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CHKO Záhorie: 
Orez bol vykonaný neodborne

Podľa CHKO Záhorie pat-
ria lipy k drevinám, kto-
ré zvyčajne aj vo vyššom 

veku pomerne dobre znášajú 
orezy konárov a  korún. V  prí-
pade Štefanova išlo hlavne 
o staršie jedince, ktorých obvod 
kmeňa vo výške 1,3 m nad ze-
mou dosahoval 120 až 266 cm. 
„Cintorín patrí medzi miesta, 
ktoré ľudia navštevujú pomer-
ne často, v prípade pohrebov je 
tu zhromaždených aj veľa ľudí 
naraz. Potreba orezu stromov 
zrejme vyplynula z  obavy, že 
odlomené konáre môžu nieko-
mu ublížiť, resp. poškodiť hrob, 
kde v  mnohých prípadoch ide 
o  hodnotný majetok,“ píše sa 
v  stanovisku. Podľa poverené-
ho riaditeľa správy CHKO Zá-
horie Dušana Valachoviča si 
obec zrejme uvedomila zodpo-
vednosť, ktorú stromy so sebou 
prinášajú, a rozhodla sa ich ra-
dikálne orezať a skrátiť: „Stro-
my plnia mnohé svoje funk-
cie aj na cintorínoch, čo mohlo 
byť dôvodom k tomu, že drevi-
ny neboli odstránené úplne, ale 
iba orezané. Úplné odstránenie 
stromov by bolo zrejme v tom-
to prípade najjednoduchším 
a dá sa povedať aj trvalým rie-
šením tejto situácie. Vzhľadom 
na druh dreviny, relatívne dob-
rý zdravotný stav stromov, ich 
vek a skutočnosť, že ide o dlho-

veké dreviny, bolo rozhodnu-
tie o vykonaní orezu namiesto 
výrubu pozitívnou snahou 
obce o zachovanie posledných 
vzrastlých drevín v  areáli cin-
torína.“ 

Nedodržané postupy 
Iný názor má však CHKO Zá-
horie na samotný spôsob re-
alizácie orezov. Tie boli podľa 
jej stanoviska vykonané neod-
borne a  neboli pri nich dodr-

žané viaceré zásadné postupy 
a  metódy. K  pochybeniu do-
šlo napr. tým, že orez takého 
veľkého rozsahu bol vykonaný 
v nesprávnom období na konci 
januára, hoci ho je možné vy-
konávať iba vo vegetačnej dobe, 
teda od 1. apríla do 30. septem-
bra. „Hlavným dôvodom tejto 
podmienky je, že v čase inten-
zívneho rastu dreviny strom 
oveľa citlivejšie reaguje na ta-
kéto zásahy a  intenzívnou 
tvorbou hojivých pletív sa ľah-
šie ubráni pred prípadnou in-
fekciou spojenou s  následnou 
hnilobou kmeňa,“ píše sa v sta-
novisku. Medzi ďalšími pochy-
beniami sa uvádza, že všetky 
konáre vrátane hlavných ra-
mien boli skrátené približne 
na rovnakú výšku, čo nerešpek-
tuje prirodzený tvar stromu, 
a neboli zachované ani mladšie 
konáre s  púčikmi, v  dôsledku 
čoho sa nová koruna bude mu-
sieť vytvoriť celá úplne odzno-
vu. V neposlednom rade je chy-
bou i to, že žiadne rezy neboli 
odborne ošetrené. 

Trvalú ujmu 
vyčíslia až o pol roka     
Neodborným orezom stromov 
na štefanovskom cintoríne do-
šlo k odstráneniu takmer celej 
koruny, čím sa ich momentál-
na estetická a ekologická hod-

nota znížila až približne o 80 %. 
Vyčísleniu trvalej ujmy na spo-
ločenskej hodnote drevín sa 
však CHKO Záhorie zatiaľ brá-
ni: „Reálne poškodenie bude 
možné potvrdiť až na  konci 
vegetačnej doby, kedy sa uká-
že, ako sa stromy vyrovnali 
s  týmto radikálnym zásahom. 
Môžu nastať prípady, kedy si 
stromy vytvoria náhradnú ko-
runu a po pár rokoch budú pl-
niť v  dostatočnej miere svo-
je všeužitočné funkcie. Takisto 
môžu nastať prípady, kedy je-
dince takýto silný zásah ne-
prežijú a postupne odumrú. To 
všetko bude závisieť od vitality 
a  kondície konkrétnych jedin-
cov a od priebehu klimatických 
podmienok počas roka, z tých-
to dôvodov preto navrhujeme 
hodnotenie vykonaných zá-
sahov posudzovať až na konci 
najbližšieho vegetačného ob-
dobia, napr. v septembri 2014.“ 

S  takýmto postupom však 
nesúhlasia ochranári z  o. z. 
KOZEL, ktoré na celú záleži-
tosť upozornilo. ,,Vec sme rie-
šili s arboristami a tí majú ne-
kompromisný názor. Čakať pol 
roka na to, aby sme sa pozreli, 
čo to so stromom urobí, je ne-
prípustné. Takto sa to jedno-
ducho robiť nesmie,“ zdôrazni-
la podpredsedníčka združenia 
Dana Ševčíková.  /

Deň 
astronómie 

KOZEL daroval krv Metly z líp majú už aj v Jablonici...

SOBOTIŠTE (šk) – Po-
zorovanie Slnka ďale-
kohľadom  a večerné 
pozorovanie hviezd je 
súčasťou programu, 
ktorý pri príležitosti Dňa 
astronómie na sobotu 
22. marca pripravila 
Miestna organizácia 
Slovenského zväzu 
astronómov.

V stredu 12. marca sa členovia Klubu ochrancov 
zelene KOZEL opäť zišli pri spoločnej akcii. Ten-
toraz však bez sadeníc stromčekov, bez pracovného 
náradia, ale s tradične dobrou náladou a odhodla-
ním darovať krv.

Obec Štefanov nie je ani zďaleka jediná, kde v snahe o minimalizáciu škôd na majetku či ohrozenia 
ľudí pristupujú k neodborným zásahom na zeleni. V uplynulých dňoch senickým ochrancom prírody 
z o. z. KOZEL smeroval podnet od občanov Jablonice.

Slovenská inšpekcia životného prostredia v Bratislave v súčasnosti preveruje správnosť postupu pri radikálnom oreze líp 
na štefanovskom cintoríne. Podkladom pri rozhodovaní pre ňu bude aj stanovisko, ktoré vypracovala Správa Chránenej krajinnej 
oblasti Záhorie. Tá sa o zásahu na drevinách dozvedela až po ich zrealizovaní.  

Program začína o  16. h 
v  dome kultúry pozo-
rovaním Slnka a  bude 

pokračovať prednáškami na 
témy Raketový motor – hyb-
ná sila vesmírneho výskumu, 
Stavby mimo Zeme – scifi 
alebo realita a Zaujímavosti 
jarnej oblohy. Večerné pozo-
rovanie  planéty Jupiter, sú-
hvezdí zimnej a jarnej oblohy 
a  objektov nachádzajúcich  
sa v  nich, ako je napr. Veľ-
ká hmlovina v  Orióne, Ple-
jády v Býkovi a Jasličky v Ra-
kovi, bude možné od 18.30 
do 20. h špeciálnym ďaleko-
hľadom v hvezdárni.

Hvezdáreň  v  Sobotišti  bola 
založená v roku 1972 ako škol-
ská astronomická  pozorovateľ-
ňa.  V súčasnosti okrem astro-
nomického krúžku pre  žiakov 
a študentov slúži aj verejnos-
ti, prezentácie a pozorovania 
sa uskutočňujú najmä vo  ví-
kendových dňoch, po  pred-
chádzajúcom dohovore. Viac 
informácií o  dianí na  oblohe 
a  podujatiach hvezdárne  náj-
dete na www.hvezdaren-sobo-
tiste.sk. /

D. Ševčíková

K mobilnému odberu krvi 
sme sa dostavili na Čer-
vený kríž v Senici dva-

násti, z toho traja prvodarco-
via. Žiaľ, nie všetci sme boli 
pre odber vhodní, tri naše 
členky boli z darcovstva vy-
radené na základe výsledkov 
zdravotného vyšetrenia, kto-
ré je nutné podstúpiť pred od-
berom. Ostatných vyšetrujúci 
lekár pre odber krvi odporučil, 
povzbudil a krv im bola bez 
komplikácií odobraná. Odme-
nou je dobrý pocit, že náš sku-
tok niekomu pomôže v ťažkej 
situácii. Možno sa na prvý po-
hľad zdá, že tento náš počin 
nemá so zeleňou nič spoloč-
né. Opak je ale pravdou. Vy-

užívame len ďalší spôsob, ako 
dostať do krvi iných ľudí pre-
svedčenie, ktoré nám koluje 
v žilách. Preto sme rozhodnu-
tí spoločné darovanie krvi zo-
pakovať aj v budúcnosti. /

„Ľudia sa na nás obra-
cajú s dôverou a žia-
dosťou o  preverenie, 

či bol použitý správny postup. 
Pri obhliadke v  Jablonici sme 
skonštatovali, že na drevinách 
bola vykonaná silná reduk-
cia korún. Zo zásahu je zrejmá 
snaha o  zachovanie habitu, 
čo v prípade Štefanova nebo-
lo ani náznakom. Ani tu však 
nebola práca vykonaná tech-
nologicky správne a  nebola 
dodržaná norma o ošetrovaní 
stromovej vegetácie. Okrem 
toho, v rozpore so zákonom je 
aj čas, kedy bol rez vykonaný,“ 
uviedla podpredsedníčka o. z. 
D. Ševčíková. 

Ochranári situáciu konzul-
tovali aj s  odborníkmi. Arbo-
rista Tomáš Fraňo potvrdil, že 
stromom bola odobratá veľká 
listová časť korún: „V dôsled-

ku toho budú stromy reagovať 
panickým rašením zo spiacich 
pukov, budú z nich „metly“, čo 
v  nasledujúcich rokoch spô-
sobí zvýšené náklady na ich 
údržbu. Pôvodný prirodzený 
habitus je nenávratne poško-
dený a ekologické i  estetické 
funkcie sú degradované.“ 

Podľa ochranárov bol taký-
to zásah na stromoch zbytoč-
ný. „Stačilo vykonať zdravotný 
rez, aby boli z korún odstráne-
né preschnuté konáre a takto 
zabezpečiť prevádzkovú bez-
pečnosť. Stromy by tak boli 
ušetrené stresovej situácie.“ 
D. Ševčíková zdôrazňuje, že 
starostlivosť a údržba stromov 

je nutná a  snaha samospráv 
chvályhodná, v tomto prípade 
však platí, že menej je rozhod-
ne viac. 

Starostka Jablonice uvied-
la, že na ošetrenie stromov 
si obec najala firmu Ekospol 
zo Serede, ktorá má na také-
to práce oprávnenie. „Termín 
ošetrenia obec nestanovila, 
myslím si totiž, že firma po-
zná zákon a  vie posúdiť, či je 
vhodný čas na ošetrenie stro-
mov.“ 

Svoje vyjadrenie nám po-
skytla aj samotná firma: „Na-
priek tomu, že dátumový čas 
vegetácie je od 1. apríla, k ore-
závke sme pristúpili skôr z na-
sledovného dôvodu: vieme, že 
zima bola v tomto roku veľmi 
mierna a  teplé týždne nasta-
li veľmi skoro. Dalo by sa po-
vedať, že v súčasnosti je vege-

tácia na úrovni apríla a všetko 
je už poriadne narašené. Keby 
sme boli vlani orezávali v aprí-
li, hoci nám to zákon dovoľu-
je, bolo by to pre stromy oveľa 
nepriaznivejšie. Uvedomuje-
me si, čo hovorí zákon, po dô-
kladnom zvážení sme však 
prihliadali na skutočnosť, že 
stromy sú už prebudené. Pri 
lipách sme orezali koncové 
konáre, čím sa zmenšila koru-
na. Tento spôsob orezu stro-
my hravo znesú, pretože lipa 
patrí medzi dreviny, ktoré naj-
lepšie regenerujú. Zo spiacich 
pukov narašia a vytvoria si ko-
runu, o úhyne nemôže byť ani 
reč. Každému z nás ide o za-
chovanie stromov a  ich orez 
si najviac pochvaľujú občania, 
ktorí bývajú v  bezprostrednej 
blízkosti stromov.“ 

- mk - 

Čakať pol roka 
na to, aby sme 
sa pozreli, čo to 
so stromom urobí, 
je neprípustné.

„Stačilo vykonať 
zdravotný rez.“

XVIII. ochutnávka ovocných destilátov
22. marca od 11.00 h  v KD v Radimove
Tí čo slivky skvapalnili, získali z nich viacej sily...


