miere jedná o stromy dlhoveké. Zo 
severozápadnej strany školských areálov je potrebné vybudova� zele� vysokú s funkciou  
protiveternou. V areály ZŠ treba skvalitni� údržbu plôch zelene. V obdivoch areáloch treba 
doplni� prvky vybavenosti (prvky drobnej architektúry a mobiliár) 

• Zváži� sprístupnenie školských areálov verejnosti v ur�itom obmedzenom režime, najmä po 
dobudovaní areálov o prvky vybavenosti. Zárove� je potrebné areály prerieši� i z h�adiska 
funkcií jednotlivých plôch, a to samostatnou projektovou dokumentáciou. 

• Na ulici Bernolákovej je potrebné rekonštruova� obojstranne alej, vhodné je ju vybudova� 
z drevín dlhovekých. Alej bude pokra�ova� i do UO 19. Pri rodinných domoch zjednoti� 
výsadby v predzáhradkách, obmedzi� prive�kú druhovú skladbu a farebnos� drevín. 

• Na ulici Van�urovej uvažova� s utlmením dopravy formou zelených ostrov�ekov 
v komunikácii. Tým sa do ulice vnesie hmota zelene a zlepšia sa mikroklimatické i hygienické 
podmienky bývania. Toto opatrenie môže eliminova� negatívne vplyvy ŽOS.  

• Plánovanú výstavbu IBV i KBV projektova� a realizova� za sú�asného plánovania a výstavby 
zelene.  

• Zatia� ostatné nevyužité plochy zelene upravi�, odstráni� invázne druhy drevín a nálety. 
 
 

Urbanistický obvod �.11 –  Bojisko 
 
Navrhované riešenie: 

• Hlavná zelená kompozi�ná os je tvorená tokom Trnávka. V UO je potrené revitalizova� vodný 
tok, vy�isti� ho, upravi� sprievodnú zele�, revitalizova� orechy na brehu toku.  

• Popri toku Trnávka vybudova� cyklistickú trasu a v jej súbehu nové stromoradie drevín, 
Vybudova� tiež prístup k vodnému toku, Trnávku po�a� ako urbanistický prvok, nábrežie 
doplni� o prvky drobnej architektúry, brehy toku postupne uvo��ova� pre rozširovanie 
biokoridoru (stavby necha� na dožitie, záhrady upravi� ako sú�as� biokoridoru, odstráni� 
oplotenia apod.) 

• Súkromné záhrady zachova�, podpori� ich úžitkovú funkciu prostredníctvom výsadby 
tradi�ných druhov drevín. Udrža� zjednocujúce prvky v uli�ných traktoch, najmä aleje. Stromy 
ošetri�. Kvetinové výsadby v uliciach prípadne i v predzáhradkách prispôsobi� názvu ulíc 
(ul.Ružová, ul. Narcisova).  V súkromných záhradách na uliciach Letná, Stredná, Jasná  udrža� 
najmä jestvujúce ovocné dreviny v záhradách a tými špecifický vidiecky ráz ulíc. Na ulici 
Vajslovej upravi� stromoradie briez prebierkami. 

• Jestvujúce stromoradie na ulici Kozáckej pred
ži� smerom južným cez celý UO.  
• Udržiava� výchovným rezom stromoradie na Šípovej ulici 
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• Na ulici Púpavovej doplni� ostrov�eky zelene priamo do komunikácie, tým dopravu v ulici 
spomali�, z ulice vytvori� obytnú zónu, ktorá vyústi na mostík cez Trnávku 

• Na ulici Bulharskej vybudova� stromoradie s pokra�ovaním do UO 18 a 	alej smerom na 
Modranku 

• Na ulici Zelene�skej udržiava� mladé výsadby výchovným rezom 
• Zele� KBV pri Tamaškovi�ovej ulici udrža� v sú�asnom stave, hustú výsadbu s funkciou 

hygienickou, dreviny ošetrova� a udrža� ich dobrý zdravotný stav. Medziblokové priestory 
doplni� o prvky vybavenosti, tiež upravi� kompozíciu, športové ihrisko doplni� o zele� 
vzh�adom na frekventovanú dopravu v tesnej blízkosti areálu MŠ na Narcisovej ulici, zmeni� 
druhové zloženie drevín v prospech listnatých drevín, zmeny rieši� na základe samostatnej 
projektovej dokumentácie (PD), doplni� vybavenos� pre deti 

• Pri �ínskej reštaurácii na Tamaškovi�ovej ulici upravi� parkovisko, doplni� ho o zele� 
popínavú na konštrukcii alebo stromy 

• Areál ZVaK je potrebné zmeni� druhové zloženie v prospech drevín listnatých 
• Pri kaplnke vyrieši� kvalitu plôch zelene a zvýši� pietu, vážnos� priestoru, odstráni� ihli�naté 

dreviny, doplni� dreviny listnaté v súlade s historickou pravdivos�ou 
• Rešpektova� plochy na nezastavanie v sídlisku Zelene�ská, na sídlisku Zelene�ská revitalizova� 

porasty od cesty, ošetri� dreviny, vykona� prebierky 
• Areál mäsokombinátu v prognóznom období presunú� do inej lokality a plochu využi� na 

výstavbu verejnej zelene parkovej, ktorá bude slúži� pre potreby obyvate�ov blízkych bytových 
domov. Sú�asné borovice nahradi� postupne drevinami listnatými. Pre riešenie plochy 
spracova� UAŠ a následne PD. 

• V rámci novej uvažovanej výstavby KBV ponecha� priestor zelene popri toku Trnávka v šírke 
min. 20 m, pri�om dominantným prvkom tohto priestoru bude stromoradie na brehu Trnávky 
podporené chodníkom pre peších. V novej zástavbe uplatni� jednak plochy zelene na teréne 
v rozsahu min. 30% a jednak vegeta�né prvky na fasáde nových objektov, prípadne i strešné 
záhrady. Parkovacie miesta nových bytových domov budú riešené ako pozemné garáže.  

• Cyklistická trasa je vedená po druhej strane toku Trnávka a je tiež podporená alejou. 
• Na ulici Mikovínyho vybudova� obojstrannú alej zo stromov kostrových, ve�kokorunných 

a dlhovekých, ktorá bude ma� pokra�ovanie do UO 18, prípadne i do UO 16. 
• V rámci nových výsadieb podpori� najmä výsadbu drevín kostrových, ve�kokorunných 

 
 
Urbanistický obvod �.12 –  Nemocnica 
 
Návrh riešenia 

• UO vníma� len ako plochy ob�ianskej vybavenosti, bývanie je funkcia silne potla�ená. Plochy 
záhrad pri bytových domoch je vhodné zruši� a priestor prerieši� v rámci celého nemocni�ného 
areálu. Jestvujúce ovocné stromy môžu zosta� v kompozícii zachované.  

• V rámci riešenia nemocni�ného areálu plochu záhrad po�a� ako bylinkovú záhradu 
s možnos�ou prístupu pacientov do tohto priestoru.  

• Celý areál je potrebné prerieši�, pritom akceptova� historicky potvrdené plochy zelene, 
akceptova� staré dreviny, ošetri� ich, jestvujúce umelecké diela zvýrazni� v priestore, vytvori� 
rehabilita�nú záhradu, záhradu arómoterapeutickú, záhradu dotykovú pre �udí s poruchou 
zraku, záhrady rieši� bezbariérovo. Popri Tamaškovi�ovej ulici vytvori� kompaktnú izola�nú 
bariéru z vegeta�ných prvkov, �ím sa zvýši hygiena prostredia.  

• Vytvori� alej v súbehu s prekrytou Trnávkou, pokra�ovanie aleje v smere k Ružovému parku, 
neskôr je vhodné tok odkry�, brehy toku postupne uvol�ova� pre rozširovanie biokoridoru  

• Novú �as� nemocnice je potrebné kompletne vyrieši� z h�adiska zelene, pri�om treba podpori� 
najmä zele� izola�nú popri Dohnányho ulici. Zárove� na ulici Žarnovej, zárove� ozeleni� nové 
parkovanie plochy.  

• �as� pri spa�ovni: v areáli využi� každú možnú plochu na výsadbu vysokej zelene 
s hygienickou funkciou.  

• Rešpektova� cyklistický chodník, pri�om je vhodné ho doplni� zele�ou od cestného telesa.  
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• Zo strany železnice vytvori� kompaktný porast vegeta�ných prvkov o šírke min. 15 m z dôvodu 
odhlu�nenia železnice. 

• Na objektoch ob�ianskej vybavenosti v blízkosti kruhovej križovatky použi� vegeta�né prvky 
na objektoch, a to popínavé dreviny po fasáde budov.  

• Ob�ianska vybavenos� pri železni�nom moste rieši� min. s 30%-ným podielom zelene na 
teréne a 	alšiu zele� uplatni� v rámci vlastného stavebného objektu.  

• �as� nemocni�ného areálu predstavuje pôvodné, historické plochy zelene, preto je potrebné 
jestvujúce historické stromy chráni� prostredníctvom VZN 

• Sprístupnenie nemocni�ného parku verejnosti v ur�itom obmedzenom režime, prípadne 
v prognóznom období prepojenie nemocni�ného areálu novým podchodom popod železni�nú 
tra� s UO 9 s novou plánovanou plochou zelene v sladovni. Priestory spa�ovne TKO opticky 
oddeli� od nemocni�ného parku. Park bude potrebné doplni� tiež o prvky vybavenosti, ktorú 
ur�í PD 

• Nemocni�ný areál vníma� ako jadro systému sídelnej zelene, ktoré významným spôsobom 
môže ovplyvni� kvalitu prostredia. Z areálu nemocnice odstráni� invázne a náletové dreviny, 
ktoré sú v záhradách. 

 
 

Urbanistický obvod �.13 –  Starý tulipán 
 
Návrh riešenia:  

• Revitalizova� stromoradia na ulici Markovi�ovej a Stromovej agrotechnickými 
a dendrologickými opatreniami, udrža� vysoké stromy, udrža� stromoradia ako jednotiaci prvok 
ulice 

• Na ulici Markovi�ovej potvrdi� výsadbu ruží, tie udržiava�, ako ur�itý charakteristický prvok 
ulice, zachova� lipy v ulici a chráni� ich pred výrubom, zamedzi� prílišnej druhovej pestrosti 
výsadieb a narušeniu jednotne pôsobiaceho dizajnu ulice.  

• V Orgovánovej ulici doplni� stromoradie japonských �erešní a následne ho dlhodobo udržiava� 
a  ošetrova�  

• Na ulici Tulipánovej zmeni� druhové zloženie stromoradia, zjednoti� ulicu vegeta�nými 
prvkami, odstráni� postupne ihli�naté dreviny,  

• Na Coburgovej ulici rekonštruova� sú�asnú pagaštanovú alej , ktorá ulicu zjednocuje, 
rekonštrukciu realizova� jednorázovo 

• Na uliciach Odbojárksej a Mýtnej doplni� stromy aspo� jednostrannú alej 
• Na ulicu Petzvalovu doplni� stromoradie 
• Nové stromoradie na Zelene�skej ulici pravidelne ošetrova� a vykonáva� výchovný rez 
• V areáli ZŠ M.Gorkého treba rešpektova� jestvujúce plochy zelene, prehustené výsadby 

preriedi�, uvo�ni� najmä dreviny kostrové, jestvujúce plochy chráni� pred zastavaním, na 
základe projektovej dokumentácie prerieši� funkcie jednotlivých plôch, plochy zelene 
revitalizova�, zvýši� kvalitu údržby, výsadby realizova� prioritne po obvode areálu najmä zo 
severnej strany, ktorá bude silne frekventovaná, ke	že sa jedná o stredný okruh mesta, areál 
doplni� o prvky vybavenosti, vhodné je areál sprístupni� verejnosti v osobitnom prevádzkovom 
režime, ke	že v UO nie je iná vä�šia plocha zelene s výmerou nad 0,5 ha, na ploche zelene 
vybudova� �itáre� v exteriéri, ke	že v areáli sa nachádza knižnica 

• Bývalý areál TAZ otvori� pre verejnos�, rekonštruova� kúpalisko, revitalizova� porasty, zapoji� 
do života mesta 

• Záhrady pri rodinných domoch rešpektova� v sú�asnom stave, akceptova� tiež ich produk�nú 
funkciu, predzáhradky zjednoti� vegeta�nými prvkami, vhodné je oplotenie posunú� na 
stavebnú �iaru a tým vytvori� jednotnú úpravu pred rodinnými domami, potrebné je postupne 
nahradi� ihli�naté dreviny listnatými, ruže je možné v predzáhradkách potvrdi�, na uliciach 
Stromovej a Tulipánovej predzáhradky nevytvára�, udrža� ich sú�asné plochy zelene pod 
stromoradím.  

• Záhradkársku osadu v návrhovom období odstráni� a plochu využi� na vytvorenie verejnej 
zelene parkovo upravenej, ktorá bude zárove� plni� protiveternú funkciu a hygienickú funkciu 
vzh�adom na prevládajúce vetry zo severozápadnej strany  
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Urbanistický obvod �.14 –  Na stanici  
 
Návrh riešenia: 

• Na Coburgovej ulici rekonštruova� sú�asnú pagaštanovú alej, ktorá ulicu zjednocuje, 
rekonštrukciu realizova� jednorázovo 

• Bytové domy pre sociálne slabšie vrstvy na konci Coburgovej ulici je potrebné najskôr vy�isti� 
od odpadov, ktoré sú vo�ne rozhodené po celej ploche medzi domami. 

• Záhrady pri bytových domoch rešpektova� a podpori� ich 	alšie využívanie v duchu 
permakultúry. Tým sa tento priestor môže sta� i náu�nou plochou �i inšpiráciou pre iné bytové 
domy s malým po�tom bytov. Na ulici Stromovej predzáhradky nevytvára�.  

• Pri železni�nej stanici na ploche sú�asného parkoviska je vhodné vybudova� garážový dom, 
v jeho architektúre využi� vegeta�né prvky, najmä popínavé dreviny umiestni� na fasádu 
objektu, parkoviská na teréne doplni� o výsadbu stromov, plochy zelene je vhodné doplni� o  
mobiliár 

• Nové výsadby udržiava� v dobrom zdravotnom stave pravidelnými agrotechnickými zásahmi 
• Pri Pošte zvýši� údržbu plôch zelene a priestor vy�isti�, vhodné je do priestoru doplni� mobiliár 
• Areál železnice v prognóznom období prebudova�, doplni� o zele� na plochách, kde bude 

realizovaná asanácia objektov 
• Okolo železnice posilni� izola�nú zele� 
• Zvýši� podiel kostrových drevín na plochách zelene 
• V �asti areálu železnice je plocha historickej zelene, ktorá je z �asti zastavaná. Jestvujúce 

vzrastlé dreviny je potrebné udrža� a ošetri�. 
• V areáli železnice zo strany parku J.Krá�a je tiež porast so starými drevinami, zrejme ide 

o miesto bývalej stanice, pri ktorej boli i výsadby. Túto plochu je vhodné udrža�, revitalizova� 
a prípadne v nej umiestni� informa�nú tabu�u, pripomínajúcu pôvodnú budovu železni�nej 
stanice.  Túto plochu je vhodné sprístupni� verejnosti ako ur�ité, historicky zaujímavé miesto. 
 

 
Urbanistický obvod �.15 –  Za stanicou 
 
Návrh riešenia: 

• Podpori� jednotlivé firmy priemyselnej zóny v prijatí a uplat�ovaní environmentálnej politiky, 
ktorá by riešila i zele� areálov, a to jednak z h�adiska hygieny prostredia a jednak z h�adiska 
tvorby imidžových, nástupných plôch do firiem, tiež je potrebné vybudova� zele� po obvode 
areálov zo stromov rýchlorastúcich a vysokých, ktoré budú plni� tiež funkciu vetrolamov, �ím 
sa spomalí presun emisií a imisií v ovzduší, v jestvujúcich areáloch uplatni� podiel zelene na 
úrovni 20%, staré porasty revitalizova� a prípadne vykona� nevyhnutné výruby najmä 
inváznych druhov drevín, skvalitni� údržbu jestvujúcich plôch zelene 

• Jestvujúce plochy zelene vo výrobných areáloch je potrebné dobudova� o vzrastlú zele� 
prioritne s funkciou hygienickou, pre výsadbu vybra� dreviny odolné na emisie a znášajúce 
ob�asné sucho, vysadi� vä�ší podiel kostrových drevín, ktoré v priemyselnej zóne chýbajú  

• Na ulici Coburgovej sa nachádza SSOU, kde je potrebné prerieši plochy zelene 
• Sú�asné plochy prebudova� po stránke druhového zloženia, preferova� dreviny listnaté, 

dlhoveké a prehodnoti� zápoj sú�asných drevín krátkovekých, pred TAZ postupne vymeni� 
dreviny ihli�naté za dreviny listnaté, sú�asné stromoradie z topo�ov a orechov vedúce k firme 
Sachs po ulici Strojárenskej revitalizova�, resp. pri výstavbe západného obchvatu vysadi� nové 
stromoradie po oboch stranách obchvatu 

• V nových priemyselných areáloch uplatni� podiel zelene na úrovni 30%, a to z dôvodu vysokej 
emisnej zá�aže v tejto priemyselnej zóne, zele� sústredi� najmä pri zdrojoch zne�istenia a po 
obvode areálov 

• V smere severojužnom popri bývalej záhradkárskej osade vies� stromoradie s funkciou 
prioritne protiveternou, ktorá by mala zachytáva� najmä emisie v ovzduší 

• Po dohode s obcou Hrn�iarovce nad Parnou dobudova� biokoridor pri toku Parná 
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• Nové výsadby udržiava� v dobrom stave pravidelnou údržbou, výchovným rezom, 
prihnojovaním apod. 

• U niektorých starých objektov a výrobných hál zváži� možnos� ich vyhlásenia za technické 
pamiatky, alebo ich využitie v rámci rozvoja cestovného ruchu 

• Vytvori� nové cyklotrasy cez priemyselnú zónu, tieto podpori� výsadbou zelene, ideálne je 
vysadi� stromoradia popri nich 

• brownfields – h�ada� nové využitie nevyužitých budov a skladov, v prípade ich asanácie na ich 
mieste budova� plochy zelene 

 
Urbanistický obvod �.16 –  Stromovka 
 
Návrh riešenia: 

• Záhrady pri rodinných domoch rešpektova� v sú�asnom stave. Vhodné je do uli�ného priestoru 
G. Steinera vnies� nové výsadby v rámci rekonštrukcie, ke	že v ulici zele� chýba. 
Predzáhradky pred RD na uliciach Bo�ná, Ostravská a Osadná sú tiež bez zelene, túto je 
potrebné do ulíc vnies� aspo� jednostrannou alejou. 

• Posilni� zele� alejového typu na uliciach Gen. Goliana a Nerudovej, nové parkoviská zria	ova� 
so stromami zelene, jestvujúce parkoviská o stromy doplni�.  

• Zele� od ulice Zelene�skej udrža�, nové výsadby pravidelne ošetrova� 
• Pri Bratislavskej ceste vybudova� garážový dom s využitím vegeta�ných prvkov po fasáde 
• Na ulici Slovanskej je potrebné odstráni� náletové dreviny, revitalizova� porasty 
• V celom UO rešpektova� plochy na nezastavanie, avšak v medziblokových priestoroch udrža� 

výmery plôch zelene min. na úrovni 0,5 ha, �ím sa podporí systém sídelnej zelene 
• Uplatni� projekty humanizácie spracované pre niektoré vnútrobloky sídliska 
• Zberný dvor odstráni� a na jeho mieste vybudova� parkovisko na teréne doplnené o zele� 
• Pozd
ž navrhovanej cyklotrasy vybudova� stromoradie 
• Kompozi�ne prerieši� urbanistické subjadro sídliska, najmä na promenáde vymeni� 

malokorunné, globózne druhy drevín za dreviny ve�kokorunné, kostrové, dlhoveké 
• Skvalitni� údržbu plôch zelene 
• Areál ZŠ na ulici Limbovej kompozi�ne prerieši� samostatnou PD, �as� areálu sprístupni� 

verejnosti v obmedzenom prevádzkovom režime, zruši� oplotenie okolo školy v mieste 
sprístupnenia, alebo zmeni� typ oplotenia, plochu  doplni� o výsadbu vzrastlých drevín,  

• Záhradkársku osadu ponecha� s sú�asnom stave 
• Za záhradkárskou osadou vies� stromoradie s funkciou izola�nou a protiveternou 
• Pás zelene medzi teplovodom a sídliskom má potenciál vytvori� „zelenú bariéru“ z južnej 

strany sídliska od po�nohospodárskej krajiny, �ím sa zníži za�aženie ovzdušia prachovými 
�asticami. Na ploche je možné realizova� výstavbu garážového domu a na vybudovanie 
funk�nej plochy zelene s výsadbou vzrastlých drevín. Garážový dom doplni� o vegeta�né prvky 
po fasáde objektu. Sú�asnú psiu lúku usmerni� do jednej lokality. Cez plochu zelene vies� 
chodník pre peších smerom k záhradkárskej osade v UO �. 33 a 	alej do krajiny.  

• V novej zóne vybavenosti je potrebné uplatni� 30 %-ný podiel zelene, túto sústredi� najmä po 
obvode areálu a vnútroplošných komunikáciách.  

• UO ako celok vykazuje nedostatok plôch zelene, preto udržanie sú�asných plôch a ich 
skvalitnenie je z h�adiska kvality života ve�mi dôležité. Na plochy zelene je tiež potrebné 
vnies� nové prvky detského mobiliáru a drobnej architektúry, ktoré môžu by� pomerne farebné, 
�ím sa sídliskové plochy spestria. Športovisko pri ZŠ sprístupni� verejnosti v popolud�ajších 
hodinách, prípadne v areáli školy vybudova� nové športové plochy na základe samostatnej PD. 
V rámci nových výsadieb uprednostni� dreviny kostrové, dlhoveké.  

• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 
verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna výmera 
3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 
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Urbanistický obvod �.17 –  Za hrn�iarskou cestou 
 
Návrh riešenia: 

• Podpori� jednotlivé firmy priemyselnej zóny v prijatí a uplat�ovaní environmentálnej politiky, 
ktorá by riešila i zele� areálov, a to jednak z h�adiska hygieny prostredia a jednak z h�adiska 
tvorby imidžových, nástupných plôch do firiem, tiež je potrebné vybudova� zele� po obvode 
areálov zo stromov rýchlorastúcich a vysokých, ktoré budú plni� tiež funkciu vetrolamov, �ím 
sa spomalí presun emisií a imisií v ovzduší, v jestvujúcich areáloch uplatni� podiel zelene na 
úrovni 20%, staré porasty revitalizova� a prípadne vykona� nevyhnutné výruby najmä 
inváznych druhov drevín, skvalitni� údržbu jestvujúcich plôch zelene 

• Jestvujúce plochy zelene vo výrobných areáloch je potrebné dobudova� o vzrastlú zele� 
prioritne s funkciou hygienickou, pre výsadbu vybra� dreviny odolné na emisie a znášajúce 
ob�asné sucho, vysadi� vä�ší podiel kostrových drevín, ktoré v priemyselnej zóne chýbajú 
Sú�asné plochy prebudova� po stránke druhového zloženia, preferova� dreviny listnaté, 
dlhoveké a prehodnoti� zápoj sú�asných drevín krátkovekých.  

• Nové výsadby stromoradí udržiava� v dobrom zdravotnom stave agrotechnickými opatreniami 
a výchovným rezom.  

• V nových priemyselných areáloch uplatni� podiel zelene na úrovni 30%, a to z dôvodu vysokej 
emisnej zá�aže v tejto priemyselnej zóne, zele� sústredi� najmä pri zdrojoch zne�istenia a po 
obvode areálov 

• Po dohode s obcou Hrn�iarovce nad Parnou dobudova� biokoridor pri toku Parná 
• V areáli Johns Manville vybudova� obvodovú zele� zo strany Bratislavskej cesty. Pri 

Bratislavskej ceste sú trasované v zemi inžinierske siete, preto je potrebné v tejto �asti 
ponecha� plochy len zatrávnené, prípadne na nich uplatni� len výsadbu krov popri chodníkoch 
pre peších �i popri prípadnej cyklotrase v smere do Hrn�iaroviec. 

 
Urbanistický obvod �.18 –  Dolina 
 
Návrh riešenia:  

• Na ulici Vlárskej podpori� stromoradie, ošetri� stromy, udržiava� výchovným rezom 
• Priestor okolo Trnávky vníma� ako biokoridor, podpori� ho na základe samostatnej PD novými 

výsadbami, doplni� popri cyklistickej trase mobiliár, Trnávku vy�isti�, sprístupni� verejnosti 
prostredníctvom terás, schodov apod., ke	že sa jedná o urbanistický prvok.  

• Po ulici Bulharskej vies� obojstranne alej, ktorá prechádza až do Modranky a napája sa na ulicu 
Jablo�ovú a Raj�urskú,  v �asti ulice Bulharskej s cyklotrasou je potrené oddeli� cyklistický 
chodník od chodníka pre peších živým plotom 

• Nové stromoradia vybudova� i na ulici Mikovínyho a na ulici Priemyselnej popri cyklistickej 
trase, sadi� stromy s vysoko nasadenou korunkou (výška cca 3,5 m), a to z dôvodu premávky 
kamiónov 

• Záhrady pri rodinných domoch na ulici Vlárskej zachova�, predzáhradky zjednoti� po stránke 
plotov i po stránke vegeta�ných prvkov, v páse zelene vysadené kry pravidelne ošetrova�, do 
ulice vnies� i stromy, vybudova� min. jednostrannú alej. 

• Záhrady v Modranke sú príliš pestré, zodpovedajú sú�asným predekorovaným, príliš 
drekotívnym, druhovo prekombinovaným  trendom. Je však možné ich ponecha� v sú�asnom 
stave ako ukážku sú�asnej tvorby.  

• Priemyselná zóna tvorí vä�šiu �as� UO, jestvujúce plochy zelene doplni� o vzrastlú zele� 
s hygienickou funkciou, vysadené budú stromy ve�kokorunné, kostrové, odolné vo�i imisiách 
a emisiám z výroby a z dopravy, v areáloch udrža� min. 20%-ný podiel zelene, v nových 
areáloch podpori� 30 %-ný podiel zelene z dôvodov hygienických.  

• Podpori� jednotlivé firmy priemyselnej zóny v prijatí a uplat�ovaní environmentálnej politiky 
(pozitívne príklady sú firmy Tatrachema, Toma,), ktorá by riešila i zele� areálov samostatnou 
projektovou dokumentáciou, a to jednak z h�adiska hygieny prostredia a jednak z h�adiska 
tvorby imidžu jednotlivých firiem (napr. Rigis, ENGO a iné firmy), tiež je potrebné vybudova� 
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zele� najmä zo severnej a severozápadnej strany areálov, ktoré budú plni� funkciu vetrolamov, 
�ím sa spomalí presun emisií a imisií v ovzduší,  

• Jestvujúce a neudržiavané plochy zelene v areáloch upravi�, odstráni� invázne  a náletové 
dreviny, staré porasty revitalizova� a prípadne vykona� nevyhnutné výruby, skvalitni� údržbu 
jestvujúcich plôch zelene, potrebné je skvalitni� údržbu jestvujúcich plôch zelene vo výrobných 
areáloch 

• popri južnom obchvate vybudova� sprievodnú zele� komunikácií s funkciou izola�nou v šírke 
pásu zelene až 50 m.  

• popri toku Modranka vytvori� menšie plochy systému sídelnej zelene ako plochy verejné, 
parkovo upravené.  

• Popod južný obchvat vybudova� popri toku Trnávky podchod pre chodcov i pre cyklistov, 
prípadne i podchod pre migrujúce druhy fauny. Tým sa eliminuje �iasto�ne bariérový prvok 
južného obchvatu.  

• V �asti k Modrenke je navrhnutá výstavba novej IBV, kde po jej okraji bude navrhnuté 
stromoradie a vo vlastnej zóne bývania bude podiel zelene min. na úrovni 53 %, pri�om z toho 
3% budú predstavova� plochu verejnej zelene (mimo izola�ných pásov zelene pri obchvate).    

 
Urbanistický obvod �.19 –  Voz�ovka 
 
Návrh riešenia: 

• Podpori� prijatie a uplatnenie environmentálnej politiky v ŽOS, ktorá by riešila i zele� areálov, 
a to jednak z h�adiska hygieny prostredia a jednak z h�adiska tvorby imidžu firmy. Jestvujúce 
plochy zelene sa nachádzajú len pred ŽOS, preto by mali by� ve�mi kvalitne udržiavané, 
dobudované o kvalitné, ve�kokorunné, kostrové dreviny. Detské ihrisko doplni� o zele�. 
Parkoviská doplni� o zele�. Pred ŽOS zmeni� druhové zloženie, postupne odstráni� dreviny 
ihli�naté a nahradi� ich drevinami listnatými 

• Popri železnici vybudova� izola�ný pás zelene 
• V prognóznom období ŽOS vysunú� mimo zastavané územie mesta a na plochách ŽOS 

vybudova� park.  
• Na ulici Bernolákovej rešpektova� plochy ur�ené na nezastavanie, vybudova� popri ulici 

stromoradie, na tejto ulici sa nachádza SOU, v areáli ktorého je potrebné podpori� najmä 
výsadbu kostrových drevín a areál doplni� o prvky drobnej architektúry, mobiliár a prvky pre 
deti 

• Pred ŽOS vybudova� garážový dom, na jeho fasáde využi� vegeta�né prvky 
• Medzi ulicou Nobelovou a železnicou podpori� na vo�ných plochách výsadbu izola�ného pásu 

zelene, upravi� okolie bytového domu na konci ulici Van�urovej. 
 

 
Urbanistický obvod �.20 –  Hliník  
 
Návrh riešenia:  

• UO disponuje nedostatkom normatívnych plôch zelene na obyvate�ov. V priestore za zimným 
štadiónom je potrebné vybudova� park s celomestským významom ako prvok systému sídelnej 
zelene, výmera je cca 4 ha,  funkcia je relaxa�no-oddychová pre krátkodobú rekreáciu. V rámci 
parku bude vytvorená jemná terénna depresia, ktorá v �ase daž	ov bude zachytáva� povrchové 
vody a bude ma� tak funkciu vsakovacej jamy. V rámci parku rešpektova� potrebu 
komunika�ných �ahov v smere k sídlisku Clementisa. V rámci kompozície uplatni� dreviny 
kostrové, domáce, ale ihli�naté len ojedinele ako ur�itý akcent v priestore. Farebnos� výsadieb 
obmedzi�, aby dreviny nekonkurovali stavebným objektom. V parku uvažova� s uplatnením 
detského mobiliáru, s prvkami drobnej architektúry. Rešpektova� detské ihrisko „Drevená 
hora“. Park prepoji� so školským areálom vizuálne i fyzicky. 

• Školský areál vykazuje nedostatok plôch zelene na daný po�et žiakov, preto prepojenie 
s novým parkom je vítané. Zele� školského areálu je potrebné chráni� pred zábermi a výrubmi. 
Ihli�naté dreviny pri vchode je potrebné postupne odstráni� a vymeni� za dreviny listnaté. 
Plochu areálu školy je vhodné revitalizova�, najmä stromy ošetri�. Riešenie areálu je potrebné 
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realizova� na základe samostatnej projektovej dokumentácie, kde budú stanovené i funk�né 
zóny areálu. �as� areálu by mala by� prístupná verejnosti v ur�itom �asovom režime, a to 
najmä jestvujúce športovisko.  

• MŠ nemá dostato�ne vybudovanú obvodovú zele�, vhodné je obnovi� povrchy (zatrávnené 
plochy ale i plochy spevnené). Brezy v areáli vymeni� za iný, menej alergénny druh. V areáli 
doplni� detský mobiliár v zmysle ur�itej témy špecifickej pre túto MŠ.  

• Rešpektova� plochy zelene na nezastavanie. Pri Da�ovom úrade je navrhnutá parkovací dom, 
ktorý by mal by� doplnený o vegeta�né prvky na fasáde i na streche. 

• Na ulici Hlbokej je potrebné udrža� izola�nú zele� vzh�adom na intenzitu dopravy. Parkovanie 
pri bytových domoch je navrhnuté ako podzemné parkovanie v zemnom vale, ktorý bude 
vysadený vysokou zele�ou. Zemný val bude tlmi� jednak hladiny hluku z dopravy, jednak 
�iasto�ne eliminova� emisie z dopravy. V zemnom vale je potrebné uplatni� dreviny odolné 
vo�i emisiám z dopravy.  

• Na ulici Spartakovskej je navrhnuté stromoradie popri komunikácii, pozd
ž cyklotrasy. Ulica 
bude ma� charakter bulváru a tvorí jednu z hlavných kompozi�ných osí urbanistickej 
kompozície.  

• Na ulici Clementisa dobudova� stromoradia pozd
ž navrhovanej cyklotrasy. Rešpektova� 
jestvujúce výsadby, pravidelne ošetrova� mladé výsadby, uplat�ova� najmä výchovný rez. 

• Pri bytových domoch vysadi� zele� na jestvujúce parkoviská, revitalizova� jestvujúce porasty, 
prehodnoti� potrebu prebierok v miestach zahustenia porastov, najmú pred bytovými domami.  

• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 
verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna výmera 
3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 

 
 
Urbanistický obvod �.21 –  Vodáre� 
 
Návrh riešenia:  

• UO vykazuje nedostatok plôch zelene na daný po�et obyvate�ov pod�a odporú�aných normatív. 
Z uvedeného dôvodu je potrebné rozšíri� alebo aspo� udrža� jestvujúce plochy zelene. Do 
daného UO patrí sídlisko Vodáre�, Hliny, Špa�inská. 

Sídlisko Vodáre�:  
• realizova� štúdie spracované v rámci humanizácie sídlisk, avšak tieto doplni� o projekt riešenia 

plôch zelene v medziblokových priestoroch 
• na sídlisku vybudova� dva parkovacie domy na plochách jestvujúcich parkovísk, tým sa 

odstráni sú�asné neorganizované parkovanie i na plochách zelene 
• rešpektova� plochy na nezastavanie 
• Popri ulici Bu�ianskej vysadi� nové stromoradie 
• Na ulici Okružnej je potrebné rieši� státia pre kontajnery TKO 
•  Jestvujúce stromoradia revitalizova�, tiež sú�asné výsadby v medziblokových priestoroch 

udržiava� v dobrom zdravotnom stave 
Sídlisko Hliny: 
• Zele� v areáli súkromnej školy udržiava� i na	alej v dobrom stave 
• Nové výsadby vo svahoch rešpektova�, nezabera�, udržiava� v dobrom stave 
• V areáli Gymnázia dobudova� tiež vo svahoch plochy zelene, posilni� výsadbu kostrových 

drevín, ktoré budú plni� i funkciu pôdoochrannú 
• Na úpätí svahu sídliska Hliny vytvori� terénnu modeláciu, ktorá by zachytávala povrchovú 

daž	ovú vodu a mala tak funkciu vsakovacej jamy. 
• V smere západnom dotvori� tiež plochy verejnej zelene vo svahu na základe samostatne 

spracovanej projektovej dokumentácie 
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• V rámci hlavnej ulice Na hlinách parkoviská doplni� o vzrastlú zele�, upravi� stojiská na 
kontajnery TKO 

• Rešpektova� plochy na nezastavanie, medzi IBV a KBV na vrchole svahu doplni� stromoradie 
• Dobudova� garážové domy pri ulíc Okružnej vo svahu a druhý pri objektoch vybavenosti 

v rámci sídliska v zmysle GDP 
• Udrža� a revitalizova� stromoradie pri ceste Špa�inskej popri múre, izola�nú bariéru vytvori� 

v križovatke ulíc Špa�inská a Na hlinách 
• Samostatnou projektovou dokumentáciou rieši� vnútroblokové priestory za bytovými domami 

na ulici Na hlinách v smere južnom.  
• Borovicový porast postupne vymeni� v areáli Vodární na Okružnej ulici a nahradi� ho 

drevinami listnatými 
Sídlisko Špa�inská: 
• Rešpektova� plochy na nezastavanie 
• Revitalizova� jestvujúce porasty a plochy zelene v rámci sídliska, dreviny ošetri� 
• Od cesty Špa�inskej posilni� plochy zelene s funkciou izola�nou 
• Zvýši� kvalitu údržby 
• Doplni� prvky drobnej architektúry na plochách zelene 
• Pri rodinných domoch na ulici Oblúková, Jaderná je potrebné vytvori� v rámci rekonštrukcie 

jednostrannú alej, predzáhradky zjednoti�, oplotenia odstráni�. 
• Od ulice Bu�ianskej v predstihu vytvori� izola�nú bariéru, nako�ko križovatka ulíc Bu�ianska, 

Špa�inská bude zna�ne frekventovaná. 
• V ZŠ na Atómovej ulici má nedostatok zelene v prepo�te na žiaka, plochy zelene je potrebné 

dobudova�, jestvujúce stromy ošetri�, doplni� prvky drobnej architektúry, riešenie školy 
zamera� tematicky vzh�adom na jej lokalizáciu, v rámci projektu rieši� i funk�né využitie 
jednotlivých plôch areálu. 

• Tematicky dorieši� i areál MŠ na ulici Okružnej 
• Obmedzi� výskyt ihli�natých drevín 
• Doplni� najmä kostrové dreviny 
• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 

verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna výmera 
3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 

 
 

Urbanistický obvod �.22 –  Stará Kopánka 
 
Návrh riešenia:  

• Plocha zelene sídliska Hajdócyho je historicky pôvodná zele� v urbánnom prostredí, preto je 
potrebné tieto plochy chráni� pred zastavaním a obyvate�om informova� o tejto historickej 
previazanosti prípadne i informa�nou tabu�ou s dôležitými údajmi.  

• Sídlisko Hajdóczyho má kvalitné plochy zelene, ktoré je potrebné chráni� pred zastavaním, 
plochy revitalizova�, porasty ozdravi� , rešpektova� plochy na nezastavanie, plochy doplni� 
prvky drobnej architektúry pre krátkodobý pobyt a podporu sociálnej funkcie, oplotenie medzi 
bytovými domami odstráni�, spriechodni�, sprístupni� verejnosti.  

• Posilni� stromoradie na ulici Špa�inskej 
• Na ulici Rybníkovej vybudova� nové stromoradia, nové parkoviská doplni� o vzrastlú zele�, 

upravi� nástupný priestor pred univerzitou UCM na základe PD, skvalitni� údržbu plochy, 
po�íta� s rozšírením križovatky na námestí Herdu, stred križovatky vysadi�. 

• Zele� v MŠ na ulici Murgašovej zachova�, revitalizova�, odstráni� náletové a invázne dreviny 
• V ulici Murgašova vymeni� poškodené stromoradia za živé plochy z dôvodu priestorového.  
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• V ulici Legionárskej ošetri� jestvujúce stromoradie, zabezpe�i� údržbu stromov po stránke 
doplnenia živín zálievkou, v priebehu návrhového obdobia ho nahradi� novým stromoradím. 

• Ulica Kuku�ínova je doplnená o jednostranné stromoradie, ktoré je potrebné revitalizova� 
a legislatívne chráni�, nako�ko sa jedná o prírodnú dominantu UO, dominantné druhy sú lipa 
a javor. Alej udrža� i dlhodobo, kvalitnou údržbou pred
ži� životnos� stromov. 

• Ostatné uli�né priestory v UO sú bez vegeta�ných prvkov. Ke	že v uliciach nie je doplnenie 
alejí prakticky možné, vhodné je domy doplni� o letni�ky v oknách, na balónoch prípadne 
v malých predzáhradkách pri niektorých domoch. 

• Areál obchodnej akadémie na Kuku�ínovej ulici doplni� obvodovú zele� areálu, jestvujúce 
stromy revitalizova� agrotechnickými a dendrologickými opatreniami, plochu sprístupni� 
v ur�itom obmedzenom režime i verejnosti, plochu však dotvori� na základe samostatnej 
projektovej dokumentácie, zárove� rieši� i funk�né využitie jednotlivých plôch zelene. 
Sprístupnenie areálu školy by pomohlo rieši� nedostatok zelene v UO.  

• Areál Saleziánov doplni� obvodovú zele�, vysadené ihli�naté dreviny odstráni� a nahradi� ich 
drevinami listnatými, ošetri� stromy zostávajúce (lipy), aby sa pred
žila ich životnos�, zváži� 
prebudovanie športového  priestoru na plochu relaxa�no-oddychovú, resp. eduka�nú, ktorá by 
bola prístupná verejnosti v ur�itom obmedzenom režime. Prebudovanie plochy rieši� na základe 
samostatnej projektovej dokumentácie, pri�om tematicky zamera� kompozíciu na život a vieru 
dona Bosca. Sprístupnenie areálu Saleziánov by pomohlo rieši� nedostatok zelene v UO. 

• Na ulici Špa�inskej je potrebné rekonštruova� lipovú alej, chýbajúce stromy doplni�, jestvujúce 
stromy ošetri�. 

• V ulici Ulicu Pažitnej rieši� jednostrannú alej, osadenú do spevnenej plochy a vytvori� tým 
pozd
žne parkovanie pod stromami.  

 
 
Urbanistický obvod �.23 –  Pekné pole 
 
Návrh riešenia:  

• Urbanistickou dominantou je morová kaplnka nad Hajdóczyho ulicou. Priestor okolo kaplnky 
dotvori� tak, aby zostali zachované výh�ady na historickú panorámu mesta. Podpori� 
relaxa�no-oddychovú funkciu plochy využite�nú najmä obyvate�mi z blízkeho okolia. Plochu 
rieši� samostatnou projektovou dokumentáciou. V rámci riešenia plochy podpori� pietu daného 
miesta. Plochu doplni� o mobiliár a informa�nú tabu�u o histórii miesta.  

• Ulicu Hajdóczyho zjednoti� prostredníctvom výsadby krov, jestvujúce stromy revitalizova�.  
• Porast na ulici Hlubíka navrhnú� na legislatívnu ochranu v rámci VZN. Jestvujúci porast 

revitalizova�, v rámci pred
ženia ulice k severnému obchvatu pokra�ova� vo výsadbách 
i v novobudovaných úsekoch.  

• Nové jednostranné alej vybudova� v uliciach Slne�ná, M.Koperníka, M.Hella, ich funkcia je 
jednak hygienická, jednak protiveterná, budú tlmi� prevládajúce severozápadné prúdenie 
vzduchu  

• Ihli�naté druhy v predzáhradkách redukova� a postupne ich meni� za druhy listnaté, obmedzi� 
výsadbu s použitím prive�a farebných kultivarov. Oplotenie zjednoti�. V prognóznom období 
na ulici M.Koperníka postupne odsunú� oplotenie na stavebnú �iaru, ktorá je zachovaná, 
a rozšíri� tak plochu zelene jednotne upravenú. Novú alej v tejto ulici pred
ži� až do UO 24. 

• Na ulici Hella je navrhnuté dobudovanie jednostrannej aleje, avšak v jej novej �asti bude 
potrebné vybudova� obojstrannú alej a túto pred
ži� i do UO 24.  

• Zastavanos� nových zón IBV bude ma� podiel zelene 53%, pri�om min. 3 % budú ako zele� 
verejná (mimo stromoradí), lokalizovaná pri objektoch ob�ianskej vybavenosti v danej zóne.  

 
 
Urbanistický obvod �.24 –  Orava 
 
Návrh riešenia:  

• V UO prevláda bývanie v rodinných domoch. Záhrady je potrebné rešpektova�, zárove� 
pripusti� i samozásobovanie v rámci úžitkových záhrad.  
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• Stromoradie na ulici Ustianskej vyhlási� prostredníctvom VZN za chránené, chýbajúce dreviny 
doplni� o lipu (iné dreviny, ktoré lipu nahradili, vymeni�), jestvujúce  stromy ošetri�, 
revitalizova� agrotechnický a dendrologickými opatreniami.  

• Na ulici Hlubíka vyhlási� porasty prostredníctvom VZN za chránené, chýbajúce dreviny 
doplni� o lipu,  jestvujúce  stromy ošetri�, revitalizova� agrotechnický a dendrologickými 
opatreniami, mladé stromy upravi� výchovným rezom. 

• Verejná, parkovo upravená plocha na námestí Slovenského u�eného tovarišstva revitalizova�, 
rešpektova� ako plochu na nezastavanie, realizova� prebierky, doplni� prvky drobnej 
architektúry, priestor autobusovej zastávky upravi�, doplni� o mobiliár 

• Na ulici Špa�inskej pri kruhovom objazde rešpektova� plochu zelene ako plochu na 
nezastavanie, plochu revitalizova�, stromy ošetri�, na ploche rekonštruova� prvky drobnej 
architektúry, kruhový objazd vysadi�.  

• Plochy zelene pri Kultúrnom dome nezastava�, potrebné je ich na základe samostatnej 
projektovej dokumentácie upravi� kompozi�ne, tematicky, vyrieši� nástupný priestor do KD, 
doplni� prvky drobnej architektúry, skvalitni� údržbu plôch a zmeni� druhovú skladbu z drevín 
ihli�natých na dreviny listnaté. Túto plochu opticky i funk�ne prepoji� s areálom MŠ v tej istej 
ulici.  

• V MŠ v �udovej ulici doplni� izola�nú zele� najmä po obvode, odstráni� tujovité druhy 
a doplni� druhy listnaté, priestor doplni� o detský mobiliár, areáli odpolud�ajších hodinách 
sprístupni� verejnosti a tým vytvori� priestor i pre oddych mami�iek s malými de�mi.   

• Jestvujúce uli�né priestory sú bez zelene, na Špa�inskej ceste je potrebné vybudova� 
stromoradie s funkciou hygienickou. 

• Nové uli�né priestory je potrebné vybudova� s min. jednostrannými alejami, vo vybraných 
uliciach je vhodné vybudova� ostrov�eky zelene so stromami, ktoré budú plni� i funkciu 
retardérov dopravy.   

• V nových zónach IBV je navrhnutý podiel zelene na úrovni 53%, pri�om min. 3 % z celkovej 
plochy zóny bude tvori� plocha verejná, parkovo upravená, ktorá bude lokalizovaná pri objekte 
ob�ianskej vybavenosti v danej zóne.  

 
 

Urbanistický obvod �.25 –  Tehelne 
 
Návrh riešenia:  

• V UO sa nachádza sídlisko Tehelná a sídlisko V jame.  
Sídlisko Tehelná:  
• Potrebné je na základe samostatnej projektovej dokumentácie rieši� vnútroblokové priestory 

bytových domov tohto sídliska, v rámci návrhu rieši� funkcie, vybavenos�, druhové zloženie, 
verejné osvetlenie, ako i zachytávanie daž	ovej vody do vsakovacích jám.  

• Rešpektova� plochy vnútroblokov na nezastavanie, najmä vylú�i� parkovacie miesta pre autá. 
• Porasty v tesnej blízkosti bytových domov postupne uvo��ova�, nové výsadby od bytových 

domov odsadi�, aby architektúra zostala vnímate�ná a zlepšili sa svetelno-technické podmienky 
v bytoch na prízemí a nižších poschodiach. 

• Priestor za poliklinikou rieši� ako plochu oddychovú, ur�enú najmä pre pacientov polikliniky.  
• V areáli MŠ V jame doplni� vegeta�né prvky (stromy) po obvode areálu, areál rieši� 

samostatnou projektovou dokumentáciou, doplni� prvky drobnej architektúry, osadi� prvky 
farebné, tematicky ladené, vytvori� priestor radostnejší pre deti. Stromy v areáli majú dlhodobú 
perspektívu, ke	že sa jedná o stromy mladé, preto ich treba udrža�,  revitalizova�, upravi� 
výchovným rezom, doplni� dreviny kostrové. 

• ZŠ na sídlisku V jame je organiza�ne zlú�ená so školou Na Spartakovskej ulici. Škola vykazuje 
nedostatok plôch zelene v prepo�te na žiaka. Plochy zelene je nutné prerieši�, vypracova� 
samostatnú projektovú dokumentáciu na riešenie areálu, v rámci nej rieši� i funk�nú nápl� 
plôch zelene, dôraz klás� na obvodovú zele�, ktorou sa �iasto�ne zamedzia  výh�ady na hradbu 
bytových domov sídliska V jame.  
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• V rámci sídliska V jame vytvori� verejnú, parkovo upravenú plochu na svahoch sídliska a to na 
základe samostatnej projektovej dokumentácie, ktorou sa bude rieši� kompozícia parku, 
druhové zloženie, vybavenos� parku, terénne modelácie,   verejné osvetlenie, apod. 

• Na ploche zelene pri ulici Hlbokej je vhodné vo výh�adovom období vybudova� podzemné 
garáže so zemným valom, ktorý garáže prekryje. Do zemného valu budú vysadené nové 
dreviny, prevažova� budú druhy ve�kokorunné, rýchlorastúce, listnaté.  

• Izola�ná zele� na ulici Hlbokej v priebehu nasledujúcich rokov zostane vy�lenená ako plocha 
na nezastavanie s funkciou izola�nou. Nové výsadby je potrebné udržiava� v dobrom stave.  

• Parkoviská pri bytových domoch budú doplnené o vzrastlé stromy, ktoré budú osadené do 
dlažby, avšak budú ma� vytvorené podmienky pre svoj rast., priestor pri stromoch bude ma� 
plochu min. 4 m2. 

• Na ulici Bu�ianskej bude vysadené stromoradie s funkciou izola�nou. Dosadba stromoradí je 
potrebná tiež na ulici Clementisa, na tejto ulici je potrebné udrža� vysokú kvalitu uli�ného 
dizajnu vrátane stromoradí. Najmä mladé stromy je potrebné pravidelne ošetrova�, realizova� 
výchovný rez, aplikova� agrotechnické opatrenia apod. Stromoradie je navrhnuté tiež popri 
pešom �ahu z ulice Clementisa k ZŠ V jame. 

• Parkovacie plochy pre univerzitným objektom rieši� s výsadbou zelene. Zele� doplni� tiež pred 
budovou OD LiDL. Zele� v reáli univerzitného objektu rieši� samostatnou projektovou 
dokumentáciou. Zele� sprístupni� verejnosti a previaza� ho s navrhovaným parkom V jame. 
Tiež riešenie oboch plôch je potrebné koordinova�. Týmto spôsobom sa nepriaznivý stav zelene 
skvalitní.  

• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 
verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna výmera 
3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 

 
Urbanistický obvod �.26 –  Zátvor 
 
Návrh riešenia:  

• Areál vodného zdroja je potrebné chráni� z h�adiska podzemnej vody, ale i z h�adiska 
vysokého stup�a biodiverzity na ploche. Plochu však treba revitalizova�, stromy na ploche 
ošetri� bezchemicky, teda agrotechnickými opatreniami. Belušova veže je urbanistickou 
dominantnou a technickou pamiatkou. Ke	že zo strany mesta ju už zakrýva nový objekt, je 
potrebné zachova� prieh�ad na vežu z budúcej zóny bývania v UO �. 44 Prúdy.  

• Pri�ahlé plochy k areálu vodného zdroja treba chráni� a využi� ako verejné plochy parkovo 
upravené s funkciou pobytovou. Plochy sú ur�ené na nezastavanie, nie je možné na nich 
vybudova� ani komunikácie �i parkoviská. Na ich území je vhodné vybudova� malú terénnu 
depresiu, ktorá bude slúži� na zachytávanie daž	ovej vody. Jestvujúca parková plocha pri 
TESCO zostane zachovaná, chránená pred zastavaním.  

• Nový uli�ný trakt od Pieš�anskej cesty k ulici Veternej bude riešený s dvojstrannou alejou.  
• Parkovisko pred TESCO je doplnené o stromy, je potrebné ich udrža�, ošetrova�, zalieva� ai. 
• Na ulici Verenej je vysadená alej z topo�a, ktorú je potrebné udrža�, pretože plní funkciu 

protiveternú a je v priestore dominantná. Alej je pri parkovisku Tesco prerušená a pokra�uje za 
OD Arkádia. 

• Sídlisko Veterná a sídlisko Rovná: na oboch sídliskách sú ur�ené plochy na nezastavanie, �o 
treba rešpektova�. Rešpektova� treba tiež spracovanú štúdiu pre jestvujúce sídlisko Veterná, 
ktorý uvažuje i s dosadbami zelene. V plánovacom období sa na tomto sídlisku odporú�a 
vybudova� dva garážové domy z dôvodu nedostatku parkovacích miest už v sú�asnosti.  

• Zele� na sídlisku Rovná je potrebné rieši� samostatnou projektovou dokumentáciou, v rámci 
PD rieši� plochy zelene, ich funk�né využitie pre krátkodobú rekreáciu a iné požiadavky 
ob�anov. Plochu doplni� o prvky drobnej architektúry a detský mobiliár.   
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• Škôlka na sídlisku Rovná nemá riešený areál, treba doplni� obvodovú zele�, funk�né využitie 
plôch v areáli škôlky, kompozíciu, dosadby, detský mobiliár i malú architektúru. 

• Na oboch sídliskách je potrebné rieši� státia pre kontajnery TKO. Na oboch sídliskách tiež 
treba ozeleni� parkoviská. 

• V areáli školy Slovenského u�eného tovarišstva treba doplni� vzrastlú zele�, prerieši� funk�né 
využitie plôch areálu, nahradi� ihli�naté dreviny listnatými druhmi, podpori� alej zo strany 
severozápadnej a tým vytvori� protiveternú bariéru pre areál. �as� areálu školy je vhodné 
sprístupni� verejnosti v ur�itom obmedzenom režime. Tým UO získa oddychové plochy pre 
ob�anov zón IBV. Tiež je vhodné areál školy previaza� opticky i prevádzkovo s verejnou 
plochou zelene na námestí Slovenského u�eného tovarišstva.  

• Na námestí Slovenského u�eného tovarišstva je potrebné zmeni� druhové zloženie drevín, 
uvo�ni� jestvujúcu plastiku na ploche zelene, doplni� mobiliár.  

• Areál Výskumného ústavu jadrovej energie prerieši�, dobudova� obvodovú zele�, ur�i� 
funk�né využitie plôch, sprístupni� športovisko verejnosti v ur�itom obmedzenom režime. 
V areáli ozeleni� parkovacie plochy, zatrávnené plochy na ulici Poštovej doplni� o vzrastlú 
zele�, v severovýchodnej �asti pred vstupom do areálu je možné vybudova� parkovací dom, 
ktorý by mal by� doplnený o vegeta�né prvky na fasáde.  

• Par�ík na konci ulíc Špa�inská a A.Kme�a kompozi�ne prerieši�, dobudova�, odstráni� zberný 
dvor, na jeho mieste vybudova� plochu verejnej zelene parkovo upravenej, doplnenej 
o mobiliár. 

• Na Viktorijnom námestí dosadi� vzrastlú zele� a priestor doplni� o mobiliár.  
• Na ulici A.Kme�a doplni� jestvujúce stromoradie o vypadnuté stromy.  
• Záhrady pri RD rešpektova�, zárove� udrža� ich prevažne úžitkovú funkciu, výsadbu ovocných 

drevín, ktoré podporujú vidiecky charakter danej IBV. Zamedzi� výstavbe objektov, ktoré by 
narušili charakter ulíc (podnikate�ské baroko) a tiež zabráni� výsadbám druhovo, kultivarovo 
a farebne príliš pestrých, pretože by sa vytratil sú�asný vidiecky ráz ulíc. Naopak podpori� je 
vhodné zachovaný charakter IBV, ako ukážku vývoja architektúry ur�itej doby.  

• Plánované sídlisko Veterná uvažuje s 30 %-ným podielom zelene. Zele� nesmie klesnú� pod 
túto minimálnu hranicu. Stredový pás zelene bude riešený ako plocha verejná, parkovo 
upravená, doplnená o mobiliár, vodný prvok, detský mobiliár, plocha má rozlohu subjadra 
systému sídelnej zelene. V rámci terénnych úprav bude vytvorená terénna depresia s funkciou 
vsakovacej jamy daž	ovej vody povrchovej. Nové parkoviská pre návštevníkov KBV na teréne 
musia by� vysadené vzrastlými stromami, a to 1 strom na 100 m2, �ím vznikne parkovanie „v 
zeleni“. Parkovanie pre obyvate�ov je riešené ako podzemné parkovanie. 

• Sídlisko Pieš�anská bude disponova� tiež len 30 %-ným podielom zelene, ktorého prevažná 
�as� bude situovaná k východnému obchvatu. Parkovanie ob�anov bude pod bytovými 
domami. Parkovanie návštevníkov bude na teréne, parkoviská musia by� doplnené o vzrastlé 
stromy a to 1 strom na 100 m2. Medzi sídliskom Pieš�anská a Veterná bude vybudované 
stromoradie prerušené len okružnou križovatkou. Od východného obchvatu je sídlisko 
od�lenené izola�nou zele�ou, s vysokým podielom zatrávnených plôch z dôvodu trasovania 
inžinierskych sietí uložených v zemi, takže nie je možné vysádza� všade stromy.  

• Popri Pieš�anskej ceste zo strany sídliska je navrhnuté stromoradie ako izola�ná bariéra od 
cesty. 

• Zóna vybavenosti pri vodnom zdroji uvažuje len s 30 %-ným podielom zelene. Návrh odporú�a 
v južnej �asti tejto plochy vybudova� terénu depresiu na zachytávanie a vsakovanie povrchovej 
daž	ovej vody z terénu, zo spevnených plôch, prípadne zo striech realizovaných objektov. 

• Na ulici Sibírskej je potrebné udrža� sú�asný porast zo vzrastlých drevín, a to z toho dôvodu, že 
tento porast tvorí izola�nú bariéru od východného obchvatu a tiež zakrýva �iasto�ne teplovod 
na teréne. Význam tohto porastu bude nosný do �asu dobudovania izola�nej zelene v UO �. 42. 

• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 
verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna výmera 
3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
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minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 

 
 

Urbanistický obvod �.27 – Rybník 
 
Návrh riešenia: 

Do UO zasahuje �as� ulice Hajdóczyno a �as� novej, jestvujúcej výstavby átriových rodinných 
domov pri severnom obchvate. 
• V novej výstavbe IBV je potrebné posilni� plochy zelene pri rodinných domoch, podiel zelene 

pri nových RD bude tvori� podiel 53%, z toho 3 % sú plochy verejnej, parkovo upravenej 
zelene 

• V novej IBV je potrebné do uli�ných traktov vybudova� minimálne jednostranné aleje, 
obojstranná alej bude vybudovaná okolo izola�ného pásu zelene, ktorý odde�uje severný 
obchvat od zastavaného územia 

• Do UO zasahuje �as� Hlúbikovej ulice, ktorá zostane riešená v súlade so sú�asným stavom, 
teda v nej bude vybudovaný stredový pás zelene so vzrastlým porastom. 

• V rámci ulice Hajdóczyho je potrebné doplni� živý plot na zjednotenie ulice, ošetri� jestvujúce 
dreviny,  

• v novej ulici za ulicou Hajdóczyho vytvori� súvislú alej, ktorá bude spája� morovú kaplnku 
s univerzitou UCM. V novej ulici po�íta� s podielom zelene 53% 

• Na ulici Cukrovej vybudova� ulicu bulvárneho typu s obojstrannou alejou i so stredovým 
pásom zelene s funkciou hygienickou, ulice sú�as�ou stredného obchvatu mesta. Cyklistický 
chodník okolo športového areálu Slávia od chodníka pre peších oddeli� živým plotom. Výsadba 
bude nadväzova� na stromoradie po obvode športového areálu Slávia. 

• UO zo severnej strany ohrani�uje severný obchvat. Pri obchvate bude vybudovaná izola�ná 
zele� zo strany mesta o šírke min. 70 m a zo strany krajiny o šírke 20 m.  

• Cez obchvat pri Krupskej ceste bude vybudovaný ekodukt o šírke min. 30 m, na ktorom bude 
umiestnená vegetácia min. dvojetážová. Ekotunel (podchod) bude vybudovaný v mieste 
ktižovania sa toku Trnávka so severným obchvatom. Podchod je ur�ený pre cyklistov, peších, 
ale podchod umožní i vnikanie fauny do zastavaného územia. 

• Od cukrovej ulice smerom k severnému obchvatu je navrhnuté v �asti park a v �asti lesopark. 
Park bude ma� výmeru cca 13 ha a lesopark bude ma� výmeru cca 28 ha. V parkovej �asti bude 
lokalizovaný kynologický areál. Navrhnuté stromoradia cez park a lesopark sú trasované v línii 
pôvodných hraníc parciel, aby tieto hranice zostali vizuálne zachované. V �asti parku i 
lesoparku je alejou posilnený bývalý vodný náhon. Od ulice Cukrovej k predelu parku 
a lesoparku vedie alej, ktorá je pokra�ovaním bulváru medzi športovým areálom Slávia a KBV 
Cukrovar. K regula�nej stanici pri morovej kaplnke sú trasované plynovody. Ich ochranné 
pásmo ako i ochranné pásma iných inžinierskych sietí je potrebné akceptova� a tieto plochy 
budú len zatrávnené. Komunikácia prechádzajúca cez lesopark od novej IBV k Trnávke bude 
podporená alejou. V parku bude vyšší stupe� vybavenosti ako v lesoparku. Zakladanie parku 
i lesoparku bude riešené samostatnou projektovou dokumentáciou. Dreviny domáce, listnaté 
budú tvori� až 90% porastov. Návrh bude podporova� krajinný ráz, od morovej kaplnky 
zachova� prieh�ad na historickú panorámu mesta 

• V rámci parku a lesoparku budú vybudované cyklistické trasy, ktorých cie�om bude jednak 
plocha pri morovej kaplnke, jednak okruh vedúci popri vodnom náhone   a jednak budú 
pokra�ova� smerom na Štrky.  

• Lesopark v UO postupne prechádza do krajiny prostredníctvom založených lesných porastov 
smerom ku Štrkom.  

• V rámci parku a lesoparku vytvori� terénne modelácie, ktoré budú ma� funkciu vsakovacích 
jám daž	ovej vody. 
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Urbanistický obvod �.28 – Pred Sláviou 
 
Návrh riešenia: 

• Urbanistický obvod zaujímavý z h�adiska historických súvislostí. Úpravu každej plochy je 
potrebné posudzova� i z tohto h�adiska.  

• Kalvária je subjadrom systému sídelnej zelene. Plocha bude prebudovaná na pokojný, 
relaxa�ný park a venovaný bude významným cirkevným osobnostiam z Trnavy. Plocha 
Kalvárie tak prejde procesom adaptácie. Sú�asná plocha budúceho parku Kalvárie bude 
rozšírená o �as� sú�asného kynologického areálu, ktorý bude presunutý do UO 27. Riešenie 
parku bude realizované na základe samostatnej projektovej dokumentácie. 

• Ochranu legislatívne chránených stromov akceptova�. Na legislatívnu ochranu minimálne 
v rámci VZN navrhnú� 	alšie staré stromy nachádzajúce sa na ploche Kalvárie.  

• Jestvujúce stromy je potrebné ošetri�, podpori� nové výsadby 
• Trnávku je potrebné vy�isti�, podpori� jej funkciu biokoridoru rozšírenými výsadbami 

a zárove� ju využi� ako vodný prvok v urbánnom prostredí, pri�om sa jej tok sprístupní 
prostredníctvom terás, mostíkov, schodov apod.  

• Pri Kalvárii sa nachádza historický objekt Ká�erovho majera, v ktorom bude sídlo 
Pamiatkového úradu. Exteriér historických objektov je potrebné stvárni� samostatnou 
projektovou dokumentáciou. 

• Pri ceste Trstínskej zo strany Trnávky sú uložené siete, v dôsledku �oho je možné tento priestor 
zvä�ša len zatrávni�, prípade doplni� o skupiny krov.  

• V súbehu s ulicou Hospodárskou doplni� alej, ozeleni� parkoviská pred OD LiDL, odstráni� 
skladové priestory a plochy využi� na novú zástavbu., prípadne ozeleni�. 

• Rešpektova� spracovanú UAŠ na riešenie bývalého areálu cukrovaru. Areál má �as� obytnú 
a �as� s objektami ob�ianskej vybavenosti. V obytnej �asti uplatni� min. 30 %-ný podiel zelene, 
okolo Kalvárie vies� pri ceste min. jednostrannú alej, ktorá bude pokra�ova� do UO 29. Ulica 
Rybníková bude riešená ako ulica bulvárneho typu so stredovým pásom zelene, v ktorom budú 
vysadené stromy. Od ulice Rybníkovej po ulicu Cukrovú vytvori� ulicu bulvárneho typu, aleje 
vies� jednak po oboch stranách ulice, ale tiež v stredovom páse zelene. �alšie aleje sú vedené 
popri hlavných uliciach zóny Cukrovar. Medzi bytovými domami bude vytvorená plocha 
zelene so spolo�ensko-sociálnou funkciou. Vnútroblokové priestory budú riešené každý na 
základe samostatnej projektovej dokumentácie. Plochy ob�ianskej vybavenosti budú doplnené 
o plochy zelene, ktorej podiel bude min. 16 % z dôvodu zachovania sú�asnej zástavby.  

• Nové objekty je možné kombinova� s vegeta�nými prvkami, uplatni� formu tzv. „zelenej 
architektúry“. Na výsadbu budú použité prioritne dreviny domáce, listnaté, vhodné do 
mestského prostredia. 

• Sú�asný kynologický areál bude presunutý, v areáli po jeho obvode je potrebné rieši� výruby 
náletových a inváznych drevín  

 
 
Urbanistický obvod �.29 – Predmestie 
 
Návrh riešenia:  

• V UO prevažuje priemyselná zóna, ktorú je potrebné rieši� i z h�adiska zelene, budova� vo 
všetkých areáloch na sú�asných plochách zelene výsadby s hygienickou funkciou 

• Podpori� jednotlivé firmy priemyselnej zóny v prijatí a uplat�ovaní environmentálnej politiky, 
ktorá by riešila i zele� areálov, a to jednak z h�adiska hygieny prostredia a jednak z h�adiska 
tvorby imidžových, nástupných plôch do firiem, tiež je potrebné vybudova� zele� po obvode 
areálov zo stromov rýchlorastúcich a vysokých, ktoré budú plni� tiež funkciu vetrolamov, �ím 
sa spomalí presun emisií a imisií v ovzduší, v jestvujúcich areáloch uplatni� podiel zelene na 
úrovni min. 15 %, v nových areáloch zabezpe�i� podiel zelene na úrovni min. 20%.  

• staré porasty zvä�ša nahradi� novými drevinami, prípadne revitalizova�. Realizova� 
nevyhnutné výruby najmä inváznych a náletových drevín, skvalitni� údržbu jestvujúcich plôch 
zelene,  
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• zmeni� druhovú skladbu drevín v prospech kostrových, dlhovekých drevín, ktoré v zóne 
prakticky absentujú 

• alej v priemyselnej zóne sú smerované zvä�ša v smere juhozápadno-severovýchodnom 
v jestvujúcich uliciach Mlie�na, Skladová, Chovate�ská. Takto orientované stromoradia 
pôsobia zárove� ako vetrolamy a eliminujú presun tuhých zne�is�ujúcich látok v ovzduší.  

• Navrhované stromoradie je i v súbehu s líniou nového areálu medzi ulicami Chovate�skou 
a Skladovou.  

• Nová alej je navrhnutá tiež v trase starého ko�ajiska vedúceho do cukrovaru. Popri ko�ajisku je 
navrhnutý chodník pre peších, ktorý je spojovacím chodníkom medzi Fakultou masmediálnych 
komunikácií a Kalváriou.  

• Trnávka tvorí hlavnú zelenú os urbanistického obvodu. Trnávku je potrebné revitalizova�, 
vy�isti�, doplni� sprievodnú zele� vodného toku na základe samostatnej projektovej 
dokumentácie. Tok sprístupni� verejnosti.  

• Po ulici Pri Kalvárii je vedená cyklotrasa, ktorá sa napája k toku Trnávka pri skupine dubov 
v smere ku Štrkom. Popri cyklotrase je navrhnutá výsadba aleje.  

• Duby pri Trnávke sú navrhnuté na legislatívnu ochranu minimálne v rámci VZN – spolu 5 
kusov. 

• V Sesslerovej sladovni zachova� plochy zelene, chráni� ich pred zastavaním, nako�ko sa jedná 
o plochy historicky pôvodné 

• Medzi UO 29 a UO 27 z ulice Skladovej cez Trnávku vybudova� premostenie pre cyklistov 
i pre peších, ke	že sa bude jedna� o jeden zo vstupov do lesoparku 

• Pri Trnávke na konci ulice Chovate�skej je porast vzrastlých drevín vyvinutých zrejme zo 
samonáletu, ktorý je vhodné zachova�, porast má výraznú  mikroklimatickú, ekostabiliza�nú 
a hygienickú funkciu, je ho avšak potrebné upravi�. 

• Pri Trnávke na konci Chovate�skej ulice je tiež záhradkárska osada, ktorá je v prognóznom 
období navrhnutá na odstránenie vzh�adom na fakt, že je v blízkosti výrobného areálu 
a betonárky, bude nahradená porastom lesného charakteru s hygienickou funkciou. 

• Zo severnej strany je trasovaný severný obchvat mesta, izola�ná zele� tvorí len úzky pás o šírke 
cca 10, tento izola�ný pás bude podporený obvodovou zele�ou v navrhovanom výrobnom 
areáli. 

• Na ulici Trstínskej dobudova� obojstranne alej, sú�asnú topo�ovú alej chráni� pred výrubom 
 
 
Urbanistický obvod �.30 – Rázcestie 
 
Návrh riešenia: 

• Prevažne priemyselná zóna 
• Podpori� jednotlivé firmy priemyselnej zóny v prijatí a uplat�ovaní environmentálnej politiky, 

ktorá by riešila i zele� areálov, a to jednak z h�adiska hygieny prostredia a jednak z h�adiska 
tvorby imidžových, nástupných plôch do firiem, tiež je potrebné vybudova� zele� po obvode 
areálov zo stromov rýchlorastúcich a vysokých, ktoré budú plni� tiež funkciu vetrolamov, �ím 
sa spomalí presun emisií a imisií v ovzduší, v jestvujúcich areáloch uplatni� podiel zelene na 
úrovni min. 15 %, v nových areáloch zabezpe�i� podiel zelene na úrovni min. 20%.  

• V areáli Výskumného ústavu kukurice SEMPOL uplatni� min. 30 %-ný podiel plôch zelene, 
uvažované spevnené plochy doplni� o stromy. 

• Popri železnici vybudova� izola�nú bariéru, ktorá bude ma� zárove� funkciu protiveternú 
a bude tlmi� severozápadné prúdenie vetrov a prenos TZL v ovzduší 

• ZO severozápadnej strany UO je navrhnutá dvojradová alej, ktorá má funkciu najmä 
mikroklimatickú, pretože bude tlmi� prevládajúce smery vetrov a bráni� tak prenosu imisií do 
zastavaného územia mesta. 

• V jestvujúcich priemyselných areáloch dobudova� najmä zele� s hygienickou funkciou, zmeni� 
druhové zloženie drevín v prospech drevín listnatých, ve�kokorunných, kostrových, skvalitni� 
údržbu plôch zelene 

• V nových priemyselných areáloch udrža� plochy zelene na úrovni min. 20% 
• Trstínska cesta bude lemovaná alejou stromov 
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• Dobudova� alej na Suchovskej ulici 
• Revitalizova� alej na Orešianskej ceste 
• Chráni� platany v areáli firmy R+ pri železnici pred výrubom, ošetri� ich, pretože sa jedná 

o stromy dlhoveké s dlhodobou perspektívou 
 

 
Urbanistický obvod �.31 – Agrokomplex 
 
Návrh riešenia: 

• UO je prevažne priemyselná zóna. 
• Podpori� jednotlivé firmy priemyselnej zóny v prijatí a uplat�ovaní environmentálnej politiky, 

ktorá by riešila i zele� areálov, a to jednak z h�adiska hygieny prostredia a jednak z h�adiska 
tvorby imidžových, nástupných plôch do firiem, tiež je potrebné vybudova� zele� po obvode 
areálov zo stromov rýchlorastúcich a vysokých, ktoré budú plni� tiež funkciu vetrolamov, �ím 
sa spomalí presun emisií a imisií v ovzduší, v jestvujúcich areáloch uplatni� podiel zelene na 
úrovni min. 20 %, v nových areáloch zabezpe�i� podiel zelene na úrovni min. 30%.  

• Doplni� obvodovú zele� okolo areálu strednej školy, priestor kompozi�ne prerieši�, jednotlivé 
plochy zelene rieši� z h�adiska funkcií, plochu vybavi� prvkami drobnej architektúry 
a mobiliárom. Skvalitni� údržbu jestvujúcich porastov a plôch zelene v areáli agrotechnickými 
a dendrologickými opatreniami. Pri dosadbách používa� domáce listnaté, ve�kokorunné 
dreviny. Prioritne chráni� dreviny dlhoveké, kostrové (lipy). 

• Úprava plôch zelene v areáli Školského majetku, zmena druhového zloženia v prospech 
listnatých drevín 

• Na Zavarskej ulici revitalizova� alej vzrastlých líp a chráni� ich prostredníctvom VZN 
• Dobudova� jednostrannú alej pozd
ž celej Zavarskej cesty, vybudova� novú alej pozd
ž 

komunikácie vedúcej cez uvažovanú priemyselnú zónu od Zavarskej cesty k UO 32, popri 
ktorej vedie i cyklotrasa. Pri výsadbe sa zamera� na dreviny listnaté, kostrové, domáce, 
dlhoveké. 

• Pri objektoch ob�ianskej vybavenosti na Bernolákovej ulici skvalitni� plochy zelene 
a skvalitni� ich údržbu 

• Plochy pri bytových domoch na ulici Zavarskej revitalizova�, lipy chráni�, pred rodinnými 
domami na ulici Zavarskej udrža� zjednoti� alejovú výsadbu po dožití jestvujúcich drevín, 
podpori� zriadenie lipovej aleje. V predzáhradkách uprednostni� tradi�né okrasné druhy rastlín. 

• Izola�ný pás popri východnom obchvate bude ma� šírku min. 40 m, vybudovaný bude z �asti 
na svahu, použité budú dreviny rýchlorastúce, ve�kokorunné, kostrové dreviny budú tvori� min. 
30%-ný podiel.  

• Popri železnici je potrebné posilni� obvodovú zele� jednak v jestvujúcich areáloch, jednak 
v novonavrhovaných výrobných areáloch ako protihlukovú bariéru, šírka bariéry bude min. 15 
m.. 

• Plochy ob�ianskej vybavenosti budú disponova� podielom zelene na úrovni 30%. 
 

 
Urbanistický obvod �.32 – Návršie 
 
Návrh riešenia: 

• V UO prevažuje priemyselná zóna, ktorú je potrebné rieši� i z h�adiska zelene, budova� vo 
všetkých areáloch na sú�asných plochách zelene výsadby s hygienickou funkciou 

• Podpori� jednotlivé firmy priemyselnej zóny v prijatí a uplat�ovaní environmentálnej politiky, 
ktorá by riešila i zele� areálov, a to jednak z h�adiska hygieny prostredia a jednak z h�adiska 
tvorby imidžových, nástupných plôch do firiem, tiež je potrebné vybudova� zele� po obvode 
areálov zo stromov rýchlorastúcich a vysokých, ktoré budú plni� tiež funkciu vetrolamov, �ím 
sa spomalí presun emisií a imisií v ovzduší, v jestvujúcich i navrhovaných areáloch uplatni� 
podiel zelene na úrovni min. 20 %. Vo výrobných zónach so spracovanou štúdiou rešpektova� 
plochy zelene navrhnuté štúdiou - 30%- ný podiel zelene 
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• Zo plochy ur�enej pre výstavbu objektov vybavenosti pri SAD rešpektova� potrebu podielu 
zelene min. na úrovni 20% 

• Pri objektoch vybavenosti v novonavrhovaných zónach uplatni� podiel zelene minimálne 30% 
• Popri železnici vybudova� izola�ný pás špeciálnej zelene o šírke min 20-30m, ktorý bude 

odde�ova� navrhované výrobné areály a plochy vybavenosti od železnice 
• Vybudova� alej popri novonavrhovanej cyklotrase a popri trase železnice v severnej �asti UO 

(smer Dolné Lov�ice) 
• Revitalizácia plôch zelene cintorínov – židovský, vojenský a evanjelický. Rekonštrukcia 

pôvodných alejí jestvujúcich vzrastlých drevín a dobudovanie obvodovej zelene na cintorínoch. 
Tým sa plochy odizolujú od frekventovanej Nitrianskej cesty a železnice.  Pri dobudovaní 
zelene sa zamera� na domáce, pôvodné druhy drevín, ktoré sa na ploche nachádzali, obmedzi� 
používanie ihli�natých drevín v nových výsadbách na minimum. Plochy cintorínov sú 
historicky pôvodné plochy cintorínov, aj z toho dôvodu sú cintoríny pamiatkovo chránené. Tiež 
sa tu nachádzajú iné pamätihodnos�  ako  napr. náhrobné kamene apod. Plochy cintorínov 
a jestvujúce porasty je potrebné chráni� aj prostredníctvom VZN. Skvalitni� starostlivos� 
o dreviny a údržbu na plochách zelene cintorínov. 

• Popri južnom obchvate bude vybudovaná izola�ná zele�, v �asti k ploche vybavenosti je šírka 
izola�ného pásu 50 m, v �asti od Spartanu je pás široký 50 m, v �asti od Baumaxu je pás široký 
len 20-30 m a v �asti od Pegueot je pás široký 30 m. Izola�ná zele� bude budovaná z druhov 
domácich, listnatých, dreviny ihli�naté je potrebné celkom vylú�i�.  

• K objektom vybavenosti bude smerova� z Modranky peší �ah, cez dia�ni�ný privádza� bude 
premostený. Podporený bude obojstrannou alejou až po miesto vyústenia pri izola�nom páse pri 
železnici. V mieste prechodu za izola�ným pásom zo strany privádza�a vytvori� rozptylovú 
plochu pre peších ako urbanistické subjadro, ktorá bude doplnená o prvky vybavenosti 
i o zele�. Inžinierske siete potrebné pre objekty vybavenosti budú ukladané do spevnených 
plôch, aby bola možná bezproblémová výsadba drevín izola�ného pásu. Parkoviská pred 
objektami vybavenosti budú doplnené o bodové výsadby stromov, prípadne o pásy zelene 
medzi parkoviskami s výsadbou stromov. Potrebné je po�íta� s výsadbou stromov v hustote 1 
ks/100 m2 plochy parkoviska.  

• V mieste križovania železnice a južného obchvatu bude vybudovaný ekodukt o min. šírke 30 m, 
na ktorom budú realizované min. dvojetážové výsadby (bylinný porast a kry) a bude po �om 
vedená tiež cyklistická trasa.. 

• Na ploche ob�ianskej vybavenosti medzi objektami na ploche zelene vytvori� terénne depresie, 
kde sa bude odvádza�  a zachytáva� daž	ová voda  

• Parkovacie miesta na ulici Nitiranskej a v jej areáloch doplni� pod�a možností o stromy. 
 
 

Urbanistický obvod �.33 – Pri  Zelene�skej  ceste 
 
Návrh riešenia: 

• Rešpektova� záhradkársku osadu v navrhovanom rozsahu 
• Plochy pre výstavbu objektov ob�ianskej vybavenosti doplni� o zele� v min.rozsahu 30%.  
• Zele� dopravných zariadení doplni� o plochy zelene v min. rozsahu 30% 
• Izola�ná zele� južného obchvatu bude ma� min. šírku 50 m, vybudovaná bude z druhov 

domácich, listnatých v hustom zápoji 
• Južný obchvat zo strany krajiny bude podporený izola�ným pásom o šírke min. 15 m.  
• V mieste križovania Trnávky a južného obchvatu bude vybudovaná podchod (vi	 UO 18) 
• V tomto UO bude posilnené vybudovanie parkov a lesoparkov.  
• Park bude vybudovaný v náväznosti na športový areál Modranky, prepojený bude s obcou 

mostíkom cez Modranku. Park bude vybudovaný na základe samostatnej projektovej 
dokumentácie, rieši� bude pobytovo-rekrea�né centrum pre návštevníkov parku, nosná téma 
bude „Modrá krajina“, nako�ko sa nachádza v tesnej blízkosti Modrany. V kontaktnej zóne 
parku so športovým areálom bude podporená zele� s ochrannou funkciou (najmä ako 
protiveterná bariéra) 
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• Park bude vybudovaný tiež medzi južným obchvatom a ulicou Mikovínyho popri toku Trnváky. 
Jeho funkcia bude prioritne relaxa�no-oddychová. Park bude riešený na základe samostatnej 
projektovej dokumentácie. Prioritne bude slúži� pre potreby obyvate�ov z blízkych zón 
bývania. Park bude od plôch ob�ianskej vybavenosti oddelený jasným stromoradím.  

• Lesopark bude vybudovaný južne od záhradkárskej osady v smere k južnému obchvatu. 
Lesopark bude prepojený s krajinným prostredím prostredníctvom ekoduktu, o min. Šírke 50 m, 
na ktorom bude vysadené min. dvojetážový porast. V ochrannom pásme inžinierskych sietí 
bude lesopark prerušený a plochy budú len zatrávnené. 

• Lesopark bude vybudovaný tiež popri toku Trnávky v smere k navrhovanému parku, južne do 
južného obchvatu. Lesopark bude slúži� ako ochranná zele� pred ve�kou vodou Trnávky. Bude 
tu vybudovaná terénna modelácia s funkciou vsakovacích jám pre prípad vyliatia sa vody 
Trnávky z koryta. Lesopark sa bude rieši� samostatnou projektovou dokumentáciou, nosná 
téma je „voda v území“, bude vybudovaný náu�ný chodník s informáciami o kolobehu vody 
v krajine a o toku Trnávky, o vodnej flóre a faune, o povodniach, apod. V prípade dostatku 
vody môže by� na ploche vybudovaná i vodná plocha.  
 

 
Urbanistický obvod �.34 – Výhyb�a 
 
Návrh riešenia: 

• UO je na západnej strane mesta v tesnom kontakte s Trnavskými rybníkmi.  
• Lesopark pri Kamennej ceste je potrebné chráni� pred zastavaním a na	alej ho využíva� ako 

prechodový priestor v smere ku Kamennému mlynu. Cyklistické trasy a pešie �ahy je potrebné 
doplni� o mobiliár a oddychové miesta. Rešpektova� jeho lesný charakter. 

• V UO sa nachádza cintorín, u ktorého je potrebné dobudova� obvodovú zele�, zmeni� postupne 
druhové zloženie drevín v prospech listnatých, kvitnúcich stromov a krov. Pri dome smútku 
treba zmeni� druhové zloženie drevín, v celom cintoríne doplni� jednotný mobiliár, 
v kompozícii využi� vodné prvky (studne pre závlahy), rieši� miesta kontajnerov pre odpad, 
apod. V návrhovom i výh�adovom období sa uvažuje s rozširovaním cintorína. Využívanie 
nových plôch je vhodné realizova� na základe ujasnenej kompozície, preto nové plochy 
cintorínov je potrebné rieši� samostatnou projektovou dokumentáciou, a to ako rozmiestnenie 
hrobových polí, tak i centrálne �asti , kompozi�né osi, vnútroplošné komunikácie, oplotenie, 
verejné osvetlenie apod. Na nových plochách cintorínov dodrža� podiel zelene až 50%, pri�om 
tento je možné dodrža� jednak výsadbou alejí, obvodovej zelene, zmenou spôsobu 
pochovávania (napr. rozptylové lúky), ale i miestami pokoja v jednotlivých hrobových poliach. 
Cintorín je jedným zo sakrálnych objektov, preto je potrebné dôkladne vybera� prkvy malej 
architektúry, umelecké diela, vybavenos� rieši� tak, aby sa zvýšila pieta jednotlivých plôch.  

• Rešpektova� spracovanú štúdiu IBV pri lesoparku na Kamennej ceste, podiel zelene dosiahne 
od 53% do 93%, pri�om 3 % budú tvori� plochy verejné, parkovo upravené a lokalizované pri 
objektoch ob�ianskej vybavenosti tejto zóny. V uliciach budú vysadené min. jednostranné aleje. 
Vybrané ulice budú uk�udnené prostredníctvom zelených retardérov (ostrov�eky zelene so 
stromami).  

• Navrhovaná KBV v UO bude rešpektova� 30 %-ný podiel zelene medzi bytovými domami. 
Aby sa podiel zelene zvýšil, budú v architektúre stavebných objektov využité i vegeta�né  
prvky. Parkovanie bude riešené pod objektami a parkovacie miest a pre návštevníkov budú 
umiestnené pod stromami, pri�om použitý bude 1 strom na 100 m2. 

• Dobudova� izola�nú zele� popri železnici z druhov domácich, listnatých, rýchlorastúcich. Šírka 
izola�ného pásu bude min. 10 m. 

• Izola�ná zele� popri západnom obchvate je má šírku 80-100 m, avšak plocha bude prevažne len 
zatrávnená, nako�ko cez územie sú trasované podzemné inžinierske siete a trávnaté plochy 
rešpektujú ich ochranné pásmo.  

• Park navrhnutý v nadväznosti na Beethovenov park bude z ve�kej �asti zatrávnený z dôvodu 
trasovania podzemných inžinierskych sietí. V južnej �asti parku budú vytvorené terénne 
depresie, kde sa bude zadržiava� daž	ová voda. Za južným obchvatom prechádza parková 
plocha do lesoparku. Park a  lesopark je potrebné rieši� komplexne prostredníctvom 
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vypracovania samostatnej  projektovej  dokumentácii v náväznosti na okolité plochy. Nosnou 
témou parku bude  „Múzeum železnice v exteriéri“.  

• Lesoparková plocha bude vybudovaná aj v západnej �asti UO, popri Trnavských rybníkoch 
a záhradkárskej osade. Ochranné pásmo rybníkov musí by� akceptované. V ochrannom pásme 
inžinierskych sietí bude lesopark prerušený a plochy budú len zatrávnené. Lesopark sa bude 
rieši� samostatnou projektovou dokumentáciou, nosná téma je „Svet vtákov“ (nako�ko sa 
v blízkosti nachádza aj Chránené vtá�ie územie), bude tu vybudovaný náu�ný chodník 
s informáciami o vtákoch žijúcich v chránenom vtá�om území a v jeho blízkom okolí 

• V novozakladaných plochách parkov a lesoparkov sa prioritne budú uplat�ova� dreviny 
geograficky pôvodné, listnaté, ve�kokorunné. 

• Trasy navrhovaných cyklistických chodníkov budú potvrdené novými výsadbami alejí. Vo 
výsadbách sa použijú domáce druhy drevín prirodzene sa vyskytujúce v tejto oblasti. 

 
 
Urbanistický obvod �.35 – Kamenný mlyn 
 
Návrh riešenia:  

• Rešpektova� spracovanú projektovú dokumentáciu na vybudovanie lesoparku, ktorá po�íta 
s vybudovaním náu�ného chodníka, detským ihriskom, s výrubmi i dosadbami drevín, 
s vyhliadkovou vežou apod. Zárove� je lesopark prepojený s parkovou plochou pri toku Parná 
v �asti Ko�išské. Rekonštruova� prírodný amfiteáter pri vstupe do lesoparku. Parkovacie miesta 
pri lesoparku ako i pri objektoch ob�ianskej vybavenosti doplni� o vzrastlú zele�. 

• Rekonštruova� kúpalisko, dobudova� plochy zelene, doplni� prvky malej architektúry 
• Záhradkárska osada od Trnavy zostane zachovaná. Záhradkárska osada na Kamennej ceste pri 

rybníku sa stane sú�as�ou lesoparku.  
• Pri chovnom rybníku smerom k Bielemu Kostolu je navrhnutý športovo-rekrea�ný areál, kde sa 

uvažuje so zriadením aquaparkom. Sú�as�ou areálu budú i plochy zelene, ich podiel bude min. 
30% na teréne, 	alší vegeta�né prvky budú uplatnené v rámci riešenia architektonického diela.  

• V UO obvode sú navrhnuté aleje, a to pozd
ž cyklotrasy v smere na Ko�išské a v smere 
k hospodárskemu dvoru Ko�išské v pred
žení popri sú�asnej po�nej komunikácii. 

• Pri chovnom rybníku rešpektova� židovský cintorín a záhradkársku osadu.  
 

 
Urbanistický obvod �.36 – Ko�išské 
 
Návrh riešenia: 

• UO je satelitnou zónou bývania. Prevláda bývanie v rodinných a bytových domoch.  
• Bytové domy: podiel zelene na plochách bývania predstavuje podiel min. 30% zelene. Vhodné 

je v rámci bytových domov uplatni� vegeta�né prvky na strechy, balkónoch, terasách i na 
fasádach. 

• Rodinné domy: podiel zelene v zóne IBV bude predstavova� 63%, z toho 3 percentá tvoria 
plochy verejné, parkovo upravené (mimo alejí). V �asti pri ceste na Biely Kostol podiel zelene 
predstavuje 53%, pri�om opä� 3 % sú plochy verejnej zelene parkovo upravenej.  

• Plochy ob�ianskej vybavenosti budú ma� 30 %-ný podiel zelene. 
• Športoviská pri Parnej budú ma� 80 %-ný podiel zelene 
• Parková plocha pri Parnej bude ma� výmeru cca 3 ha, ide o rozšírený biokoridor toku Parná, 

plocha bude riešené na tému „trnavské mlyny“, pretože na Parnej bolo v minulosti vä�šie 
množstvo mlynov. Park bude riešený tak, aby bol tok prístupný verejnosti. Cez park prechádza 
cyklistická trasa a chodník pre peších.  

• Hlavná kompozi�ná os je ulica bulvárneho typu, kde po oboch stranách ulice je vedený 
cyklistický chodník i chodník pre peších a cesta je od chodníkov oddelená obojstrannou alejou 
v zelenom páse.  

• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 
verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
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bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna výmera 
3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 

• ako sú�as� verejných parkových plôch a pridružených plôch verejných priestranstiev rieši� 
zachytávanie a využívanie daž	ovej vody spôsobom primeraným danému územiu (vodná 
nádrž, jazierko, polder a i.), resp. rieši� v území iný vodný prvok aj umelo vytvorený 

• pri bytových domoch v nových zónach bývania, kde nie je dostatok plôch pre budovanie zelene 
v predpísanom rozsahu, nahradi� ich inou primeranou formou zelene (napr. na terasách, 
strechách, prípadne fasádach, oporných konštrukciách, plotoch a pod.) aj s vybavenos�ou pre 
relaxa�ný pobyt rezidentov v primeranom rozsahu 

 
 
Urbanistický obvod �.37 – Nad Kamenným mlynom 
 
Návrh riešenia: 

• V UO sa nachádza jestvujúca zóna IBV, kde je potrebné zjednoduši� sú�asnú druhovú pestros� 
výsadieb, okolo celej IBV je navrhnutá jednostranná alej, od Kamennej cesty je navrhnutý pás 
zelene, ktorý bude riešený samostatnou projektovou dokumentáciou ako plocha parková, šírka 
pásu je 50 m, park bude teda priechodný, doplnený o oddychové miesta. Jeho funkcia je tiež 
hygienická a izola�ná. Smerom k hospodárskemu strediska (HS) pri ceste Modranskej je mimo 
ochranného pásma HS navrhnuté pokra�ovanie IBV, kde bude 53 %-ný podiel zelene.  

• V ochrannom pásme HS je navrhnutá zóna vybavenosti, kde podiel zelene bude 20-30%. Cez 
zónu vybavenosti popri komunikáciách je navrhnutá obojstranná alej, ktorá okrem funkcie 
hygienickej bude plni� i funkciu mikroklimatickú – vetrolamovú.  

• V rámci areálu hospodárskeho strediska je potrebné dobudova� najmä obvodovú zele� 
z dôvodu hygienického. Nezastavané plochy zelene je vhodné doplni� najmä o vzrastlú zele�, 
prioritne orechy a pagaštany, ktoré pohlcujú pachy. Od cesty Modranskej je navrhnutá 
jednostranná alej v súbehu s cyklistickou trasou.  

• Areál chovu koní je vhodné v území rešpektova�.  
• Záhradkársku osadu pri železnici je potrebné rešpektova�.  
• Okolo železni�nej trate posilni� izola�nú funkciu zelene výsadbou stromoradia.  Tento pás 

zelene je vhodné pred
ži� pozd
ž celej trate.  
• V smere ku Kamennému mlynu je navrhnutá zóna IBV. Podiel zelene v tejto zóne bude 50 %-

ný, popri hlavnej komunikácii je navrhnutá jednostranná alej v ulici, bo�né ulice majú 
vy�lenené uli�né pásy zelene, avšak tu budú vysadené len kry, prípadne trvalky. Za IBV zo 
severozápadnej strany je navrhnuté stromoradie s funkciou protiveternou, ktorá bude 
eliminova� prenos TZL na plochu IBV.  

• Od Kamennej cesty je navrhnutý pás zelene o šírke 50 m, avšak �as� tohto pásu (cca 20) bude 
sú�as�ou súkromných záhrad. To znamená, že súkromné záhrady budú ma� �iasto�ne 
regulované využitie, obmedzený režim na plochách záhrad. 

• Pri Kamennej ceste je potrebné rešpektova� v plnom rozsahu ochranné pásmo podzemnej vody. 
• Okolo západného obchvatu je navrhnutý pás izola�nej zelene o šírke 80-100m. Tento pás bude 

prevažne zatrávnený, nako�ko v jeho trase sú umiestnené podzemné inžinierske siete a ich 
ochranné pásmo bude potrebné rešpektova�. Vysokú zele� budem možné sadi� len pri HS.  

• Zastavané územie s krajnou je prepojené prostredníctvom ekoduktu, ktorého šírka je min. 30 m 
a na jeho ploche bude vysadená min. dvojetážová vegetácia (bylinný porast a kry). Vhodné je 
u v rámci ekoduktu uplatni� navrhované stromoradie od železnice po Trnavské rybníky.  
 

 
Urbanistický obvod �.39 – Krá�ová – Farský mlyn 
 
Návrh riešenia: 

• V navrhovanom zastavanom území bude prevláda� zóna IBV. Podiel zelene v zóne je 50%. 
Okrem toho bude v UO vytvorené subjadro sídelnej zelene o min. výmere 0,8 ha.  
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• Zónu IBV je potrebné rieši� samostatnou UPD-Z. V rámci riešenia je potrebné stanovi� hlavnú 
kompozi�nú os, ktorá bude riešená ako ulica bulvárneho typu. Od západného obchvatu bude 
IBV od�lenená izola�nou zele�ou o šírke min. 50 m, táto bule vysadená zo stromov vzrastlých, 
ve�kokorunných, rýchlorastúcich, podiel kostrových drevín bude min. 30%. Funkcia izola�ného 
pásu bude najmä protiveterná a hygienická. V izola�nom páse zelene budú vytvorené jemné 
terénne depresie na zachytávanie povrchovej daž	ovej vody zo spevnených plôch 
a komunikácií.  

• IBV bude na krajinu napojená prostredníctvom ekoduktu, ktorého šírka bude min. 30 m.  
• Popri Modranskej ceste a Orešianskej ceste sú navrhnuté cyklistické trasy. Na ulici Orešianskej 

je potrebné revitalizova� sú�asné stromoradie. Okolo Orešianskej i Modranskej cesty sú 
trasované inžinierske siete, ktorých ochranné pásmo je potrebné rešpektova�. Na konci 
ochranného pásma je potrebné vysadi� alej ve�kokorunných stromov.  

• Od železnice je potrebné tiež vysadi� pás izola�nej zelene o šírke min. 40 m. V tomto 
ochrannom páse bude vysadená dvojradová alej.  

• �as� UO tvorí aj priemyselná zóna. V tejto zóne bude podiel zelene na úrovni 30%. Od 
jestvujúcej priemyselnej zóny je nová zóna oddelená dvojradovou alejou. Okolo severného 
obchvatu je izola�ný pás zelene, avšak len s bylinným povrchom, nako�ko v trase vedú 
inžinierske siete alebo je tu ochranné pásmo inžinierskych sietí, ktoré treba rešpektova�. 
 

 
Urbanistický obvod �.41 – Horné za cestou 

 
Návrh riešenia: 

• Zo zastavaného územia mesta do tohto UO spadá �as� východného obchvatu s pri�ahlým 
izola�ným pásom zelene  po Sibírsku ulicu. Okolo ulice je stromoradie zo zmiešaných 
druhov drevín, ktoré je potrebné rešpektova�, ošetri� a chráni� pred výrubom.  

• Potrebné je celý izola�ný pás vybudova� ako súvislý porast z drevín ve�kokorunných, 
domácich, rýchlorastúcich, pri�om kostrové dreviny by mali tvori� 30%.  

 
 

Urbanistický obvod �.42 – Dolné za cestou 
 
Návrh riešenia: 

• Zo zastavaného územia mesta do tohto UO spadá �as� východného obchvatu s pri�ahlým 
izola�ným pásom zelene  po cestu Krupú. Okolo cesty je stromoradie orechov, ktoré je 
potrebné rešpektova�, ošetri� a chráni� pred výrubom.  

• Potrebné je celý izola�ný pás vybudova� ako súvislý porast z drevín ve�kokorunných, 
domácich, rýchlorastúcich, pri�om kostrové dreviny by mali tvori� 30%. Ihli�naté dreviny 
odstráni� a nepoužíva�. 

 
 

Urbanistický obvod �.44 – Záhrady 
 
Návrh riešenia v rámci sú�asného zastavaného územia: 

• Rešpektova� plochy na nezastavanie, plochy zelene doplni� najmä o vzrastlú zele�, v rámci 
sídlisk Clementisa, Slotu a Tekela vytvori� malé parkové plochy (napr. pri Kauflande, pri MŠ 
apod.) a podpori� vysokú kvalitu medziblokových priestorov. Tým sa podporí udržate�nos� 
zelene v UO. 

• Obmedzi� parkovanie na teréne, podpori� zriadenie garážového domu pri Kauflande, tiež pri 
Kauflande ozeleni� sú�asné parkovisko vybudované na teréne. 

• Zvýši� kvalitu izola�ného pásu zelene – lesopark pri sídlisku Slotu a Tekela., realizova� 
prebierky, podpori� vybavenos�, apod. Na sídlisku Tekela doplni� stromy v medziblokových 
priestoroch. 

• Športový areál Lokomotíva doplni� o obvodovú zele� vysokú, v �asti pri ulici Spartakovskej 
podpori� výsadbu s funkcou relaxa�no-oddychovou. Parkovisko pred Lokomotívou ozeleni�.  



Aktualizácia dokumentu MÚSES mesta Trnava  2008      Návrhová �as� 

 

 
331 

• Zachova� vysoký štandard kvality a dizajnového riešenia na ulici Clementisa 
• Plochy zelene viac vybavi� malou architektúrou a zvýši� kvalitu sú�asnej malej architektúry 
• V MŠ posilni� sociálnu funkciu plôch zelene, posilni� detský mobiliár, plochy zelene 

revitalizova�, doplni� plochy zelene o obvodovú zele�, rieši� funk�né �lenenie plôch, rieši� 
kompozíciu na základe samostatnej projektovej dokumentácie.  

Návrh riešenia v rámci navrhovanej výstavby: 
• urbanistický obvod je potrebné rieši� samostatnou urbanisticko-architektonickou štúdiou, ktorá 

ur�í funkcie a rozsah jednotlivých funk�ných celkov.  
• V UO je potrebné vytvori� plochy parkové a lesoparkové o výmere min. 40 ha. Tieto plochy 

nemusia by� v kompaktnom bloku, ale môžu by� rozdelené do viacerých blokov, pri�om každý 
z nich bude ma� výmeru nad 5 ha, �ím bude ma� význam jadra v systéme sídelnej zelene. UO 
je potrebné rieši� tak, aby všetky  jadrá v UO 44 boli navzájom prepojené alejami a zárove� aby 
boli prostredníctvom Ekotunela napojené na krajinu.  

• Na parkových plochách uvažova� s vytvorením terénnych modelácií na zachytávanie 
povrchovej daž	ovej vody zo spevnených plôch, komunikácií i zo striech objektov.  

• V rámci UO 44 budú vybudované dva ekotunely popod východný obchvat mesta. V oboch 
prípadoch môžu by� riešené i ako podchody pre peších �i cyklistov. 

• Od východného obchvatu je potrebné rieši� izola�ný pás zelene o min. šírke 50 m, pri�om 
podstatná �as� plôch bude zatrávnená z dôvodu trasovania podzemných inžinierskych sietí.  

• DO UO bude pokra�ova� Spartakovská ulica, ktorá si i v tomto obvode zachová charakter 
bulvárnej ulice, jej šírka bude min. 40 m, po oboch stranách ulice bude stromoradie, 
v stredovom páse ulice bude dvojradová alej. Cyklistický chodník po oboch stranách ulice bude 
od cesty oddelený pásom zelene s výsadbou krov. 

• Ostatné hlavné uli�né trakty vo všetkých smeroch budú podporené obojstrannými alejami.  
• Na Pieš�anskej ceste uplatni� v maximálnej miere obojstranné aleje. Ke	že popri ceste sú 

trasované tiež inžinierske siete, je potrebné rešpektova� ochranné pásmo sietí.  
• Všetky plochy s objektami ob�ianskej vybavenosti pri východom obchvate budú ma� min. 30 

%-ný podiel zelene. 
• Všetky plochy plánované na výstavbu bytových domov budú ma� 40 %-ný podiel zelene. 

V prípade zriadenia uvažovaného rozsahu parkových plôch to bude posta�ova�. Vhodné však je 
v UO uplatni� i prvky „zelenej architektúry“. 

• Parkoviská rieši� prioritne pod bytovými domami a inými objektami, prípadne uvažova� 
s výstavbou garážových domov. S výstavbou parkovacích miest na teréne po�íta� len pre 
návštevníkov zóny bývania, a parkoviská doplni� o výsadbu vzrastlých drevín v spone 1 strom 
na 100 m2. 

• V rámci vybavenosti UO je potrebné vybudova� i športoviská. Tieto je vhodné situova� do 
intenzívne vysadených plôch zelene ako sú�as� parkov, lesoparkov, prípadne v rámci 
športovísk je potrebné po�íta� s plochami zelene o výmere 30%, a potom na týchto plochách 
sadi� najmä stromy vysoké s mikroklimatickou funkciou.  

• Plochy verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha rieši� ako verejné parkové úpravy, alternatívne 
verejné priestranstvo upravené zele�ou, mobiliárom a vybavenos�ou pre relax a spolo�enské 
kontakty rezidentov, z h�adiska systému sídelnej zelene je potrebné ich rieši� v nových zónach 
bývania v dostupnosti do 300 m (minimálna doporu�ená plocha 0,5 – 1,0 ha, optimálna výmera 
3-5 m2 na 1/obyvate�a zóny), alebo tzv. obvodové verejné parkové úpravy na ploche o 
minimálnej výmere 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, pokia� sa takáto úprava alebo 
priestranstvo v požadovanej dostupnosti a v primeranej ve�kosti už v území nenachádza 

• ako sú�as� verejných parkových plôch a pridružených plôch verejných priestranstiev rieši� 
zachytávanie a využívanie daž	ovej vody spôsobom primeraným danému územiu (vodná 
nádrž, jazierko, polder a i.), resp. rieši� v území iný vodný prvok aj umelo vytvorený 

• pri bytových domoch v nových zónach bývania, kde nie je dostatok plôch pre budovanie zelene 
v predpísanom rozsahu, nahradi� ich inou primeranou formou zelene (napr. na terasách, 
strechách, prípadne fasádach, oporných konštrukciách, plotoch a pod.) aj s vybavenos�ou pre 
relaxa�ný pobyt rezidentov v primeranom rozsahu 
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Urbanistický obvod �.45 – Slávia 
 
Návrh riešenia: 

• Športový areál Slávia je potrebné líniovými výsadbami stromoradí roz�leni� na menšie funk�né 
celky, dobudova� obvodové aleje okolo celého areálu, atletickú �as� s ihriskom na	alej 
kvalitne udržiava�, údržbu zvýši� v �asti smerom ku Štrkom, odstráni� náletové dreviny pri 
tenisových kurtoch, zvýši� kvalitu údržby detského ihriská, odstráni� náletové dreviny, 
skontrolova� kvalitu detského mobiliáru 

• Slávia – �as� pri kúpalisku: prebudova� druhové zloženie tohto priestoru, odstráni� dreviny 
ihli�naté, doplni� dreviny listnaté, plochu doplni� o mobiliár, vhodné je rešpektova� spracovanú 
štúdiu pre areál kúpaliska.  

• Slávia – tréningové ihriská: doplni� obvodovú vysokú zele� ako protiveternú bariéru. 
• Slávia – pri Cukrovej ulici: kynologický areál presunú� do UO 27, ruderálne plochy 

revitalizova�, plochy pri ulici Cukrovej vybudova� športoviska, ktoré je možné umiestni� medzi 
stromy 

• Pri ulici Hajdóczyho revitalizova� jestvujúcu alej, ihli�naté dreviny v areáli Slávie odstráni� 
a nahradi� ich listnatými drevinami. 

• Pri objektoch vybavenosti v areáli Slávie (reštaurácia apod.) v�leni� do prírodných prvkov, 
plochy zelene okolo objektov upravi�, vysadi�, vznikne tak centrum medzi športovými 
plochami.  

• Rybníková ulica je riešená samostatnou projektovou dokumentáciou, ktorú je potrebné 
rešpektova�. Navyše je pred kúpaliskom plánovaná výstavba parkoviska na teréne, vhodné je 
však na danom mieste vybudova� hromadné parkovisko najmä pre návštevníkov športového 
areálu Slávia. Pri vstupe na univerzitnú pôdu UCM je navrhnuté parkovisko, ktoré je potrebné 
ozeleni� vzrastlými a vysokými stromami.  

• Nástupný priestor do UCM je potrebné upravi� (UO �. 22). UMC chýba „parkové zázemie“ pre 
študentov i pedagógov, �as� areálu Slávie by mohla plni� túto funkciu.  

 
 

Urbanistický obvod �.48 – Modranka 
 
Návrh riešenia: 

• V UO prevláda funkcia bývania v RD. Túto funkciu je vhodné podpori�. 
• Udrža� charakter vidieckej obce nieko�kými opatreniami: zachova� tradi�nú parceláciu pre 

výstavbu IBV, zachova� tradi�nú architektúru, resp. prebra� regionálne prvky z �udovej 
architektúry na nové objekty. Nepovoli� výstavbu katalógových domov, zamedzi� vnášaniu 
mestských hmôt, materiálov a farieb do vidieckeho prostredia, najmä  na uliciach, ktoré si 
zachovali tradi�ný vidiecky charakter. Zamedzi� výsadbe porastov druhovo príliš pestrých. 
Podpori� úžitkovú funkciu záhrad, a to i pre potreby samozásobovania. Povoli� výstavbu 
hospodárskych objektov z tradi�ných materiálov. Preferova� tradi�né farebné riešenie objektov, 
ale i spevnených plôch, prvkov v záhradách apod. Podpori� chov hydiny a drobných domácich 
zvierat v nadrozmerných záhradách za podmienky zabezpe�enia bezproblémového 
odstra�ovania exkrementov. Podpori� tradi�ný charakter záhrad, v záhradách uplatni� najmä 
výsadbu drevín listnatých, ovocných, starých krajových odrôd,  v predzáhradkách uplatni� 
tradi�né vidiecke druhy okrasných rastlín, a to najmä v staršej zástavbe obce. Ulice zjednoti� 
použitím živých plotov. Z uli�ných priestorov odstráni� ihli�naté dreviny a nahradi� ich 
drevinami listnatými (orechy, moruše, �erešne apod.).   

• V centre obce vytvori� malé plochy verejnej zelene, a to pri požiarnej zbrojnici, pri ulici Jarnej, 
pri kostole. Areál ZŠ a MŠ disponuje dostatok zelene, areál je potrebné kompozi�ne vyrieši�, 
zárove� vyrieši� i funkciu jednotlivých plôch v areáli, areál sprístupni� verejnosti v ur�itom 
obmedzenom režime, areál dobudova� o detský mobiliár. Akceptova� spracovanú štúdiu na 
uvedený areál. Na konci areálu školy podpori� sakrálny objekt (kaplnku) výsadbou tradi�ných 
drevín (lipy).  
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• Plocha cintorína si vyžaduje dobudovanie zelene min. po obvode cintorína, plochu pri 
centrálnom kríži dotvori�, pri kostole je potrebné zmeni� druhovú skladbu drevín, odstráni� 
dreviny ihli�naté, doplni� dreviny listnaté 

• Uli�né trakty doplni� o aleje, resp. jestvujúce aleje revitalizova�. Zjednoti� Seredskú cestu 
výsadbou aleje, na Tichej ulici rozšíri� pás zelene a v �om vysadi� alej, na ulici Hrani�nej 
doplni� alej, na Raj�urskej ulici odstráni� ihli�nany a nahradi� ich drevinami listnatými, na ulici 
Bosniackej jestvujúce ihli�naté dreviny odstráni� a nahradi� listnatými, na ulici Krasku upravi� 
jestvujúci trojuholník zelene (požiarna zbrojnica) a odstráni� oplotenie, plochu doplni� 
o mobiliár, z ulíc Dedinská a Topo�ová odstráni� ihli�naté dreviny, na ulici Topo�ovej 
revitalizova� jestvujúce stromy a doplni� výsadby listnatých drevín. Pozd
ž navrhovaných 
peších a cyklistických trás doplni� výsadby stromoradí smerom k dia�ni�nému 
privádza�u, smerom k športovému areálu a na ulici Raj�urskej. Na ulici Vodnej podpori� a 
udrža� tradi�ný vidiecky ráz ulice. 

• Popri Trnávke podpori� výstavbu cyklotrasy  a v jej súbehu vies� stromoradie. Popri Trnávke 
po oboch stranách toku rozšíri� biokoridor Trnávky. Tok Trnávky sprístupni� verejnosti 
rôznymi úpravami. Tok vy�isti�, revitalizova�. V zastavanom území obce Modranka tak 
obmedzi� režim využívania záhrad, �as� záhrad bude vysadená krajinárskymi drevinami. 

• Okolo športového areálu vybudova� obvodovú zele�, alejami roz�leni� plochu areálu na menšie 
funk�né plochy. Skvalitni� údržbu areálu.  

• Popri dia�ni�nom privádza�i vybudova� izola�ný pás zelene o šírke min. 40 m. Vysadené budú 
dreviny domáce, rýchlorastúce, ve�kokorunné, podporujúce krajinný ráz. 

• Medzi privádza�om v �asti od Modranky a jestvujúcou zástavbou je navrhnutá výstavba IBV, 
v ktorej bude uplatnený 63 %-ný podiel plôch zelene.  

• Izola�ný pás popri privádza�i zo strany navrhovaných objektov ob�ianskej vybavenosti bude 
izola�ný pás široký 50 m. V areáloch objektov ob�ianskej vybavenosti je navrhnutý podiel 
zelene na úrovni 30%. V �asti pri nadúrov�ovej križovatke je vhodné na plochách zelene 
vybudova� terénne modelácie na zachytávanie povrchovej daž	ovej vody.  

• V rámci plochy ob�ianskej vybavenosti rešpektova� jestvujúcu božiu muku i stromoradie, ktoré 
od nej vedie smerom k železnici. Stromoradie revitalizova�, doplni� najmä o kostrové dreviny, 
chráni� pred odstránením. Okolo božej muky vysadi� min. 2 lipy, �o je v súlade s historickou 
úpravou pri sakrálnych prvkoch.  

• Izola�ný pás popri dia�ni�nom privádza�i zo strany železnice drža� v šírke 100 m, opä� v �om 
bude vybudovaná terénna depresia pre daž	ovú vodu. Izola�ný pás popri privádza�i smerom 
k obci bude široký len 30 m. Obidva izola�né pásy budova� ho z krajinárskych drevín 
typických pre dané územie.  

• V jestvujúcich priemyselných areáloch dobudova� vysokú zele� na úrove� min. 20% z plôch 
areálov. Nové výrobné areály budú disponova� plochami zelene v rozsahu tiež min. 20% 
z celého areálu.  

 
 

 

A.4.2.5..  Regulatívy v prospech rozvoja plôch zelene 
 
Rozvoj základných krajinno-urbaniza�ných funkcií: 
A. Funkcia obytná 
B. Funkcia ob�ianskeho vybavenia 
C. Šport, rekreácia a CR 
D. Funkcia výroby 
Z. Krajina a urbánna zele� 
 

Rozvoj základných krajinno-urbaniza�ných funkcií: 
A. Funkcia obytná – plochy zelene predstavujú doplnkové funkcie k funkcii prevládajúcej 
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B. Funkcia ob�ianskeho vybavenia – plochy zelene predstavujú doplnkovú funkciu k funkcii 
prevládajúcej 

C. Šport, rekreácia a CR – plochy zelene predstavujú doplnkovú funkciu k funkcii prevládajúcej 

D. Funkcia výroby – plochy zelene predstavujú doplnkovú  funkciu k funkcii prevládajúcej 

Z. Urbánna zele� – plochy zelene majú prioritne funkciu ekostabiliza�nú, hygienickú a urbanisticko-
architektonickú 

K. Krajinné prostredie – plochy mimo zastavaného územia s funkciou úžitkovou, rekrea�nou, 
ekostabiliza�nou 

 

Spolo�né regulatívy pre všetky funk�né celky: 
- rešpektova� plochy ur�ené na nezastavanie 
- posilni� zele�ou plochy rizikové (nadmerne za�ažené emisiami a imisiami, od�leni� rizikové 

územia zele�ou od ostatnej zástavby) 
- prija� opatrenia na dosiahnutie odporú�aného mezoštrukturálneho indexu pre jednotlivé 

urbanistické obvody 
- rešpektova� navrhnuté „zelené“ koridory, uplat�ova� ich pri rekonštrukciách komunikácií a pri 

všetkých druhoch výstavby �i úprave priestorov v meste 
- rešpektova� 300-500 m dostupnos� plôch verejnej zelene s výmerou nad 0,5 ha  
- rešpektova� odporú�ané % podielu �istých plôch zelene na plochách verejných �i vyhradených 

a parkovo upravených, po odpo�ítaní spevnených plôch apod. 
- rešpektova� navrhnutý podiel zelene v % v rámci nových jednotlivých funk�ných celkoch 
- rešpektova� zachovanie prieh�adov na dominanty mesta z vybraných pozícií 
- eliminova� cudzokrajné a ihli�naté dreviny najmä v zónach kontaktných s krajinou a v územiach 

za�ažených emisiami 
- rešpektova� limitovanie rozvoja mesta smerom k Trnavským rybníkom 
- uplatni� podrobnejšie riešenie vybraných území z h�adiska krajiny, jej využitia, stvárnenia  (UAŠ, 

UPD-Z, PD) 

 

 

A 01 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – mestské formy 

 

Základná charakteristika z h�adiska zelene: 

Územie bloku slúži výlu�ne na bývanie v nízkopodlažnej zástavbe rodinnými domami a na rekreáciu 
v súkromných záhradách: 
- Zele� záhrad pri rodinných domoch – predzáhradky, okrasné záhrady a úžitkové záhrady  
- Zele� v uli�ných traktoch 
- Zele� spolo�ných verejných priestorov  

 

Funkcie záväzné (dominantné) z h�adiska zelene: 
- Predzáhradky – priestor pred rodinnými domami, v ulici so zjednocujúcou úpravou 
- Okrasné záhrady – priestor v bezprostrednej blízkosti rodinných domov o výmere min. 100 m2 
- Záhrady – priestor s funkciou prevažne úžitkovou za rodinnými domami 
- V uli�ných traktoch uplatni� zele� líniového charakteru (sprievodná zele� komunikácií), 

komponova� kompaktné pásy zelene prípadne rieši� bodovú výsadbu zelene v uli�ných priestoroch, 
uli�né priestory zele�ou zjednoti� 

- Vo verejných priestoroch uplatni� plošnú verejnú zele� parkovo upravenú 
- Vo verejných priestoroch uplatni� zele� líniového charakteru najmä okolo cyklistických a peších 

trás, pri zastávkach MHD, na parkoviskách   
- nevyhnutné odstavné plochy pre rezidentov – podporené línie zele�ou 
- vo verejných priestoroch vytvori� plošný prvok zelene ako spolo�ensko-oddychovú plochu parkovo 

upravenú, a to najmä pri objektoch ob�ianskej vybavenosti o min. výmere 0,2 ha  s dostupnos�ou 
do 300 m 
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Funkcie smerné:  
- malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvate�ov príslušného územia 
- rešpektova� plochy ur�ené na nezastavanie, ktoré plnia ekostabiliza�nú, environmentálnu 

a estetickú funkciu  
- pri prípadných objektoch vybavenosti v rámci zón bývania revitalizova� plochy zelene 
- povolené drobné prevádzky v rámci rodinných domov v prípade produkcie emisií od�leni� 

izola�ným pásom z vegeta�ných prvkov 
- menšie kultúrne, sociálne, zdravotnícke, športové zariadenia, MŠ, kostoly, modlitebne doplni� 

vegeta�nými prvkami na základe projektovej dokumentácie  
- rešpektova� spracované a schválené urbanistické štúdie a projekty (napr. Za tra�ou 4, Za tra�ou 3, 

IBV Kamenný mlyn apod.) 
- v nových zónach bývania v rámci IBV na plochách verejnej zelene vytvori� terénnu modeláciu 

(depresiu) na zachytávanie daž	ovej vody zo striech a spevnených plôch IBV 

 

Podmiene�né funkcie: 
- funkcia záhrad je prioritne rekrea�no-oddychová. Prípustná je i funkcia úžitková so zameraním na 

samozásobovanie avšak len v primeranom rozsahu, vylú�i� ob�ažovanie susedov 
- V rámci uli�nej, kompaktnej zástavby  môže by� uplatnená výstavba bez predzáhradiek 
- V prípade potreby riešenia biokoridoru okolo toku Trnávky vy�leni� plochy s obmedzeným 

režimom využitia (Modranka pri toku Trnávky, južná �as� mesta, v dotyku s frekventovanými 
komunikáciami, apod. ) 

- Zjednotenie ulíc – vytvára� živé ploty, použi� zjednocujúce prvky v uli�ných priestoroch i v rámci 
predzáhradiek, spracova� projektovú dokumentáciu na skvalitnenie dizajnu uli�ného priestoru 

- Obmedzi� rôznorodos� plotov, zjednoti�, obmedzi� ploty vysoké a plné 
- pred objektmi zapísanými v zozname kultúrnych pamiatok alebo pamätihodností vytvori� upravený 

priestor a vytvori� prieh�ad na chránený objekt   

 

Neprípustné funkcie 
- výroba, skladovanie, zariadenia dopravy (ako hlavné stavby) 
- všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi, ktoré by priamo alebo nepriamo 

obmedzili využitie susedných parciel pre ú�ely bývania (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 
prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov)  

- po�nohospodárska výroba (rastlinná výroba, chov hospodárskych zvierat) 

 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
- parkovanie - parkovacie miesta majite�ov RD bude riešené na ich súkromných pozemkoch 
- parkovanie  - užívate�ov prípadnej komer�nej vybavenosti a služieb bude riešené v rámci pozemku 

ich prevádzkovate�a 
- doplnkové stavby – hospodárske objekty, drobné stavby v záhradách budú len prízemné 
- okrasná funkcia - na garáže, hospodárske objekty apod. využi� popínavé dreviny a prípadne rieši� 

strešnú zele� objektov  
- verejná zele� - pokia� sú priestorové možnosti verejného priestranstva zóny RD dostato�né, rieši� 

plochy verejnej zelene  o výmere aspo� 0,5 ha, minimálne však 0,2 ha v stiesnených podmienkach  
- súkromná zele� - pokia� sú priestorové možnosti riešeného súkromného pozemku dostato�né, rieši� 

zele� súkromných záhrad na výmere 60 a viac % plochy pozemku, minimálne však na 200 m2 pri 
jednom objekte RD 

 

Poznámky:  
- Kopánka – tu môže by� uplatnená výstavba bez predzáhradiek 
- Nové vybrané uli�né priestory na Kopánke budú riešené formou „zelených“ retardérov, �ím sa 

dosiahne sk�udnenie dopravy na príslušných komunikáciách, v cestnom telese budú vytvorené 
ostrov�eky zelene so stromami, ich funkcia je spomalenie dopravných prostriedkov 

- Modranka – v rámci vä�ších záhrad môže by� uplatnená i funkcia drobného hospodárenia 
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- Modranka – �as� súkromných záhrad pri toku Trnávky bude prebudovaná na biokoridor, �o pre 
majite�ov záhrad znamená obmedzený režim užívania záhrad, potrebná tu je zmena vysadených 
druhov drevín, pre výsadbu bude spracovaná projektová dokumentácia 

- vytvára� podmienky pre postupné uvo��ovanie brehov pre rozširovanie biokoridoru 
- Navrhovaná obytná zóna v UO 39 – bude potrebné vybudova� plochu verejnej zelene parkovo 

upravenej o výmere min. 0,8 ha (ako subjadro systému sídelnej zelene) v centrálnej �asti zóny, resp. 
pri objektoch ob�ianskej vybavenosti. Tým sa pre všetkých obyvate�ov zóny stane táto plocha 
dostupná do 300 m. Na obytnú zónu je potrebné spracova� urbanisticko-architektonickú štúdiu. 

- Uli�ná zele� – jej uplatnenie je možné v závislosti od uloženia inžinierskych sietí. V rámci 
rekonštrukcie inžinierskych sietí a uli�ných traktov je potrebné siete vies� v jednom koridore a po 
jednej strane ulice, aby min. druhá strana zostala využite�ná pre výsadbu alejí. 

- Verejné priestranstvá s parkovo upravenou zele�ou nie je možné uplatni� vo všetkých obytných 
štvrtiach. V jestvujúcej zástavbe je pre tieto ú�ely vhodné využi� priestory pri objektoch ob�ianskej 
vybavenosti. V nových štvrtiach je potrebné po�íta� s vybudovaním verejnej zelene, a to min. 
o výmere 3% výmery celej zóny bývania, resp. o výmere 5 m2/obyvate�a. 

- Pre zberné dvory vy�leni� plochy zele�ou odizolované od obytných priestorov  

 

 

A 02 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – vidiecke formy  

 

Základná charakteristika z h�adiska zelene: 
− Záhrady a zele� osád pri objektoch  nízkopodlažnej zástavby rodinných domov alebo pri 

samostatne stojacich rodinných domoch 

 

Funkcie záväzné: 
- zele� súkromných záhrad – predzáhradky, okrasné záhrady, úžitkové záhrady 
- možnos� uplatnenia �inností po�nohospodárskej malovýroby (rastlinná výroba, chov 

hospodárskych zvierat)  
- zele� krajinotvorná, prepájajúca osady s krajinným prostredím 
- oddychové plochy v osadách v rámci cyklistických a peších trás líniového alebo plošného 

charakteru (aleje pri cyklistických trasách, oddychové miesta s vybavenos�ou) 
- nevyhnutné odstavné parkovacie plochy pre rezidentov doplnené vzrastlou zele�ou  

 

Funkcie smerné:  
- parkovo upravená plošná zele� verejných priestorov charakteru prírodne-krajinárskeho podporujúca 

krajinný ráz územia o min. výmere 0,2 ha v centrálnej polohe osady 
- nevyhnutné odstavné plochy a plochy technického vybavenia územia pre príslušné motorové, 

cyklistické a pešie komunikácie 
- zele� líniová napojená na krajinné prostredie (biocentrá a biokoridory) zostavená najmä z druhov 

domácich 
- rešpektova� vegeta�né prvky, ktoré plnia ekostabiliza�nú funkciu a podporujú biodiverzitu 

(ve�kokorunné druhy drevín, zahustené skupiny drevín, vä�šie krovité porasty, dreviny staré, apod.) 
- priamo pri objektoch bývania revitalizova� jestvujúce dreviny 
- povolené drobné prevádzky v rámci rodinných domov a záhrad, uplatni� dreviny krajinárske 

v zhode s daným vegeta�ným pásmom 
- menšie športové zariadenia, modlitebne, božie muky, pamätníky doplni� vegeta�nými prvkami  
- podpori� zachytávanie daž	ovej vody zo striech a spevnených plôch IBV v rámci osád 

 

Podmiene�né funkcie: 
- v prípade zriadenia drobných prevádzok, ktoré produkujú emisie, od�leni� bývanie izola�ným 

pásom od prevádzky porastom  
- pri riešení objektov v záhradách (prístrešky, hospodárske objekty) a pri výstavbe oplotenia využíva� 

regionálne prvky �udovej architektúry 
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Neprípustné funkcie 
- výroba, skladovanie, zariadenia dopravy (ako hlavné stavby) 
- všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi, ktoré by priamo alebo nepriamo 

obmedzili využitie susedných parciel pre ú�ely bývania (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 
prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov)  

- po�nohospodárska výroba (rastlinná výroba, chov hospodárskych zvierat) 
- osádzanie bilbordov v osadách 

 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
- využívanie tradi�ných a krajových odrôd okrasných i úžitkových rastlín a drevín, podpora 

uchovania tradi�ného genofondu, podpora základných druhov a plánok 
- parkovanie užívate�ov prípadnej komer�nej vybavenosti a služieb bude riešené v rámci pozemku 

ich prevádzkovate�a 
- parkovacie a odstavné miesta majite�ov RD bude riešené na súkromných pozemkoch 
- stavby v záhradách budú len prízemné (prístrešky, hospodárske objekty) a pri výstavbe oplotenia 

používa� tradi�né prírodné materiály regiónu, prioritne drevo, kame� a hlinu 
- na garáže, hospodárske objekty apod. využi� popínavé dreviny  
- nepoužíva� geograficky nepôvodné a ihli�naté dreviny vo výsadbách  
- pokia� sú priestorové možnosti riešeného súkromného pozemku dostato�né, rieši� zele� 

súkromných záhrad (okresnú i úžitkovú) na výmere  60 a viac % z plochy pozemku 
- podpori� prístupové cesty spevnené miestne i nespevnené po�né alejovými výsadbami ovocných 

drevín i v rámci osád 

 

Poznámka:  
- ustanovenia sa týkajú najmä osád v administratívnom území mesta 
- regulatívy na využívanie záhrad sú vo�nejšie a umož�ujú i po�nohospodársku malovýrobu 

 

 

A 03 – Nízkopodlažná zástavba, rodinné domy reziden�ného typu 

 

Základná charakteristika: 
- vysoký podiel zelene - až 90% budú tvori� plochy nezastavané a zele� vysoká prioritne s funkciou 

estetickou  

 

Funkcie záväzné: 
- Nezastavané plochy tvoria 90% z plochy parcely, z toho 80% tvoria plochy zelene 
- Záhrady – priestor s funkciou prevažne okrasnou, záhrady rieši� samostatnou projektovou 

dokumentáciou, vysokú zele� situova� prevažne po obvode záhrady 
- ako zjednocujúci prvok obytnej štvrte uplatni� zelené živé ploty  
- V uli�ných traktoch uplatni� zele� líniového charakteru, uli�né priestory zjednoti� zele�ou nižšieho 

vzrastu 
- V uli�ných traktoch vytvori� plochy zelene s funkciou retardérov so stromami – sk�udnené 

komunikácie 
- Vo verejných priestoroch uplatni� zele� vyššieho vzrastu a líniového charakteru najmä popri 

cyklistických a peších trasách, pri zastávkach MHD, na parkoviskách   
- nevyhnutné odstavné plochy doplni� zele�ou 
- vo verejných priestoroch vytvori� spolo�ensko-oddychovú plochu parkovo upravenú, a to najmä pri 

objektoch ob�ianskej vybavenosti   

 

Funkcie smerné:  
- malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvate�ov príslušného územia doplnené o zele� 
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- v rámci verejných plôch budú vytvorené terénne depresie, do ktorých bude odvádzaná daž	ová 
voda zo striech, spevnených plôch a ulíc 

- na technické stavebné objekty (garáže, kôlne apod.) uplatni� popínavé dreviny 
- ploché stavebné prvky (strechy, terasy)  
- rešpektova� spracované a schválené urbanistické štúdie a projekty (IBV Kamenný mlyn) 

 

Podmiene�né funkcie: 
- funkcia záhrad je prioritne rekrea�no-oddychová, úprava parková, úžitková funkcia je potla�ená  
- zele� vysokú lokalizova� prioritne po obvode a objekt rodinného domu lokalizova� v centrálnej 

�asti parcely 
- Oplotenie bude z vegeta�ných prvkov (živé ploty), vysoké, neprieh�adné, môže by� kombinované 

i s inými materiálmi, pri�om živý plot bude tvori� min.  60%  oplotenia 

 

Neprípustné funkcie 
- výroba, skladovanie a zariadenia dopravy, skládky, zberné dvory apod. (ako hlavné stavby) 
- všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi, ktoré by priamo alebo nepriamo 

obmedzili využitie susedných parciel pre ú�ely bývania (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 
prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov)  

- po�nohospodárska výroba (rastlinná výroba, chov hospodárskych zvierat) 

 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
- parkovanie užívate�ov prípadnej komer�nej vybavenosti a služieb bude riešené v rámci pozemku 

ich prevádzkovate�a 
- parkovacie a odstavné miesta majite�ov RD bude riešené na súkromných pozemkoch 
- stavby v záhradách budú len prízemné 
- používa� geograficky nepôvodné a ihli�naté dreviny vo výsadbách len do 30% 
- v rámci ulice rieši� zele� min. jednostrannými alejami �i stromoradiami (ulice, v ktorých nebudú 

použité retardéry z vegeta�ných prvkov) 
- prípadné cyklotrasy �i trasy pre peších rieši� so sprievodnou zele�ou 

 

Poznámky:  
- Tesná blízkos� lesoparku Kamenný mlyn limituje použitie vegeta�ných prvkov, nie je vhodná 

prílišná farebnos�, prílišná druhová pestros�. Kostrové dreviny budú zodpoveda� charakteru 
lužných lesov.  

- Trnavské rybníky sú vyhlásené za chránené vtá�ie územie. To je 	alší limit pre tvorbu územia, 
najmä pre . verejné priestranstvá s parkovo upravenou zele�ou budú využíva� dreviny, ktorých 
plody predstavujú potravu pre vtáky. 

  

 

A 04 – bytové a rodinné domy v zmiešanej zástavbe 

 

Základná charakteristika: 
− Územie bloku slúži výlu�ne na bývanie v bytových (vä�šinou nízkopodlažných) a rodinných 

domoch, 

 s možnos�ou lokalizácie vybavenosti i nad rámec príslušného územia. 

 

Záväzné funkcie: 
- Záhrady pri rodinných domoch, nezastavané plochy 50%  
- Plochy verejnej zelene pri bytových domoch,  40% zelene 
- Zele� prioritne s funkciou rekrea�nou a úžitkovou 
- Zele� bytových domov plní tiež funkciu spolo�enskú, �o mu bude zodpoveda� i vybavenos� plochy 
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Smerné funkcie: 
- odstavné miesta budú doplnené o vysokú zele�, ktorá bude tvori� súvislé líniové prvky alebo bude 

riešená v rámci spevnených plôch, pri�om bude tvori� bodové (solitérne) prvky  
- zele� uli�ná, líniová – podpori� a udrža� jednostrannú výsadbu stromoradia 
- prehodnoti� rekrea�no-oddychové zariadenie (kúpalisko), obnovu kúpaliska rieši� projektovou 

dokumentáciou a v rámci tohto areálu revitalizova� i plochy zelene 

 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
- malé rekrea�né plochy s mobiliárom a prvkami drobnej architektúry  
- detské ihriská, vybavenos� plôch 

 

Neprípustné funkcie 
- zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb, zariadenia dopravy, skládky, zberné dvory  
- všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ú�ely bývania. 

 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
- prioritne sadi� stromy odolné na imisie, ve�kokorunné, listnaté (sú odolnejšie vo�i emisiám) 
- parkovanie užívate�ov zariadení komer�nej vybavenosti a služieb, prípadne zariadení nezávadnej 

výroby a výrobných služieb musí by� riešené v rámci pozemku ich prevádzkovate�a  
- parkovanie obyvate�ov BD (rezidentov) je potrebné rieši� na pozemku príslušného objektu BD  
- parkovacie a odstavné miesta rezidentov RD je potrebné rieši� na príslušnom pozemku RD 
- stavby v záhradách rodinných domov rieši� len prízemné 
- plochy sídlisk regulatívmi vymedzené pre plošnú parkovú zele� sú nezastavite�né a musia sa rieši� 

ako verejná parková úprava 
- pokia� sú priestorové možnosti riešeného územia, pozemku dostato�né, rieši� tzv. obvodové verejné 

parkové úpravy na ploche o minimálnej výmere cez 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m, alebo 
verejné parkové úpravy na ploche o minimálnej výmere 0,5 - 1 ha, optimálne o výmere 8 m2 na 
1/obyvate�a zóny v okruhu bývania do 300m 

- skvalitni� dizajn uli�ných priestorov prostredníctvom zjednocujúcich prvkov a zelene,   uli�ných 
priestorov doplni� minimálne jednostrannú alej 

- sprievodnú zele� pri ob�ianskej vybavenosti rieši� na výmere minimálne 200 m2 na 1 objekt 
- pokia� sú priestorové možnosti riešeného súkromného pozemku dostato�né, rieši� zele� 

súkromných záhrad na výmere min. 60% plochy pozemku, minimálne však na 200 m2 
- dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 30% 

 

 

A 05 – intenzifikované formy nízkopodlažnej zástavby bytových domov a mestské vily 

 

Základná charakteristika: 
− Územie bloku slúži na bývanie 

 

Funkcie záväzné 
- bývanie v obytných budovách v intenzifikovaných formách nízkopodlažnej zástavby v bytových 

domoch charakteru mestskej vily  
- zele� verejných priestranstiev v bilan�nej hranici blokov tvorí 30% plochy obytnej zóny 
- minimálna výmera plôch zelene verejnej a verejnosti neobmedzene prístupnej bez obmedzenia je 7 

m2/obyvate�a danej zóny bývania 
- zastúpenie architektonickej zelene uplatnenej v rámci „zelenej architektúry“ a v rámci vnútroblokov 

tvorí 	alších 20-30% plochy obytnej zóny (zele� zakomponova� do stavebných objektov, uplatni� 
ozelenenie striech bytových domov, terás, balkónov, striech garáží, prostredníctvom popínavých 
drevín vytvori� zelené fasády) 
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- hlavnú kompozi�nú os tvorí ulica bulvárneho typu, v nej uplatni� zele� líniového charakteru 
(sprievodná zele� komunikácií) s trojradovou alejou (jeden stredový pás) 

- hlavné uli�né trakty rieši� s obojstrannými alejami 
- na odstavných miestach (parkoviská) rieši� výsadbu vzrastlej zelene formou solitérnych výsadieb 

stromov 
- v bilan�ných priestoroch blokov vytvori� líniovú zele� s dominanciou ve�kokorunných drevín 
- vo vnútroblokových priestoroch vytvori� plošnú, parkovo upravenú verejnú zele� s vysokým 

podielom vybavenosti mobiliárom a inými prvkami drobnej architektúry, funkcia je prioritne 
oddychovo-rekrea�ná 

- vo verejných priestoroch uplatni� zele� líniového charakteru najmä okolo cyklistických a peších 
trás  

- vo verejných priestoroch vytvori� spolo�ensko-oddychovú plochu verejnej zelene parkovo 
upravenú pri toku Parná s výmerou nad 2 ha a s dostupnos�ou do 800 m (park pri toku Parná, park 
pri novej urbanistickej dominante).   

 

Funkcie smerné 
- rešpektova� urbanisticko-architektonickú štúdiu obytného súboru Trnava – Ko�išské 
- malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvate�ov príslušného územia v rámci vnútroblokových 

priestorov 
- rešpektova� plochy ur�ené na nezastavanie pri toku Parná, ktoré plnia krajinotvornú 

a ekostabiliza�nú funkciu  
- pri prípadných objektoch vybavenosti v rámci zón bývania realizova� plochy zelene na základe 

projektovej dokumentácie, vä�šiu plochu verejnej zelene parkovo upravenej s výmerou min. 2 ha 
rieši� pri urbanistickej dominante na konci kompozi�nej osi 

- vysokou zele�ou líniového charakteru podpori� cyklistické trasy a trasy pre peších 
- odstavné plochy rieši� s vysokým podielom zelene, dominancia ve�kokorunných stromov so 

závlahovým systémom 
- na plochách verejnej zelene vytvori� terénnu modeláciu (depresiu) na zachytávanie daž	ovej vody 

zo striech a spevnených plôch IBV 

 

Podmiene�né funkcie: 
- pri tvorbe plôch zelene rešpektova� nástup do objektov vybavenosti a podpori� prieh�ady na 

urbanistickú dominantu na konci kompozi�nej osi  
- parkovú plochu pri toku Parná rieši� ako biokoridor a v súlade s krajinným obrazom, využi� 

charakteristické dreviny pre danú oblas� 
- riešenie parkovej plochy pri toku Parná zosúladi� s renaturalizáciou (prípadne. s revitalizáciou) 

vodného toku Parná min. v úseku, kde tok prechádza urbanizovaným územím, vodný tok 
sprístupni� obyvate�om obytného súboru Ko�išské  

- plochy navrhovanej zelene prepoji� fyzicky i tematicky s lesoparkom Kamenný mlyn 
- na plochách zelene  pri toku Parná vybudova� plochu s vlastným imidžom, napr. pri tvorbe parku 

využi� tému „mlynov“, mlynských kolies, vodníkov, apod.,  
- plochy zelene vo vnútroblokoch rieši� ako územie s vlastnou identitou, každý vnútroblokový 

priestor bude ma� charakteristické riešenie, mobiliár, originálne prvky 
- vytvori� náu�ný chodník smerom k biocentru Farský mlyn, prepoji� náu�ným chodníkom 

a cyklotrasou lesopark Kamenný mlyn s biocentrom na toku Parná 

 

Neprípustné funkcie 
- výroba, skladovanie, zariadenia dopravy, skládky, zberné dvory, a pod. (ako hlavné stavby) 
- všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi, ktoré by priamo alebo nepriamo 

obmedzili využitie susedných parciel pre ú�ely bývania (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 
prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov)  

- po�nohospodárska výroba (rastlinná výroba, chov hospodárskych zvierat) 

 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
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- obmedzi� parkovanie na teréne na únosnú mieru, na parkovanie využi� parkovacie domy, ktoré 
budú prostredníctvom zelene zakomponované do nového obytného súboru 

- parkovanie užívate�ov prípadnej komer�nej vybavenosti a služieb bude riešené v rámci pozemku 
ich prevádzkovate�a 

- používa� geograficky nepôvodné a ihli�naté dreviny vo výsadbách max. do 30% 
- rieši� plochy verejnej zelene parkovo upravenej vo vnútroblokoch v dostupnej vzdialenosti do 300 

m o výmere min. 0,5 ha, tieto plochy budú tvori� subjadrá systému sídelnej zelene 
- na nových odstavných plochách rieši� zele� v pomere 1 ve�kokorunný strom na 100 m2  
- pokia� sú priestorové možnosti riešeného územia dostato�né, rieši� verejné parkové úpravy na 

ploche o minimálnej výmere 1 ha v okruhu bývania do 300m, optimálne o výmere 14 m2 na 
1/obyvate�a zóny 

- priestory rieši� o výmere 12 m2/obyvate�a 

 

Poznámky: 
- uvedená forma bývania bude uplatnená v obytnom súbore Ko�išské 

 

 

A 06 – viacpodlažná zástavba bytové domy (jestvujúca zástavba obytných súborov) 

 

Základná charakteristika: 
- Zele� jestvujúcich obytných blokov prioritne s funkciou bývania v bytových domoch nad 3 NP 

 

Funkcie záväzné 
- zele� verejná, parkovo upravená – využi� nezastavané plochy zelene a vytvori�  obvodové verejné 

parky na ploche o výmere cez 2 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m (za zimným štadiónom) alebo 
verejné parky na ploche o minimálnej výmere 0,5 - 1 ha v okruhu bývania do 300 m 

- minimálna výmera plôch zelene verejnej a verejnosti neobmedzene prístupnej bez obmedzenia je 7 
m2/obyvate�a danej zóny bývania 

- hlavné kompozi�né osi sú tvorené ulicami bulvárneho typu (ulica Spartakovská) 
- tiež 	alšie  uli�né trakty rieši� s jednostrannými, prípadne s obojstrannými alejami (Clementisa) 
- na odstavných miestach na teréne rieši� v rámci parkovacích plôch výsadbu vzrastlej zelene 

(parkovisko pred TESCOm, KAUFLANDom apod.) 
- zábery plôch zelene pre statickú dopravu na teréne nerealizova�, zábery zelene umožni� za ú�elom 

výstavby parkovacích domov a hromadných garážových domov 
- v bilan�ných priestoroch po obvode blokov vytvori� líniovú  zele� s dominanciou ve�kokorunných 

drevín 
- vo vnútroblokových priestoroch vytvori� plošnú, parkovo upravenú verejnú zele� s vysokým 

podielom vybavenosti mobiliárom a inými prvkami drobnej architektúry, funkcia je prioritne 
spolo�enská 

- vo verejných priestoroch uplatni� zele� líniového charakteru najmä okolo cyklistických a peších 
trás  

- vnútroblokové priestory rieši� projektovou dokumentáciou 

 

Funkcie smerné 
- rešpektova� urbanisticko-architektonické štúdie na humanizáciu obytných súborov (Humanizácia 

obytného súboru Vodáre�, Humanizácia námestia J.Herdu, Humanizácia obytného súboru Na 
hlinách apod.) 

- malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvate�ov príslušného územia  
- rešpektova� plochy ur�ené na nezastavanie v rámci obytných súborov  
- plochy zelene obytných súborov rieši� v rámci humanizácie sídlisk prostredníctvom samostatnej 

projektovej dokumentácie, dôraz klás� na vlastný imidž,  
- plochy verejnej zelene parkovej (pobytové plochy) rieši� projektovou dokumentáciou, parkovým 

plochám priradi�  tematický obsah 
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- parkovacie miesta na teréne vylú�i�, prebudovanie parkovacích domov �i iných dopravných 
zariadení využi� len plochy s najnižšou krajino-architektonickou hodnotou 

- odstavné plochy rieši� s vysokým podielom zelene, dominancia ve�kokorunných stromov so 
závlahovým systémom 

- vysokou zele�ou líniového charakteru podpori� cyklistické trasy a trasy pre peších, zastávky MHD 
- na plochách verejnej zelene vytvori� terénnu modeláciu (depresiu) na zachytávanie daž	ovej vody 

zo striech a spevnených plôch  
- na plochách za�ažených imisiami v ovzduší a emisiami z dopravy �i stacionárnych zdrojov 

zne�istenia použi� stromy ve�kokorunné, vhodné do mestského prostredia, odolné na emisie 

 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
- v obytných súboroch vytvára� tiež uk�udnené zóny s pomocou „zelených retardérov“, teda 

ostrov�ekov zelene v komunikácii so stromom ako dominantným prvkom 
- pri tvorbe plôch zelene rešpektova� potrebu nástupných priestorov do objektov vybavenosti  
- plochy verejnej zelene parkovej rieši� tiež  i tematicky, �ím park získa vlastný imidž 
- zele� obytných súborov rieši� v súlade s krajinným rázom 
- plochy zelene vo vnútroblokoch rieši� špecificky a tematicky 

 

Neprípustné funkcie 
- zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby) 
- skládky, zberné dvory 
- nové odstavné plochy na parkovanie motorových vozidiel 
- po�nohospodárska výroba, chov hydiny a iných hospodárskych zvierat  
- všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 
- prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
- parciel pre ú�ely bývania. 
- samostatne stojace individuálne a radové garáže 

 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
- zele� verejných priestranstiev tvorí min. 40% plochy obytného súboru 
- zastúpenie architektonickej zelene rieši� vo vnútroblokých priestoroch a na fasádach objektov 

(zele� terás, balkónov, prostredníctvom popínavých drevín vytvori� zelené fasády)  
- medziblokové plochy zelene tvoria výmeru  min. 11 m2/obyvate�a 
- nové parkoviská rieši� formou parkovacích domov a hromadných garáží 
- jestvujúce parkoviská doplni� zele�ou – vzrastlé stromy, podiel min. 1 ks/200 m2 
- lesoparky v blízkosti obytných súborov doplni� o mobiliár prioritne z dreva, farebnos� prvkov 

prispôsobi� prírodnému prostrediu 

 

 

A 07  – viacpodlažná zástavba bytové domy (nové obytné súbory) 

 

Základná charakteristika: 
- Zele� obytných blokov prioritne s funkciou bývania v bytových domoch nad 3 NP 

 

Funkcie záväzné 
- zele� verejná, parkovo upravená – v obytných súboroch rieši� tzv. obvodové verejné parkové 

úpravy na ploche o minimálnej výmere 2-5 ha v okruhu bývania do 500 – 800 m a verejné parkové 
úpravy na ploche o minimálnej výmere 0,5 - 1 ha v okruhu bývania do 300 m 

- hlavné kompozi�né osi sú tvorené ulicami bulvárneho typu, sprievodná zele� komunikácií je 
líniového charakteru, dominantnou uli�ného traktu budú aleje po oboch stranách ulice i v centrálnej 
osi bulváru 

- tiež ostatné uli�né trakty rieši� s obojstrannými alejami 
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- minimálna výmera plôch zelene verejnej a verejnosti neobmedzene prístupnej bez obmedzenia je 7 
m2/obyvate�a danej zóny bývania 

- na odstavných miestach na teréne rieši� v rámci parkovacích plôch výsadbu vzrastlej zelene, podiel 
zelene bude 1 vzrastlý strom na 100 m2, odstavné plochy vybavi� závlahovým systémom pre 
stromy 

- v bilan�ných priestoroch blokov vytvori� líniovú zele� s dominanciou ve�kokorunných drevín 
- vo vnútroblokových priestoroch vytvori� plošnú, parkovo upravenú verejnú zele� s vysokým 

podielom vybavenosti mobiliárom a inými prvkami drobnej architektúry, funkcia je prioritne 
spolo�enská a rekrea�ná 

- vo verejných priestoroch uplatni� zele� líniového charakteru najmä okolo cyklistických a peších 
trás  

- na plochách verejnej zelene vytvori� terénnu modeláciu (depresiu) na zachytávanie daž	ovej vody 
zo striech a spevnených plôch  

 

Funkcie smerné 
- malé ihriská pre neorganizovaný šport obyvate�ov príslušného územia  
- vnútroblokové priestory obytných súborov rieši� samostatnou projektovou dokumentáciou 
- pri objektoch vybavenosti v rámci obytných súborov realizova� plochy zelene na základe 

projektovej dokumentácie 
- plochy verejnej zelene parkovej (pobytové plochy) rieši� projektovou dokumentáciou  
- vysokou zele�ou líniového charakteru podpori� cyklistické trasy a trasy pre peších, zastávky MHD 

 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
- v obytných súboroch vytvára� tiež uk�udnené zóny s pomocou „zelených retardérov“, teda 

ostrov�ekov zelene v komunikácii so stromom ako dominantným prvkom 
- pri tvorbe plôch zelene rešpektova� nástup do objektov vybavenosti  
- prepojenie nových obytných súborov s krajinným prostredím formou ekoduktov alebo podchodov 
- parkovú plochu rieši� v súlade s krajinným obrazom, využi� charakteristické dreviny pre danú 

oblas� 
- plochy verejnej zelene parkovej rieši� tiež   tematicky, �ím park získa vlastný imidž 
- plochy zelene vo vnútroblokoch rieši� ako územie s vlastnou identitou, každý vnútroblokový 

priestor bude ma� originálne riešenie 

 

Neprípustné funkcie 
- zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb a zariadenia dopravy (ako hlavné stavby) 
- skládky, zberné dvory 
- po�nohospodárska výroba, chov hydiny a iných hospodárskych zvierat  
- všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 
- prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
- parciel pre ú�ely bývania. 
- samostatne stojace individuálne a radové garáže 

 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
- zele� verejne dostupných priestranstiev tvorí min. 30% plochy na teréne obytného súboru  
- zastúpenie architektonickej zelene uplatnenej v rámci „zelenej architektúry“ a v rámci 

vnútroblokých priestorov tvorí 	alších 20-30% plochy obytnej zóny (zele� zakomponova� do 
stavebných objektov, uplatni� ozelenenie striech bytových domov, terás, balkónov, striech garáží, 
prostredníctvom popínavých drevín vytvori� zelené fasády)  

- zele� verejná parkovo upravená tvorí výmeru 10 m2/obyvate�a obytného súboru 
- sprievodná zele� komunikácií v nových uli�ných traktoch je alejového typu, aleje budú obojstranné, 

zele� bude tvori� líniové prvky v urbanistickej štruktúre, výmera sprievodnej zelene komunikácií 
bude min. 4 m2/obyvate�a obytného súboru 

- parkoviská budú doplnené vysokou zele�ou, a to 1 ve�kokorunný strom na 100 m2 

Poznámky: 



Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry Ing. Anna Dobrucká, RNDr.  Peter Mederly - REGIOPLÁN 

 

 
344 

- dopl�ujúce ustanovenia je možné uplatni� len v nových obytných súboroch 

 

 

B 01 – mestotvorná polyfunkcia 

 

Základná charakteristika: 
Územie bloku slúži pre mestotvornú polyfunkciu. Zele� plní funkcie doplnkové.  

Funkcie záväzné 
− podpora kvality života, oddychových zón – plochy verejnej zelene, podpora ich sociálno-

spolo�enskej funkcie, dekoratívnej funkcie, podpora vybavenia plôch – doplnenie prvkov drobnej 
architektúry 

− podpora hlavnej zelenej kompozi�nej osi – tok Trnávka 
− podpora identity mesta - posilnenie historicky pôvodných plôch zelene, historických záhrad, 
− kvalita dizajnu - podpora uli�ných i dvorových priestorov, nádvorí,  
− eduka�ná funkcia – historicky pôvodná úprava plôch zelene, použitie drevín v súlade s históriou  

Funkcie smerné 
− hygienická, mikroklimatická – uplatnenie zelene vzrastlej najmä pri komunika�ných �ahoch, pri 

peších �ahoch, cyklistických trasách, v náveterných zónach 
− sprievodná zele� vodného toku, komunikácií, peších �ahov, cyklistických trás 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania 
− zele� pri objektoch ob�ianskej vybavenosti 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− zele� architektonická – využitie popínavých drevín v prípade, že sa nejedná o kultúrne pamiatky �i 

pamätihodnosti mesta 

Neprípustné funkcie 
− záber plôch historickej zelene, resp. zelene viažucej sa k historickým objektom  
− používanie ihli�natých drevín a nápadných cudzokrajných drevín 
− výruby bez vyjadrenia sa orgánov pamiatkovej starostlivosti 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 30%. 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− nutné je všetky výruby i výsadby drevín konzultova� s orgánmi pamiatkovej starostlivosti 
− plochy zelene rieši� �o možno najviac v súlade s historickou pravdivos�ou 
− parkovanie užívate�ov zariadení komer�nej vybavenosti a služieb musí by� riešené v rámci 

pozemku 
− ich prevádzkovate�a 
− odstavné plochy pre obyvate�ov bloku musí by� riešené v rámci pozemku príslušného objektu 
− vo funk�nom celku rieši� verejné parkové úpravy 
− rieši� plochy zelene pri objektoch ob�ianskej  vybavenosti, 
− vo vybraných uliciach aleje doplni� minimálne o jednostrannú alej 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania na úrovni terénu rieši� 

formou bodovej, resp. líniovej stromovej zelene 
− plochy zelene historickej rieši� na základe podkladov orgánov pamiatkovej starostlivosti 
− plochy zelene verejnej rieši� samostatnou projektovou dokumentáciou pri rekonštrukciách, 

adaptáciách �i obnove, ale i pri plochách novo zakladaných 
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B 02 – polyfunk�ná kostra mesta 

 

Základná charakteristika: 

Územie verejných priestranstiev a �asti blokov do nich orientovaných slúži pre mestotvornú 
polyfunkciu. Zele� plní funkcie doplnkové. 

Funkcie záväzné 
− verejná zele� plošná – lesopark, park, par�íky, ostatná zele� (prioritne jadrá a subjadrá systému 

sídelnej zelene) podporujúca ekostabilitu územia, hygienu prostredia, dostupnos� verejných, 
parkovo upravených plôch zelene do 300 pri výmere plôch verejnej zelene od 0,5-5 ha a do 500 m 
pri výmere plôch verejnej zelene nad 5 ha 

− verejná zele� líniová bulvárneho typu min. s jednoradovou alejou po oboch stranách ulice a min. 
s jednoradovým uli�ným stromoradím i uprostred uli�ného traktu 

− verejná zele� líniová - uli�ná zele�, sprievodná zele� cyklotrás, peších �ahov, uli�ná zele� 
alejového typu min. jednostranná 

− spolo�enská funkcia – priestory pre nadväzovanie kontaktov 

Funkcie smerné 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania rieši� formou bodovej, resp. 

líniovej stromovej zelene 
− zele� architektonická s hygienickou a dekoratívnou funkciou uplatnená v architektúre garážových 

domov, na objektoch hromadných parkovacích objektov  
− zele� verejná s izola�nou funkciou v rámci zemných valov, ktoré budú prekrýva� podzemné garáže 

a parkovanie  
− zele� malých ihrísk pre neorganizovaný šport  

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− doplnkové formy vybavenosti verejných priestranstiev podporujúce polyfunk�nos� verejných 

priestorov nenarúšajúce ŽP 
− zele� pri objektoch ob�ianskej vybavenosti a polyfunk�ných objektoch rieši� o min. výmere 200 

m2, ak sa nejedná o tesnú zástavbu 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 20% 
− plochy zelene doplni� o vybavenos� umož�ujúcu spolo�enské kontakty 
− zele� rieši� ako sú�as� stavieb, prípadne i samostatnou projektovou dokumentáciou 

 

 

B 03 – plochy a bloky areálovej vybavenosti regionálneho a lokálneho významu 

 

Základná charakteristika: 
Územie školských areálov regionálneho a nadregionálneho významu (VŠ, SŠ), miestneho významu 

(ZŠ), územie zdravotníckych areálov (nemocnica), administratívnych zariadení, správy, vedy, 

výskumu a pod. Zele� plní doplnkové funkcie, ich význam je však zna�ný pre kvalitu prostredia.  

Funkcie záväzné 
− zele� vyhradená, parkovo upravená, prístupná verejnosti v ur�itom obmedzenom režime alebo i 

neprístupná 
− relaxa�no-oddychová funkcia pobytového charakteru,  
− sociálno-spolo�enská funkcia – atraktivita, originalita,  
− podpora dominantnej funkcie príslušných objektov najmä vybavenos�ou, kompozíciou 
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− podpora dekoratívna - zvýraznenie architektúry príslušných objektov 

Funkcie smerné 
− zele� malých športových zariadení pre neorganizovaný pohyb 
− líniová zele� areálov pri komunikáciách, cyklistických trasách, peších �ahoch apod. 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− funkcia izola�ná – podpora uzavretého priestoru 
− funkcia hygienická – objekty služieb, výroby, skladov, prípadne priestory s vyššou emisnou 

zá�ažou 
− funkcia mikroklimatická – náveterné plochy, miesta úpalu apod. 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania rieši� formou bodovej, resp. 

líniovej stromovej zelene 
− zele� architektonická s hygienickou a dekoratívnou funkciou uplatnená v architektúre garážových 

domov, na objektoch hromadných parkovacích objektov  
− areálová zele� parkovo upravená plošná a líniová – podiel v nových areáloch min. 30%, v areáloch 

jestvujúcich zachova� sú�asný stav,  
− sprístupnenie školských areálov pre potreby verejnosti v ur�itom dohodnutom režime  
− posilni� hygienickú funkciu doplnením areálov najmä o zele� vysokú 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 30% 
− v školských zariadeniach nepoužíva� dreviny jedovaté a t�nité 
− plochy zelene doplni� o vybavenos� umož�ujúcu spolo�enské kontakty 
− jednotlivé areály prerieši� samostatnou projektovou dokumentáciou, najmä v školských areáloch 

uplatni� hravos�, originalitu, tematické zameranie areálu apod., dopracova� jestvujúce štúdie na 
vybrané areály škôl,  

− prehodnoti� a projektovo rieši� tiež nemocni�ný areál, najmä vo väzbe na spa�ov�u odpadu, 
posilni� izola�nú a hygienickú zele� 

 

B 04 – plochy celomestských a prímestských komer�ných hypercentier 

 

Základná charakteristika: 

Územie bloku slúži pre �innos� ve�kých komer�ných centier. Zele� má len doplnkovú funkciu. 

Funkcie záväzné 
− plochy verejnej zelene prioritne s hygienickou a dekoratívnou funkciou 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania rieši� formou bodovej, resp. 

líniovej stromovej zelene 

Funkcie smerné 
− zele� architektonická s hygienickou a dekoratívnou funkciou uplatnená v architektúre garážových 

domov, na objektoch hromadných parkovacích objektov  
− sprievodná zele� komunikácií, peších �ahov, cyklistických trás 
− parkovo upravená plošná zele� 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− zele� malých ihrísk, zele� miest  oddychu návštevníkov 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
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− zele� uli�ných priestorov doplni� minimálne o jednostrannú alej 
− zele� líniového charakteru so súvislým porastom s funkciou izola�nou budova� najmä v dotyku 

s obytným územím, s komunika�ným �ahom s intenzívnou dopravou (napr. dia�ni�ný privádza�) 
− budovanie strešnej zelene na plochých strechách zariadení komer�nej vybavenosti a služieb, 

orientova� sa najmä na plochy v dotyku s obytným územím sídlisk 
− zele� malých parkových úprav doplni� o vybavenos� umož�ujúcu spolo�enské kontakty 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 30% . 

 

 

B 05 – plochy a bloky zariadení športu, rekreácie a cestovného ruchu 

 

Základná charakteristika: 
Územie bloku slúži pre športové, rekrea�né aktivity a CR. 

Funkcie záväzné 
− zele� podporujúca športovo-rekrea�nú funkciu areálu, prvky vybavenosti areálu, dopl�ujúca 

športové aktivity 
− funkcia najmä hygienická, eliminácia emisií a imisií v ovzduší 

Funkcie smerné 
− funkcia relaxa�ná, možnos� doplnkových aktivít typu nových športov, adrenalínových športov,  
− funkcia spolo�enská – možnos� rodinného športovania, organizovaný šport pre rôzne vekové 

skupiny  
− atypické a multifunk�né športové ihriská, vodné plochy a kúpaliská, rekrea�né plochy  

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− motokrosové, cyklokrosové  priestory, trialové plochy, dostihové plochy, podporené vybavenos�ou 

a plochami  rekrea�nej zelene  
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania rieši� formou bodovej, resp. 

líniovej stromovej zelene 
− zele� architektonická s hygienickou a dekoratívnou funkciou uplatnená v architektúre garážových 

domov, na objektoch hromadných parkovacích objektov  
− sprievodná zele� komunikácií, peších �ahov, cyklistických trás 

Neprípustné funkcie 
− zariadenia výroby, skladov, výrobných služieb a zariadenia dopravy  
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− funkcia spolo�enská – možnos� využitia rekrea�no-športových areálov pre organizovanie kultúrno-

spolo�enských aktivít masového typu na vyhradených plochách 
− lesoparkovo a parkovo upravená plošná zele� 
− líniová, obvodová zele� 
− zele� prírodných športových areálov 
− zele� kúpalísk 
− zele� kultúrno-športových zariadení 
− zele� ubytovacích a stravovacích zariadení 
− zele� prírodných športových areálov musí by� v nových areáloch budovaná na 40% rozlohy areálu 

a v existujúcich areáloch zachovaný minimálne sú�asný stav 
− zele� kúpalísk musí by� budovaná, resp. zachovaná na rozlohe minimálne 5000 m2 
− zele� kultúrno-športových, ubytovacích a stravovacích zariadení musí by� budovaná, resp. 

zachovaná minimálne na výmere 200 m2 na jeden objekt 
− na obvode areálov budova� tzv. obvodovú zele� z vysokej zelene 
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− zele� ulíc, uli�ných priestorov vedúcich v rámci bloku a športovo-rekrea�ných, kultúrnych areálov 
k jednotlivým zariadeniam doplni� minimálne o jednostrannú alej 

− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� len v tesnej blízkosti objektov a zariadení, ich 
podiel bude max. do 20% 

− nové športovo-rekrea�né plochy rieši� na základe UAŠ a následnej projektovej dokumentácie 

 

B 06 – plochy a bloky areálov a zariadení mestotvorných podnikate�ských aktivít, komercie a 
služieb 

 

Základná charakteristika: 
Územie bloku slúži pre podnikate�skú �innos� mestotvorného charakteru v terciárnom sektore, prípadne 
aktivity sekundárneho sektora, nenarušujúce pri�ahlé obytné priestory. Zele� plní len doplnkové 
funkcie. 

Funkcie záväzné 
− parkovo upravená verejná zele� verejných, prípadne zele� vyhradená, verejnosti prístupná 

v ur�itom obmedzenom režime, prípadne i neobmedzene prístupná 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania rieši� formou bodovej, resp. 

líniovej stromovej zelene 
− zele� architektonická s hygienickou a dekoratívnou funkciou uplatnená v architektúre garážových 

domov, na objektoch hromadných parkovacích objektov  
− sprievodná zele� komunikácií, peších �ahov, cyklistických trás 

Funkcie smerné 
− uli�ná zele� tvorená min. jednostrannou alejou 
− zele� doplnkových zariadení 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− malé relaxa�no-oddychové plochy zelene parkovo upravené 
− zele� izola�ná – budovaná po obvode areálov najmä od obytných zón 
− zele� ochranná – ve�kokorunná v územiach viac za�ažených emisiami zo stacionárnych zdrojov 

a z dopravy ako i po obvode zastavaného územia (ochrana pred prenosom TZL z ornej pôdy) 
− zele� mikroklimatická – budovaná ako bariéra kolmo na smer prevládajúcich vetrov 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− areálová zele� parkovo upravená plošná a líniová bude v nových areáloch budovaná v rozsahu min. 

30% plôch areálu, v jestvujúcich areáloch min. 20% 
− v areáloch s výmerou do 0,5 ha rieši� ozelenenie formou solitérnych ve�kokorunných stromov 

alebo ich skupín 
− zele� uli�ných priestorov a vnútroareálových komunikácií doplni� minimálne o jednostrannú alej 
− pri doplnkových sociálnych, kultúrnych, zdravotníckych a športových zariadeniach rieši� zele� na 

výmere minimálne 200 m2 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 20%, v kontaktných zónach s krajinou 

tento podiel zníži� 

 

 

C 01 – plochy a bloky areálov a zariadení výrobno-obslužnej podnikate�skej zóny (VPZ) 

 

Základná charakteristika: 
Územie bloku slúži pre podnikate�skú �innos� mestotvorného charakteru v sekundárnom sektore. Zele� 
plní len doplnkovú funkciu.  
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Funkcie záväzné 
− parkovo upravená vyhradená zele� areálová, ojedinele prístupná v ur�itom obmedzenom režime 

verejnosti, resp. neprístupná  
− verejná zele� líniového charakteru ako sprievodná zele� prístupových  komunikácií, peších �ahov, 

cyklistických trás, zastávok MHD 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania rieši� formou bodovej, resp. 

líniovej stromovej zelene 
− zele� architektonická s hygienickou a dekoratívnou funkciou uplatnená v architektúre garážových 

domov, na objektoch hromadných parkovacích objektov  

Funkcie smerné 
− zele� doplnkových zariadení (�S PHM apod.) 
− zele� vnútroareálových komunikácií doplni� minimálne o jednostrannú alej 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− dekoratívna funkcia v rámci nástupných priestorov do areálov výroby a služieb,  
− podpora imidžu príslušných firiem prostredníctvom originálne riešených plôch zelene 
− malé športovo-rekrea�né plochy pre neorganizovaný pohyb v rámci areálov, verejnosti neprístupné 

plochy 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− areálová zele� parkovo upravená plošná a líniová bude v nových areáloch budovaná v rozsahu min. 

30% plôch areálu, v jestvujúcich areáloch min. 20% 
− líniová zele� bude uplatnená najmä po obvode areálov, jej funkcia bude izola�ná i mikroklimatická 
− v areáloch s výmerou do 0,5 ha rieši� ozelenenie formou solitérnych ve�kokorunných stromov 

alebo ich skupín 
− zele� uli�ných priestorov a vnútroareálových komunikácií doplni� minimálne o jednostrannú alej 
− pri doplnkových sociálnych, kultúrnych, zdravotníckych a športových zariadeniach rieši� zele� na 

výmere minimálne 200 m2 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 20%, v kontaktných zónach s krajinou 

tento podiel zníži� 
− na obvode areálov používa� len dreviny geograficky pôvodné, v blízkosti objektov a zariadení 

používa� dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté max. do 20%, najmä dreviny listnaté sú do 
za�aženého územia vhodnejšie 

 

 

C 02 – plochy a bloky priemyselnej výroby, výrobných služieb a stavebnej výroby 

 

Základná charakteristika: 

Územie bloku slúži pre areály a zariadenia výroby, výrobných služieb a stavebnej výroby. Zele� má len 
doplnkovú funkciu 

Funkcie záväzné 
− malá parkovo upravená zele� plošného charakteru verejných priestorov  
− parkovo upravená vyhradená zele� areálová, neprístupná  verejnosti  
− verejná zele� líniového charakteru ako sprievodná zele� prístupových  komunikácií, peších �ahov, 

cyklistických trás, zastávok MHD 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania rieši� formou bodovej, resp. 

líniovej stromovej zelene 
− zele� architektonická s hygienickou a dekoratívnou funkciou uplatnená v architektúre garážových 

domov, na objektoch hromadných parkovacích objektov  
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− nezastavané plochy zelene s miernymi terénnymi depresiami s funkciou vsakovacích jám daž	ovej 
povrchovej vody zo striech, spevnených plôch i komunikácií 

Funkcie smerné 
− zele� doplnkových zariadení (�S PHM apod.) 
− zele� vnútroareálových komunikácií líniového charakteru – min. jednostranná alej 
− zele� líniového charakteru zo vzrastlej zelene po obvode areálu – funkcia izola�ná 
− zele� líniového charakteru zo strany prevládajúcich vetrov – funkcia mikroklimatická  
− zele� líniového charakteru v kontaktnej zóne s krajinným prostredím – funkcia ekostabilizujúca 
− zele� pri zdroji zne�istenia ovzdušia (kotolne, komunikácie apod.) – funkcia hygienická 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− dekoratívna funkcia v rámci nástupných priestorov do priemyselných a areálov služieb,  
− podpora imidžu príslušných firiem prostredníctvom originálne riešených plôch zelene 
− malé športovo-rekrea�né plochy pre neorganizovaný pohyb v rámci areálov, verejnosti neprístupné 

plochy 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− vysoké plné oplotenie vylú�i� v zónach kontaktných s krajinou  
− v kontaktnej zóne s priemyselnými areálmi vylú�i� zakladanie �i udržanie úžitkových záhrad 

a záhradkárskych osád s úžitkovou funkciou 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− areálová zele� parkovo upravená plošná a líniová bude v nových areáloch budovaná v rozsahu min. 

30% plôch areálu, v jestvujúcich areáloch min. 20% 
− líniová zele� bude uplatnená najmä po obvode areálov, jej funkcia bude izola�ná i mikroklimatická 
− v areáloch s výmerou do 0,5 ha rieši� ozelenenie formou solitérnych ve�kokorunných stromov 

alebo ich skupín 
− zele� uli�ných priestorov a vnútroareálových komunikácií doplni� minimálne o jednostrannú alej 
− pri doplnkových sociálnych, kultúrnych, zdravotníckych a športových zariadeniach rieši� zele� na 

výmere minimálne 200 m2 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 20%, v kontaktných zónach s krajinou 

tento podiel zníži� 
− na obvode areálov používa� len dreviny geograficky pôvodné, v blízkosti objektov a zariadení 

používa� dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté max. do 20%, najmä dreviny listnaté sú do 
za�aženého územia vhodnejšie 

− vo vnútornom obvode priemyselných zón a areálov prioritne budova� tzv. obvodovú, izola�no-
hygienickú zele� s min. šírkou 10 – 20 m v závislosti od priestorových možností zóny, prioritne zo 
strany jestvujúcich a plánovaných obytných území a zo strany prevládajúcich vetrov 

− minimálna šírka izola�no–hygienickej zelene pozd
ž železni�nej trate je 10 m 

 

 

C 03 – plochy a bloky areálov po�nohospodárskej výroby a služieb 

 

Základná charakteristika: 
Územie bloku slúži pre areály a zariadenia po�nohospodárskej výroby a služieb. 

Funkcie záväzné 
− funkcia produk�ná – rastlinná a živo�íšna výroba 
− rešpektova� ochranné pásmo hospodárskych stredísk 

Funkcie smerné 
− malá parkovo upravená zele� plošného charakteru kontaktných verejných priestorov  
− parkovo upravená vyhradená zele� areálová, najmä pri administratívnych objektoch 
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− verejná zele� líniového charakteru - zele� prístupových  komunikácií, peších �ahov, cyklistických 
trás, zastávok MHD 

− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení hromadného parkovania rieši� formou bodovej, resp. 
líniovej stromovej zelene 

− nezastavané plochy zelene s miernymi terénnymi depresiami s funkciou vsakovacích jám daž	ovej 
povrchovej vody zo striech, spevnených plôch i komunikácií 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− podpora imidžu príslušných firiem prostredníctvom originálne riešených plôch zelene 
− plochy zelene s funkciou úžitkovou – pestovanie ovocných drevín  
− izola�né prvky - vysoké oplotenie v zónach v kontakte s územím s obytnou funkciou 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− výsadbu drevín geograficky nepôvodných a ihli�natých vylú�i� 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− zele� doplnkových zariadení – pri po�nohospodárskych stavbách 
− zele� vnútroareálových komunikácií líniového charakteru – min. jednostranná alej 
− zele� líniového charakteru zo vzrastlej zelene po obvode areálu – funkcia izola�ná, šírka min. 10 m 
− zele� líniového charakteru zo strany prevládajúcich vetrov – funkcia mikroklimatická, šírka min. 15 

m 
− zele� líniového charakteru v kontaktnej zóne s krajinným prostredím – funkcia ekostabilizujúca 
− zele� pri zdroji zápachov �i zne�istenia ovzdušia – funkcia hygienická, využi� orechy a pagaštany 
− na obvode areálov používa� len dreviny geograficky pôvodné, najmä dreviny listnaté sú vhodnejšie 
− pripusti� menšie športovo-rekrea�né aktivity súvisiace s po�nohospodárskou �innos�ou  
− pripusti� drobnú výrobu na spracovávanie po�nohospodárskych produktov 
− areálová zele� parkovo upravená plošná a líniová bude v nových areáloch budovaná v rozsahu 

minimálne 30% rozlohy areálu 

 

C 03x – plochy rodinných fariem 

 

Základná charakteristika: 
Územie bloku slúži pre areály a zariadenia rodinných fariem. Zele� je plnohodnotnou sú�as�ou areálov. 

Funkcie záväzné 
− funkcia bývania, výroby a zelene 
− záhrady okrasné i úžitkové, sady, vinohrady, lúky, pasienky 
− funkcia produk�ná – rastlinná a živo�íšna výroba 
− chov domácich zvierat, doplnkové stavebné objekty 
− rešpektova� ochranné pásmo fariem v závislosti od prevádzky, rešpektova� hygienické normy 

Funkcie smerné 
− malá parkovo upravená zele� plošného charakteru pri objektoch bývania, pri po�nohospodárskych 

objektoch, v kontaktných zónach s verejnými priestormi  
− parkovo upravená vyhradená zele� areálová, najmä pri prevádzkových a administratívnych 

objektoch 
− verejná zele� líniového charakteru - zele� prístupových  komunikácií, peších �ahov, cyklistických 

trás, jazdeckých trás, turistických trás, zastávok MHD apod. 
− zele� spevnených plôch, parkovísk  
− zele� líniového charakteru zo strany prevládajúcich vetrov – funkcia mikroklimatická, šírka min. 15 

m 
− zele� líniového charakteru v kontaktnej zóne s krajinným prostredím – funkcia ekostabilizujúca 
− zele� pri zdroji zápachov �i zne�istenia ovzdušia – funkcia hygienická, využi� orechy a pagaštany 
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Podmiene�ne vhodné funkcie 
− podpora imidžu príslušných fariem prostredníctvom zelene a prvkov vybavenosti 
− plochy zelene s funkciou úžitkovou – pestovanie ovocných drevín  

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− výsadbu drevín geograficky nepôvodných a ihli�natých vylú�i� 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− na obvode areálov používa� len dreviny geograficky pôvodné, najmä dreviny listnaté sú vhodnejšie 
− pripusti� menšie športovo-rekrea�né aktivity súvisiace s po�nohospodárskou �innos�ou – chov 

koní, jazdectvo, chov psov, kynológiu apod.  
− areálová zele� parkovo upravená plošná a líniová bude v nových areáloch budovaná v rozsahu 

minimálne 30% rozlohy areálu 

 

 

Z 01 – plochy lesov a lesoparkov 

 

Základná charakteristika: 
Územie slúži pre budovanie plôch lesov a lesoparkov. Iné funkcie sú funkciami doplnkovými.  

Funkcie záväzné 
− vysoká zele� lesného charakteru a lesoparkov  s rekrea�nou funkciou – lesy osobitného ur�enia 
− zele� verejná, verejnosti prístupná 
− zele� plošná, parkovo upravená s prevahou zapojených porastov  

Funkcie smerné 
− vzrastlá zele� 90-95% - funkcia ekostabiliza�ná, mikroklimatická 
− vybavenos� prvkami drobnej architektúry, mobiliár, drobné stavby – funkcia rekrea�no-relaxa�ná 
− líniová zele� alejového typu – sprievodná zele� komunikácií, peších �ahov, cyklistických a 

jazdeckých trás 
− verejná zele� líniového charakteru - zele� prístupových  komunikácií, peších �ahov, cyklistických 

trás, jazdeckých trás, turistických trás, zastávok MHD apod. 

Podmiene�ne vhodné funkcie 
− zele� verejná – úžitková funkcia (sady, polia, vinohrady, medonosné plochy) – malé eduka�né 

plochy 
− nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia 
− líniová zele� prírodných športových ihrísk 
− zele� objektov ob�ianskej vybavenosti 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania len pre ú�ely obsluhy rekrea�ných 

areálov 
− obslužné komunikácie v nevyhnutnom rozsahu pre údržbu priestoru 

Neprípustné funkcie 
− podiel spevnených plôch a inak zastavaných plôch nad 10% výmery lesoparku 
− zastavanos� lesoparkov budovami ob�ianskej vybavenosti nad 2 % plochy lesoparku 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− výsadbu drevín geograficky nepôvodných a ihli�natých vylú�i� 
− výstavba objektov na bývanie, výrobu, služby vä�šieho rozsahu 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
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− maximálna popula�ná zá�až v rekrea�nej oblasti je 20 osôb/ha, tj. 500 m2/1 osobu. Pri prekro�ení 
tohto po�tu je potrebné návštevnos� v rekrea�nej zóne regulova� a rekreantov smerova� do iných 
rekrea�ných lokalít. 

− ochranné pásmo lesov a lesoparkov po ich obvode – 25 m, v tomto ochrannom pásme nie je možné 
osadi� objekty na bývanie, výrobu, služby jednak z dôvodu ochrany lesov a lesoparkov pred 
negatívnymi vplyvmi, jednak z dôvodu ochrany vlastných objektov pred verenými polomami  

− parkovanie návštevníkov musí by� riešené mimo plôch lesov osobitného ur�enia a lesoparkov (na 
pri�ahlých plochách). 

− zele� parkovísk, spevnených plôch na úrovni terénu rieši� formou bodovej, resp. líniovej stromovej 
zelene 

− parkovo upravené plochy pri objektoch ob�ianskej vybavenosti rieši� minimálne na výmere 500 m2 
− pre stromy vo veku nad 100 rokov zabezpe�i� osobitnú ochranu 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 10%. 
− Plochy so sústredenými prvkami vybavenosti rieši� bezbariérovo 
− Pre kompozi�né a funk�né riešenie lesoparkov spracova� urbanisticko-architektonickú štúdiu na 

overenie investi�ných zámerov na danom území a následne projektovú dokumentáciu 

 

Z 02 – plochy parkov 

 

Základná charakteristika: 
Územie slúži pre budovanie verejnej zelene parkovo upravenej s výmerou nad 0,5 ha a kompaktné. Iné 
funkcie na ploche sú funkciami doplnkovými.  

Funkcie záväzné 
− zele� verejná, verejnosti prístupná bez obmedzenia, parkovo upravená, min. výmera 0,5 ha 
− plochy parkového charakteru – funkcia relaxa�no-oddychová, podiel zelene min. 70% 
− zele� doplnená o prvky drobnej architektúry, mobiliár, vybavenos� – funkcia pobytová, 

komunika�ná 
− zele� doplnená o umelecké diela - funkcia sociálno-spolo�enská 
− vegeta�ný kryt na ploche min. 80% 
− zastúpenie vzrastlej zelene min. 40 %,  
− líniová zele� alejového typu – sprievodná zele� komunikácií, peších �ahov, cyklistických a 

jazdeckých trás 

Funkcie smerné 
− verejná zele� líniového charakteru - zele� prístupových  komunikácií, peších �ahov, cyklistických 

trás, jazdeckých trás, turistických trás, zastávok MHD apod. 
− zele� verejná – úžitková funkcia (drobné sady, polia, vinohrady, medonosné plochy) – malé 

eduka�né plochy 
− zele� malých prírodných športových ihrísk pre neorganizovaný pohyb 
− zele� detských ihrísk pre rôzne kategórie detí 
− nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia 
− zele� objektov ob�ianskej vybavenosti o výmere min. 500 m2 pre jeden objekt 
− podiel plôch zastavaných a spevnených max. 20% 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania len pre ú�ely obsluhy rekrea�ných 

areálov 
− obslužné komunikácie pre údržbu priestoru v nevyhnutnom rozsahu  

Neprípustné funkcie 
− podiel spevnených a zastavaných plôch nad 30% výmery parkov 
− zastavanos� parkov budovami ob�ianskej vybavenosti nad 2 % plochy parku 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− výsadbu drevín geograficky nepôvodných a ihli�natých vylú�i� 
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− výstavba objektov na bývanie, výrobu, služby vä�šieho rozsahu 
− výstavba parkovísk a dopravných zariadení 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− optimálne popula�né za�aženie parkov je 50 osôb / ha, tj. 200 m2/osobu. Pri prekro�ení tohto 

za�aženia je potrebné regulova� návštevnos� predmetného rekrea�ného územia 
− ochranné pásmo nových parkov po ich obvode – 25 m, v tomto ochrannom pásme nie je možné 

osadi� objekty na bývanie, výrobu, služby jednak z dôvodu ochrany parkov pred negatívnymi 
vplyvmi, jednak z dôvodu ochrany vlastných objektov pred verenými polomami  

− parkovanie návštevníkov musí by� riešené mimo plôch parkov (na pri�ahlých plochách). 
− zele� parkovísk, spevnených plôch na úrovni terénu rieši� formou bodovej, resp. líniovej stromovej 

zelene 
− parkovo upravené plochy pri objektoch ob�ianskej vybavenosti rieši� minimálne na výmere 500 m2 
− pre stromy vo veku nad 100 rokov zabezpe�i� osobitnú ochranu 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 20%. 
− plochy si prvkami vybavenosti rieši� bezbariérovo 
− pre kompozi�né a funk�né riešenie nových parkov je potrebné spracova� urbanisticko-

architektonickú štúdiu na overenie investi�ných zámerov na danom území a následne spracova� 
projektovú dokumentáciu 

− pre rekonštrukciu, revitalizáciu �i adaptáciu jestvujúcich parkov spracova� projektovú 
dokumentáciu 

 

 

Z 03 – ostatné plochy verejnej zelene 

 

Základná charakteristika: 
Územie pre budovanie verejnej zelene parkovo upravenej s výmerou pod 0,5 ha. Iné funkcie na ploche 
majú doplnkový charakter.   

Funkcie záväzné 
− zele� verejná, verejnosti prístupná bez obmedzenia, parkovo upravená 
− zele� s funkciou oddychovou a sociálne-spolo�enskou,  
− zele� doplnená o mobiliár  
− plocha zelene s vegeta�ným krytom min. 60% 
− zastúpenie vzrastlej zelene min. 30 %,  
− líniová zele� alejového typu –zele� komunikácií, peších �ahov, cyklistických trás, zastávok MHD 

Funkcie smerné 
− zele� malých prírodných športových ihrísk pre neorganizovaný pohyb 
− zele� detských ihrísk pre deti predškolského veku 
− nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia 
− podiel plôch zastavaných a spevnených max. 40% 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania len pre ú�ely obsluhy rekrea�ných 

areálov 
− obslužné komunikácie pre údržbu priestoru v nevyhnutnom rozsahu  

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− výstavba objektov na bývanie, výrobu, služby vä�šieho rozsahu 
− výstavba parkovacích plôch a dopravných zariadení 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− parkovanie návštevníkov musí by� riešené mimo plôch ostatnej verejnej zelene 
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− zele� parkovísk, spevnených plôch na úrovni terénu rieši� formou bodovej, resp. líniovej stromovej 
zelene 

− parkovo upravené plochy pri objektoch ob�ianskej vybavenosti rieši� minimálne na výmere 500 m2 
− pre stromy vo veku nad 100 rokov zabezpe�i� osobitnú ochranu 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 30%, v historickom jadre nebudú 

používané cudzokrajné a ihli�naté dreviny 

 

 

Z 04 – plochy cintorínov 

 

Základná charakteristika: 
Územie slúži pre budovanie plôch cintorínov. 

Funkcie záväzné 
− zele� špeciálna pietneho charakteru, prístupná verejnosti v ur�itom obmedzenom režime 
− zele� centrálnej zóny plošného charakteru - funkcia medita�ná,  zele� dekoratívna pietneho 

charakteru, min. 500 m2 
− zele� doplnená o mobiliár, vodné prvky, technickú infraštruktúru, komunika�nú sie� vnútroplošnú  
− plocha zelene s vegeta�ným krytom min. 40% 
− zastúpenie vzrastlej zelene min. 30 %,  
− líniová zele� alejového typu –zele� vnútroplošných komunikácií 

Funkcie smerné 

nové plochy cintorínov:  
− líniová zele� alejového typu –zele� prístupových komunikácií, peších �ahov, cyklistických trás 
− hrobové polia roz�lenené pod�a spôsobu pochovávania (urnový háj, komulbárium, rozptylová lúka, 

zatrávnené hrobové polia, rodinné hrobky, ...) 
− nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia, služieb a predaja 
− zele� spevnených plôch, parkovísk a zariadení parkovania len pre ú�ely obsluhy rekrea�ných 

areálov 
− obslužné komunikácie pre údržbu priestoru v nevyhnutnom rozsahu  
− hlavné kompozi�né osi podpori� alejovou výsadbou 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− výstavba objektov na bývanie, výrobu, služby vä�šieho rozsahu 
− výstavba parkovacích plôch a dopravných zariadení 
− zákaz používania umelých trávnikových kobercov 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− ochranné pásmo 50 m po obvode cintorínov s funkciou izola�nou a hygienickou posilni� o vzrastlú 

zele�, vytvori� tak po obvode zele� líniového charakteru 
− rozširovanie a kompozíciu  cintorínov rieši� samostatnou projektovou dokumentáciou 
− parkovanie návštevníkov musí by� riešené mimo plôch cintorínov 
− zele� parkovísk, spevnených plôch na úrovni terénu rieši� formou bodovej, resp. líniovej stromovej 

zelene 
− parkovo upravené plochy s funkciou subcentra v rámci cintorínov  vymedzi� min. 200 m2 
− centrálnu plochu cintorínov doplni� o prvky drobnej architektúry, umelecké prvky, miesta oddychu 

a komunikácie 
− subcentrá doplni� o mobiliár a miesta oddychu a komunikácie 
− pre stromy vo veku nad 100 rokov zabezpe�i� osobitnú ochranu 
− dreviny geograficky nepôvodné a ihli�naté používa� max. do 30% 

 



Ateliér záhradnej a krajinnej architektúry Ing. Anna Dobrucká, RNDr.  Peter Mederly - REGIOPLÁN 

 

 
356 

 

Z 05 – plochy izola�nej zelene a sprievodnej zelene komunikácií 

 

Základná charakteristika: 
Územie slúži pre budovanie plôch izola�nej zelene. 

Funkcie záväzné 
− zele� líniového charakteru - stromoradia a aleje s funkciou izola�nou a hygienickou 
− stromoradia a aleje s funkciou dekora�nou, hmotovo-priestorovou 
− zele� centrálnej zóny plošného charakteru - funkcia medita�ná,  zele� dekoratívna pietneho 

charakteru, min. 500 m2 
− zele� doplnená o mobiliár, vodné prvky, technickú infraštruktúru, komunika�nú sie� vnútroplošnú  
− plocha zelene s vegeta�ným krytom min. 40% 
− zastúpenie vzrastlej zelene min. 30 %,  
− líniová zele� alejového typu –zele� vnútroplošných komunikácií 

Funkcie smerné 
− budovanie technických opatrení – protihlukových stien  
− podpora prieh�adov a poh�adov, vyzdvihnutie urbanistických dominánt, pamiatok, pamätihodností 

– uvo�nenie historických objektov v poh�adoch, uvo�nenie prieh�adov na historickú panorámu 
mesta apod.  

− príslušné pešie komunikácie a cyklotrasy 
− doplnkové zariadenia dopravy a dopravných služieb (�S PHM a pod.) 
− objekty hromadných odstavných parkovacích domov a garážových domov 
− rešpektova� ochranné pásma inžinierskych sietí 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− výstavba objektov na bývanie  
− nad sie�ami nepoužíva� dreviny vzrastlé 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− ochranné pásmo 50 m po obvode cintorínov s funkciou izola�nou a hygienickou posilni� o vzrastlú 

zele�, vytvori� tak po obvode zele� líniového charakteru 
− rozširovanie a kompozíciu  cintorínov rieši� samostatnou projektovou dokumentáciou 
− parkovanie návštevníkov musí by� riešené mimo plôch cintorínov 
− zele� parkovísk, spevnených plôch na úrovni terénu rieši� formou bodovej, resp. líniovej stromovej 

zelene 
− parkovo upravené plochy s funkciou subcentra v rámci cintorínov  vymedzi� min. 200 m2 
− centrálnu plochu cintorínov doplni� o prvky drobnej architektúry, umelecké prvky, miesta oddychu 

a komunikácie 
− subcentrá doplni� o mobiliár a miesta oddychu a komunikácie 
− na plochách izola�nej zelene zriadi� psie lúky pre ven�enie psov 

 

 

Z 06 – záhradkárske osady 

 

Základná charakteristika: 
Územie slúži pre aktívnu rekreáciu a po�nohospodársku produkciu v rámci samozásobovania. 

Funkcie záväzné 
− sady, vinohrady, iné úžitkové rastliny, okrasné rastliny – funkcia produk�ná 
− okrasné záhrady – funkcia relaxa�ná 
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− permakultúrne záhrady – funkcia experimentálna, eduka�ná 
− zele� líniového charakteru - stromoradia a aleje po obvode záhradkárskych osád s funkciou 

izola�nou a hygienickou 

Funkcie smerné 
− rešpektova� ochranné pásma inžinierskych sietí 
− objekty záhradných chát a prístreškov užívate�ov jednotlivých záhrad 
− príslušné pešie a prístupové komunikácie 
− nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia 
− podpora zelene líniového charakteru – aleje, stromoradia pri prístupových komunikáciách, 

cyklistických trasách, peších �ahoch vedúcich k záhradkárskym osadám 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− výstavba objektov na bývanie, inú výrobu, sklady, dopravné zariadenia  
− nad sie�ami nepoužíva� dreviny vzrastlé 

Dopl�ujúce ustanovenia: 

parkovanie pre rezidentov musí by� riešené v rámci vymedzeného areálu záhradkárskej osady (pri 
− vstupe do areálu) 
− objekty chatiek a prístreškov môžu by� s 1 nadzemným podlažím a možným podkrovím, s max 

zastavanou plochou celkove do 25 m2 na 1 záhradu a s minimálnymi nárokmi na technickú 
− infraštruktúru. 
− Vytvori� spolo�enské centrum záhradkárskej osady, centrum doplni� o mobiliár a miesta oddychu  

 

 

Z 07 – ochranná zele� 

 

Základná charakteristika: 
Územie slúži ochranu územia – prioritne zdroj podzemnej vody 

Funkcie záväzné 
− Zele� extenzívneho charakteru, vyhradená, verejnosti neprístupná 
− Zele� vzrastlá 70% 

Funkcie smerné 
− nevyhnutné zariadenia technického vybavenia územia 

Neprípustné funkcie 
− všetky druhy �inností, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi (napr. zápachom, hlukom, vibráciami, 

prašnos�ou, zvýšeným výskytom hlodavcov) priamo alebo nepriamo obmedzili využitie susedných 
parciel pre ur�ené ú�ely 

− výstavba objektov na bývanie, výrobu, sklady, dopravné zariadenia apod. 

Dopl�ujúce ustanovenia: 
− uplatni� dreviny domáce, listnaté, nenáro�né na údržbu 
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A.4.2.6.  Návrh na �alšie opatrenia 
 
Návrh na vypracovanie �alších stup�ov UPD, UAŠ, PD a iné dokumentácie:  
 
− UPD-Z prípadne Urbanisticko-architektonickú štúdiu pre navrhovanú IBV v UO 39, medzi cestami 

Modranská,   
− UPD-Z prípadne Urbanisticko-architektonickú štúdiu pre navrhovaný park a lesopark v UO 27, 

medzi ulicou Cukrovou a severným obchvatom 
− UPD-Z prípadne Urbanisticko-architektonickú štúdiu pre navrhovaný park a lesopark v UO 34, 

medzi Beethovenovým parkom a Kamenným mlynom 
− UPD-Z prípadne Urbanisticko-architektonickú štúdiu pre navrhovaný park a lesopark v UO 449, 

medzi sídliskami Teke�a/Clementisa a východným obchvatom mesta 
− Rešpektova�, resp. spracova� novú projektovú dokumentáciu pre ulicu Hlavnú, ktorá bude rieši� 

i plochy zelene    
− Rešpektova� jestvujúcu, prípadne spracova� novú PD pre park Kalvária 
− Rešpektova� jestvujúcu, prípadne spracova� novú PD pre Ružový park  
− Rešpektova� jestvujúcu, prípadne spracova� novú PD pre plochu Spiegelsaal  
− Rešpektova� jestvujúcu, prípadne spracova� novú PD pre Botanickú záhradu  
− Rešpektova� jestvujúcu, prípadne spracova� novú PD pre lesopark Kamenný mlyn 
− Rešpektova� jestvujúcu, prípadne spracova� novú dokumentáciu pre park Ko�išské 
− Rešpektova� jestvujúcu, prípadne spracova� novú PD pre park na južnej strane ulice Spartakovskej 
− Rešpektova� jestvujúcu, prípadne spracova� novú PD pre vnútroblokové priestory sídliska 

Lin�ianska 
− Spracova� projektovú dokumentáciu na revitalizáciu, resp.renaturalizáciu  vodného toku Trnávka 
− Spracova� projektovú dokumentáciu na renaturalizáciu  vodného toku Parná 
− Spracova� projektovú dokumentáciu pre navrhovaný par�ík pri Morovej kaplnke    
− Spracova� projektovú dokumentáciu pre navrhovaný park pri sídlisku Lin�ianska pri južnom  

obchvate     
− Spracova� PD pre park na sídlisku Hlboká/Clementisa, medzi bytovými domami a ZŠ 
− Spracova� PD pre park na sídlisku V jame/Tehelná, medzi bytovými domami, ZŠ a novou budovou 

UCM 
− Spracova� PD pre plochy izola�nej zelene a sprievodnej zelene komunikácií pri severnom 

a západnom obchvate – zelený prstenec okolo mesta  
− Spracova� projektovú dokumentáciu na ekodukty a podchody pre prepojenie urbánnej zelene s 

krajinou cez obchvat mesta 
− Dopravnou štúdiou overi� možnos� prepojenia ulíc Bottovej a Hospodárskej tak, aby plochy zelene 

zostali zachované v maximálne možnej miere, najmä stromy aby boli chránené pred výrubmi 
− Spracova� návrh revitalizácie cintorínov na Nitrianskej ulici 
− Spracova� projektovú dokumentáciu pre revitalizácie a kompozi�né úpravy areálov škôl vo 

vlastníctve mesta 
− Spracova� projektovú dokumentáciu pre revitalizáciu vnútroblokových priestorov sídlisk 
− Spracova� projektovú dokumentáciu pre navrhovaný park pri športovom areáli v Modranke 
− Spracova� projektovú dokumentáciu pre navrhovaný lesopark toku Trnávka v Modranke 
− Spracova� projektovú dokumentáciu pre úpravu školského areálu v Modranke 
− Spracova� urbanisticko-architektonickú a krajinársku štúdiu na revitalizáciu krajiny v okolí 

vodného toku Krupiansky potok 
− Spracova� krajinno-urbanistickú štúdiu pre lesopark v �asti Štrky (�as� 1 - priestor za severným 

obchvatom po strelecký areál, �as� 2 – priestor za streleckým areálom pri toku Trnávky) 
− spracova� Program záchrany CHVÚ Trnavské rybníky 
− spracova� projekt OPaK pre navrhované biocentrum Parná v �asti Farského mlyna 
− spracova� projekty OPaK pre stromy navrhnuté na ochranu (historické stromy, pamätné stromy, 

stromy pri sakrálnych prvkoch) 
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− spracova� projektovú dokumentáciu na riešenie novej �asti cintorína na Kamennej ceste 
 

Plochy navrhnuté na ochranu: 

 
− Park Kalvária a stromy v parku Kalvária 
− Botanická záhrada 
− Duby pri Trnávke, v severnej �asti zastavaného územia 
− Stromoradie v Beethovenovom parku 
− Stromoradie na ulici Študentskej 
− Stromoradie na ulici Kuku�ínovej 
− Stromoradie na ulici Hlubika 
− Stromoradie na ulici Ustianskej 
− Stromoradie na ulici Streleckej 
− Stromoradie na ulici Žarnovej 
− Stromoradie na ulici Zavarskej 
− Strom na Rybníkovej ulici 
− Strom na Hornopoto�nej ulici 
− Strom pri evanjelickej fare 
− Strom na ulici Sladovníckej 
− Stromy na ulici Terézie Vansovej 
− Stromy v historickom jadre mesta 
− Bernolákov park (Promenáda) vrátane �asti nám. SNP  
− Park Janka Krá�a – jeho najstaršia �as�  
− Cintoríny na ulici Nitrianskej a stromy na cintorínoch 
− Park J.Krá�a a stromy v parku – alej 
− Stromy na ulici Bernoláovej spolu s božou mukou 
− Božiu muku so stromami a celým remízkom v smere na Pequeot, pokra�ovanie ulice Dia�ni�nej 
− Areál Treumannovej sladovne 
− Areál Sesslerovej sladovne 

 

Navrhované verejno-prospešné stavby pre vytvorenie plôch zelene a posilnenie ekologickej 
stability krajiny: 

 
− Biocentrum na toku Parná v �asti Farský mlyn 
− Biocentrum na toku Trnávka severne od lokality Štrky 
− Plochy pre menšie biocentrá a biokoridory v katastrálnom území Trnava a Modranka 
− Výsadba stromoradí, alejí vetrolamov, interak�ných prvkov, remízkov v po�nohospodárskej krajine 
− Renaturalizácia vodného toku Trnávka mimo (zastavaného územia) s vodnou plochou 
− Revitalizácia vodného toku Trnávka (v zastavanom území) 
− Renaturalizácia vodného toku Parná 
− Revitalizácia Krupianskeho potoka 
− Park a lesopark v UO 27 medzi športovým areálom Slávia a severným obchvatom 
− Lesopark v UO 27 medzi severným obchvatom a lokalitou Štrky 
− Ekodukty a ekopodchody v rámci obchvatu mesta Trnava 
− Park a lesopark v UO 44 medzi sídliskami Tekela/Celmentisa/Slotu po východný obchvat 
− Park a lesopark v UO 34 medzi Beethovenovým parkom a Trnavskými rybníkmi 
− Lesopark v UO 33 medzi sídliskom Lin�ianska a južným obchvatom mesta 
− Park a lesopark v UO 33  na pravej strane toku Trnávka 
− Parky a par�íky v zastavanom území mesta v miestach demolácií starých objektov (brownfields) 
− Parková plocha v rámci areálu Treumannovej sladovne v UO 9 
− Park zdravia v rámci nemocni�ného areálu v UO 12  
− Vybrané uli�né trakty rieši� ako ulice bulvárneho typu 
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− Uli�né stromoradia a aleje vo všetkých �astiach mesta 
− Stromoradie popri verejných cyklistických trasách 
− Líniová zele� pri toku Trnávka na jeho �avej strane medzi tokom a záhradami v Modranke 
− Zelený prstenec popri obchvate mesta tvorený izola�nou zele�ou a sprievodnou zele�ou 

komunikácií a dopravných zariadení 
− Oddychová plocha pri Morovej kaplnke,  
− Revitalizácia školských dvorov 

 

Návrh na zaradenie plôch medzi pamätihodnosti mesta a tým i medzi chránené plochy: 
− Areál Treumannovej sladovne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


