
 

Č. na 
mape 

Parcelné 
číslo 

Adresa,  
popis umiestnenia 

Zeleň rešpektujúca  
územie pamiatkovej zóny 
Odporúčanie prístupu 

1 76/1 Dvorová časť KPU Smrek obyčajný (Picea abies),  dulovec japonský (Chaenomeles 
japonica).  
Odporúčanie: Vzhľadom na relatívne malú dvorovú plochu 
pestovať aj naďalej krovité formy drevín. Popri severnej 
a východnej stene dvorových objektov je možné vysadiť 
záhonové ruže typu polyantky, polyanthybrida alebo 
„bodendecker“. Po dohode s vlastníkmi susedných objektov 
popnúť steny brečtanom vždyzeleným (Hedera helix).  
 

2 74 Gemerské osvetové 
stredisko – dvorová časť 

Objekt v rekonštrukcii. 
Odporúčanie: Vysadiť lipy malolisté (Tilia cordata) podľa 
architektonického projektu schváleného KPU Košice.  
 

4 67/1 Gymnázium P.J. Šafárika 
areál 

- 2 ks javor mliečny (Acer platanoides)  s obvodmi kmeňov 120 a 
250 cm. 
Odporúčanie: Javory vhodne lemujú cestu, preto je ich potebné 
zachovať a ošetrovať. U jedného javoru bol odstránený terminál, 
sledovať jeho statiku a zdravotný stav.  
 

6 67/1 Gymnázium P.J. Šafárika 
areál 

- Javor horský (Acer pseudoplatanus) s obvodom kmeňa 80 cm, 2 
ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) s obvodmi kmeňov 40 cm. 
Odporúčanie: Stromy je potrebné zachovať a ošetrovať.  

7 67/1 Gymnázium P.J. Šafárika - 2 ks duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) s obvodmi 
kmeňov 100 cm. 
Odporúčanie: Ide o zdravé a pekné jedince s hustou korunou, 
ktoré možno akceptovať v tomto prostredí.  
 

8 68 Gymnázium P.J. Šafárika - 2 ks jedľa srienistá (Abies concolor) s obvodmi kmeňov 110 cm. 
Odporúčanie: Ako v predchádzajúcom odstavci. Pozdĺž budovy je 
možné založiť ornamentálne záhony nižších krov (záhonové ruže 
typu polyantky, polyanthybrida alebo „bodendecker“), tavoľník 
japonský (Spiraea japonica ´Little Princess´) a im podobné.  
 

9 68 Gymnázium P.J. Šafárika - 2 ks duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii´ s obvodmi 
kmeňov 160 cm)  
Odporúčanie:  Pekné a zdravé stromy. Rastú v blízkosti budovy, 
ale nie tak aby ju bezprostredne ohrozovali alebo poškodzovali, 
preto je ich potrebné zachovať.  
 

15 45/1 Pred domom obradov - Tuja západná (Thuja occidentalis) 11 ks s obvodmi kmeňov 30 – 
60 cm 
Odporúčanie: Neestetické presychajúce dreviny je potrebné je 
potrebné odstrániť a nenahrádzať. 
 

16 19/4 Bar 100P - Moderná úprava s výsadbou tují (Thuja sp.), borievok (Juniperus 
sp.) a paviniča (Parthenocissus sp). 
Odporúčanie: Sadovnícka úprava je akceptovateľná. Tuje po 
dožití nahradiť nejakým domácim druhom (borievka – Juniperus, 
tis červený – Taxus baccata...) 
 

17 14 Malý trh Javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom kmeňa 200 cm. 
Odporúčanie: Ak neohrozuje okolité stavby svojími koreňmi 

alebo hmotou koruny, tak ponechať. 

 


