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Zeleň s pamiatkovou hodnotou
Odporúčanie prístupu ošetrenia
-

Platan javorolistý (Platanus x acerifolia) s
obvodom kmeňa 250 cm.
Odporúčanie: Platan má okolo kmeňa
zaasfaltovanú plochu, preto je potrebné
odstrániť asfalt na ploche okolo kmeňa cca 5
x 5 m a prikryť ochrannou mrežou. Ošetriť
strom a v prípade potreby staticky zabezpečiť
zviazaním koruny dynamickou väzbou.

5

2333/1

Ulička pri
cintoríne

-

Stromoradie lipové – lipy rezané „na hlavu“
lemujúce cestu
Odporúčanie: Hodnotný kompozičný prvok,
preto je ich potrebné zachovať a udržiavať
v danom tvare.

10

66/2,4

Katedrálny kostol
(areál)

-

9 ks tuja západná (Thuja occidentalis) s
obvodmi kmeňov 65 cm, vtáči zob (Ligustrum
vulgare) – strihaný živý plot. Javor mliečny
(Acer platanoides) solitér s obvodom kmeňa
310 cm (potrebné je strom čo najskôr
odstrániť. Na báze kmeňa plodnice
drevokazných húb, výrazne chradnúci jedinec
s vysoko nasadenou korunou. Hrozí zlom
stromu alebo vývrat, pričom môže ohroziť
kostol a prevádzkovú bezpečnosť), ovocné
dreviny (jablone – Malus, orechy – Juglans,
slivky – Prunus), mladé jedince – smrek
pichľavý (Picea pungens) a nižšie druhy
borievok (Juniperus sp.).
Odporúčanie: Tuja nie je vhodný druh pre
historické prostredie, preto po je ich
nenahrádzať žiadnou porastovou hmotou.
Okolie farského kostola bolo historicky
lemované porastovým vencom stromov (2.
vojenské mapovanie r. 1822-1850).
Z hľadiska pamiatkovej obnovy je potrebné
odstrániť (resp. ponechať na dožitie)
sekundárne výsadby v okolí kostola.
Porastový veniec vzhľadom na prítomnosť
archeologického náleziska a možnosť
poškodzovania stavby neobnovovať.
Potrebné je ponechať kompozične čistú
plochu – kostol s voľnou trávnatou plochou
v jeho okolí.

11

2332/1

Pred vstupom do
dvora bývalého
kat. gymnázia

-

2 ks lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodmi
kmeňov 250 cm a 180 cm.
Odporúčanie: Lipa s obvodom 180 cm je
potrebné odstrániť - už len torzo stromu,
s veľkou hnilobou na kmeni, neestetická. Lipu
s obvodom 250 cm arboristicky ošetriť
a zabezpečiť korunu dynamickým istením.

12

59/4

Dvor bývalého
kat. gymnázia

-

13

57,55

Farská záhrada

-

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) s obvodom
kmeňa 310 cm, mladšie jedince líp, ovocné
dreviny (slivky, jablone) a nižšie kroviny
tavoľníka (Spiraea).
Odporúčanie: V areáli nemocnice je na
historickej katastrálnej mape z roku 1868
zobrazená menšia sadovnícky upravená
plocha v prírodno-krajinárska úprava. Lipa
veľkolistá je domáca drevina vhodná do
daného prostredia, preto ak neohrozuje
okolité stavby, tak ju zachovať. Areál je
potrebné obnoviť v súlade s pôvodnou
kompozíciou prírodno-krajinárskej úpravy.
Ovocné dreviny (slivky – Prunus, jablone –
Malus, čerešne – Cerasus) a 1 ks smreku
obyčajného (Picea abies) s obvodom kmeňa
70 cm.
Odporúčanie: Tradične sa na tejto ploche
pestovali ovocné dreviny, preto je možné
obnoviť na tomto mieste ovocnú záhradu.

14

45/4

Dvorová časť
radnice

-

1 ks previsnutá vŕba (Salix alba ´Tristis´)
dvojkmenná s obvodmi kmeňov 165 a 195
cm, 2 ks čerešňa (Prunus cerasus), jabloň
(Malus), 3 ks lipa (Tilia sp.) s priemermi
kmeňov 65 cm, krovitá borievka (Juniperus),
krovitá forma tisu červeného (Taxus baccata),
lipa plstnatá (Tila tomentosa) s obvodom
kmeňa 150 cm, baza čierna (Sambucus nigra)
s obvodm kmeňa 90 cm, smrek pichľavý
(Picea pungens) s obvodom kmeňa 110 cm, 3
ks lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodmi
kmeňov 200 cm.
Odporúčanie: Ponechať okrem smreku
pichľavého ktorý je výrazne presychajúci.
Sadovnícka úprava je akceptovateľná, po
dožití ovocných drevín nahradiť ich
vhodnejšími okrasnými druhmi.

18

250/2

Evanjelický kostol
so záhradou –
areál

-

Lipa (Tilia sp.) – 6 ks zrezaných na kmeň s
obvodmi 100 cm, tis červený stromová forma
(Taxus baccata), vysadený pri výročí v roku
1896 s obvodom kmeňa 160 cm, ovocné
stromy, lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) – 4
ks s obvodmi kmeňov 150 – 340 cm, orech
kráľovsky (Juglans regia) s obvodom kmeňa
90 cm.
Odporúčanie: Dreviny v blízkosti kostola
ponechať na dožitie, v prípade zlého
zdravotného stavu a ohrozenia stavby ich
bude potrebné odstrániť a nenahrádzať.
Porasty vo väčšej vzdialenosti od kostola sú
akceptovateľne a hmotovo vyvažujú
architektúru kostola.

19

2291

Pri potoku Drázus

-

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)
stromoradie s obvodmi kmeňov 100 – 240
cm a neskoršími dosadbami mladších
jedincov.
Odporúčanie: Sadovnícky a kompozične
hodnotný prvok zelene v mestskom
prostredí. Lipy vytvárajú stromoradie a
lemujú potok Drázus a štátnu cestu. Sú
v dobrom biologickom stave a kondícii.
Naďalej je potrebné priebežne dosádzať
stromoradie po úhyne jednotlivých stromov
a odborne ich ošetrovať. Bolo by vhodné
pokračovať v stromoradí ďalej severne
výsadbou nových jedincov.

20

223

Pri potoku Drázus

-

Javor mliečny červenolistý (Acer platanoides
´Crimson King´) – 17 ks – nová výsadba.
Odporúčanie: Vhodná sadovnícka úprava,
stromoradie lemujúce potok Drázus. Voľne
nadväzujúce na lipové stromoradie.
Ponechať a po úhyne priebežne dosádzať.

21

20/2

Pred býv. kat.
školou

-

Brest (Ulmus sp.) s obvodom kmeňa 340 cm,
lipa malolistá (Tilia cordata) – 2 ks s obvodmi
kmeňov 240 a 320 cm.
Odporúčanie: Solitérna skupina, hodnostný
kompozičný prvok. Brest je v zhoršenom
zdravotno-biologickom stave, preto je
potrebné ho ošetriť. V prípade úhynu
nahradiť lipou.

22

2222/1
2223
2224/3

Po obvode
námestia

-

Stromoradia javorov mliečnych (Acer
platanoides) – pôvodný druh. Javory
v štvorcovom pôdoryse lemujú uličné línie
zástavby. Stromy sú udržiavané pravidelným
orezom „na hlavu“ v hmote neprevyšujúcej
prvú korunnú rímsu budov.
Odporúčanie: Hodnotný kompozičný prvok
sa zachovaný a cyklicky obmieňaný od
polovice 19. storočia. V rámci rekonštrukcie
námestia boli odstránené a nahradené javory
v severnej, západnej a južnej časti rovnakým
druhom. Stromy je potrebné udržiavať v
požadovanom tvare pravidelným rezom „na
hlavu“, tak aby v hmote neprevyšovali prvú
korunnú rímsu zástavby.

23

1/1

V malom parku severná strana

-

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) s obvodom
kmeňa 310 cm.
Odporúčanie: Sadovnícky hodnotná drevina,
ktorú je potrebné chrániť a ošetrovať.

24

2
2222/3

V malom parku západná strana

-

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos) a lipa
malolistá (Tilia cordata) – 24 ks s obvodmi
kmeňov 80 – 300 cm – stromoradia v 3
radoch.
Odporúčanie: Kompozične hodnotný
architektonicky prvok vhodne doplňujúci
architektúru kostola. Stromoradia je
potrebné arboristicky ošetriť a pribežne
dosádzať po dožití jedincov.

25

2222/1

Námestie,
priestor okolo
pomníka
Františky

-

Krušpán vždyzelený (Buxus sempervirens) a
borievka (Juniperus sp.) – nízky živý plot.
Odporúčanie: Ponechať a udržiavať
v súčasnom tvare, neprevyšujúcom
oplotenie.

26

2222/2

Voľné trávnaté
plochy v okolí
kostola
a krámikov

27

100
99/2

Nádvorie
biskupského
paláca

Trávnatá plocha.
Odporúčanie: Ponechať kompozične čistú
trávnatú plochu, bez výsadieb krovín a iných
vzratlých drevín, okrem náhrady jestvujúcich
jedincov v stromoradiach. Prípustné je na
trávnatej ploche pri krámikoch zakladať
kvetinové záhony. Trávnaté plochy ponechť
voľné bez spevňovania povrchov
a umiestňovania stavebných prvkov.
-

V súčasnosti je vysádzaná zeleň bez
koncepcie s centrálne umiestnenou
novodobou fontánou.
Odporúčanie: V dvorovej časti biskupského
úradu je možné obnoviť pravidelnú úpravu
podľa zachovanej historickej katastrálne
mapy z roku 1868.

