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Kým architektúra budov je kompozíciou vybudova-
nou spravidla z  neživých materiálov, či už historic-
ky tradičných, či  moderne nových, diela krajinnej 
architektúry sú komponované najmä z  rastlín, ma-
teriálu, ktorý je živý, dýcha, rastie, starne i umiera. 
Stromy v architektonickej kompozícii tvoria hmotu, 
objem i  vnútorný priestor. Ich veľkosť i  majestát-
nosť dosahuje rozmery chrámov. Ich premenlivosť 
v  čase, vplyvom striedania ročných období či veku, 
akoby odzrkadľovala samotný život človeka. Ale stro-
my, podobne ako architektúra budov, majú schop-
nosť dožívať sa veľmi vysokého veku, a tak sa stáva-
jú nositeľmi kultúrnohistorických hodnôt, pamäťou 
generácií i pamäťou krajiny.1 Stromoradia, ako špe-
cifi cká  – komponovaná lineárna priestorová formá-
cia stromov usporiadaných v rade2, majú nezvyčajný 
estetický potenciál.

Stromoradia v krajine
Stromoradia, ako zámerne komponovaný prvok, sú 
archetypálnym predstaviteľom rytmu, ktorý do kraji-
ny vnáša, ako hovorí Storm, „lidský řád“3. Stromora-
dia lemujú vodné toky, tvoria vetrolamy a podobne, 
ale najčastejšie sú spojené s  komunikáciou, cestou 
v krajine. Aj názov aleja je odvodený od francúzskeho 
slova aller alebo allée, vo význame chôdza, cesta, ale 
aj  stromoradie4. Zámerné vysádzanie stromov poz-
dĺž ciest je známe v rôznych historických obdobiach 
i v rôznych kultúrach. Starorímsky architekt Vitruvius 
(* 80/70 pred Kr. – † 15 pred Kr.), po ňom aj Alberti 
(*1404 – † 1472) a Palladio (*1508 – † 1580) zdô-
razňovali dôležitosť vysádzania tienistých stromora-
dí pozdĺž ciest5. 

Bohatú tradíciu vysádzania alejí môžeme sledo-
vať aj na našom území. V období manierizmu a ba-
roka boli líniami stromoradí spájané lovecké obory, 
panské sídla a ich parky. Obľúbenými drevinami boli 
najmä lipy, ale aj duby, javory a bresty, v období vr-
cholného baroka aj pagaštan konský, neskôr v obdo-
bí empíru pyramidálne topole6 a v období romantiz-
mu napríklad aj agáty.7 Aleje boli súčasťou barokovej 
sakrálnej krajiny, keď protireformačné úsilie oboha-
tilo krajinu nielen o kaplnky, kalvárie, prícestné kríže, 
ale aj o aleje. Nariadenie Márie Terézie z  roku 1769 
ukladalo občanom povinnosť vysádzať stromy kde-
koľvek na výsadbu súce miesta8. Za vlády Márie Te-
rézie a Jozefa II. nastal aj rozmach budovania cestnej 
siete a pozdĺž ciest boli vysádzané stromy – z hos-
podárskych, estetických, orientačných aj  bezpeč-
nostných dôvodov. V  tomto osvietenskom období 
bolo obľúbeným vysádzanie ovocných stromoradí, 

hrušiek, jabloní, orechov a čerešní9. Stromoradia sa 
tak v priebehu 18. a 19. storočia stali charakteristic-
kým prvkom kultúrnej historickej krajiny.

V súčasnosti sú stromoradia často vnímané ako ne-
žiaduca príťaž ohrozujúca cestnú premávku, sťažujú-
ca údržbu komunikácií a podobne, i napriek tomu, že 
v mnohých prípadoch už boli vybudované nové tra-
sy rýchlostných komunikácií a obchvatov, spĺňajúce 
účel rýchlej a bezpečnej dopravy, čo umožňuje nový 
pohľad na funkcie stromoradí a  pôvodných ciest 
v krajine, keď utilitárne dopravné hľadiská môžu pre-
vážiť hľadiská ochrany kultúrnohistorických, estetic-
kých a krajinotvorných hodnôt stromoradí. 

Stromoradia v urbanistickej štruktúre sídiel 
Stromoradia sa stali aj súčasťou urbanistickej štruk-
túry miest. Hoci v pôvodnom stredovekom mestskom 
pôdoryse pre ne nebolo miesto, v období baroka sú 
koncipované veľké architektonické a urbanistické sú-
bory, ktorých dominantným kompozičným znakom 
je princíp trojzubca, spájajúci relatívne nezávislé ur-
banistické súbory do veľkého celku. Lúče ulíc sú le-
mované stromoradiami a  zbiehajú sa vyúsťujúc do 
reprezentačných priestorov10. Prvky prechodu štruk-
túry sídla do prírody a  vstupu prírodných prvkov 
do sídla sa takto uplatňujú vo vznešených osových 
priestorových kompozíciách alejí stromov, ktoré le-
mujú cesty spájajúce rezidencie, letné sídla panovní-
kov a šľachty, parky a zvernice11. Najznámejšou a sú-
časne najväčšou alejou v Európe sa stala Avenue de 
Paris vo Versailles, lemovaná radmi platanov, ktorou 
André Le Nôtre položil základ lúčovitého mestského 
plánu Versailles. 

Ďalším významným obdobím, keď sa stromoradia 
stali súčasťou urbanistickej štruktúry miest, bolo 
obdobie rozvoja miest v  19. storočí, keď sú odstra-
ňované fortifi kačné systémy stredovekých miest 
brániace ich plošnému rastu a  mestá v  celoeuróp-
skom meradle prechádzajú fázou pomerne veľkole-
pej urbanizácie12. Známa je Haussmannova prestav-
ba Paríža, ktorá inšpirovala prestavby celého radu 
ďalších európskych miest13, kde veľkolepé bulváry 
lemujú línie stromoradí. Veľkoryso koncipovanými 
stromoradiami je lemovaná aj novovzniknutá Rings-
trasse vo Viedni, ale napríklad aj súčasná Moyzesova 
ulica v Košiciach, bývalá Rákóczi körút, v prvej polo-
vici 19. storočia nazývaná aj Dolná, Stredná a Horná 
promenáda, ktorá vznikla v  priestore bývalého Gla-
cis, po zasypaní priekopy opevnenia na ženijne upra-
venom teréne14.
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1 ¦ Majestátny sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchholz) pred vežami kláštora v Jasove Foto: Katarína Kristiánová
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Stromoradia sa stávajú menej obľúbeným kompo-
zičným prvkom v druhej polovici 20. storočia, keď sú 
tradičné urbanistické formy verejných priestorov, ako 
sú ulica, námestie alebo park, nahradené rozsiahlym 
verejným priestorom sídliskových štruktúr bez jasnej 
artikulácie jednotlivých priestorov. Aj vegetačné prv-
ky sú komponované skôr v  rôznych nepravidelných 
solitérnych a  skupinových formáciách. Až postmo-
derna znova sčasti objavila pravidelnosť a  rytmus 
stromoradí, spolu s pravidelnou geometriou globóz-
nych tvarov korún stromov. 

V súčasnej urbanistickej štruktúre, sledujúcej naj-
mä ekonomické ukazovatele, stromoradia a ich pries-
torové i  fyziologické nároky súperia o  limitovaný 
verejný priestor s  priestorovými nárokmi dopravy, 
inžinierskych sietí, potrebami presvetlenia, oslnenia 
budov a podobne. 

Slávne stromoradia Slovenska
Tak ako len niektoré stavby spĺňajú kritériá hodnot-
nej architektúry, aj zo stromoradí len niektoré sa sta-
nú nositeľmi výnimočných hodnôt. Príklady výni-
močných historických stromoradí môžeme nájsť aj na 
Slovensku, ale len niektoré z nich majú priznaný šta-
tút výnimočnosti, napríklad ako chránené stromy, ako 
miestne pamätihodnosti, alebo sú chránené v rámci 
chránených areálov a podobne. Sú i také, o ktorých 
sa dozvedáme už len z historických máp, umeleckých 
zobrazení prostredníctvom malieb, grafík, fotografi í 
i pohľadníc alebo z literárnych prameňov. 

Steinhübel v roku 1990 pri písaní knihy Slovenské 
parky a záhrady konštatuje: „Pri písaní týchto riad-
kov sa so zármutkom dozvedáme, že v Zborove zanikli 
už posledné kusy 100 Rákóciho líp.“15 Zaniknuté sláv-
ne lipové stromoradie v Zborove bolo späté s históri-
ou rodu Rákóciovcov16. V zborovskom kaštieli sa rád 
zdržiaval František Rákóci17 a  stromoradie preslávil 
Juraj Rákóci18, keď svoje listy datoval „Datum Zboro-
viae sub centum tiliis“ – v Zborove, pod sto lipami19. 

Stromy a stromoradia sa často viažu k historickej 
udalosti alebo k  historickej osobnosti. Po tragickej 
smrti kráľovnej Alžbety, cisárovnej Sisi v roku 1898, 
vtedajší minister pôdohospodárstva Ignácz Dará-
nyi vydal vyhlášku, podľa ktorej mali byť vysádza-
né pamätné, tzv. alžbetínske stromy na jej pamiat-
ku. Pôvodne mali byť stromy vysádzané ako stromy 
nového milénia, tzv. mileniálne stromy, ale neča-
kaná udalosť zmenila pôvodné nariadenie. Darányi 
vo vyhláške žiadal, aby medzi výsadbami prevládali 
stromy s  previslými korunami ako napríklad smut-
né vŕby, jasene, buky a aj obľúbené stromy cisárov-
nej Sisi – duby, smreky a iné dlhoveké dreviny20. Vý-
sledky tohto nariadenia boli spísané a vydané v roku 
1899 knižne, aj s presným počtom a uvedením dru-
hov, i s kresbami pôdorysných riešení výsadieb21. Alž-
betínske pamätné stromy, stromoradia, háje i parky 

sa vysádzali po celom území vtedajšieho Rakúsko-
Uhorska. Takto bola vysadená pamätná Alžbetínska 
pešia zóna Spišského Podhradia, Alžbetínske námes-
tie v Bratislave, v Komjaticiach, Alžbetínska záhrada 
v Tomášove, v Šamoríne a mnohé ďalšie. Celkový po-
čet vysadených stromov na vtedajšom území Rakús-
ko-Uhorska bol 2 787 413 kusov, z toho ihličnatých 
1 503 842, listnatých 1 023 470, ovocných 139 959 
kusov a 120 142 kusov krov22. Svojou zeleňou a vý-
sadbami bol venovaný cisárovninej pamiatke aj Alž-
betin ostrov v Komárne. Tu sa nachádza aj platano-
vá aleja, v  súčasnosti zapísaná v  štátnom zozname 
chránených stromov – Katalógu chránených stro-
mov23. Pozostáva zo 67 jedincov platanov javorolis-
tých (Platanus hispanica Münchh.) vo veku približne 
250 rokov. 

Stromoradia, ako významný fenomén krajinné-
ho rázu, v  minulosti dotvárali jedinečný obraz kra-
jiny Spiša, Turca, Šariša i ďalších regiónov Slovenska 
a niektoré z nich sa zachovali až do súčasnosti. Nap-
ríklad na strednom Spiši kompozícia parkov šľachtic-
kých sídiel Čákiovcov24, v Hodkovciach, Bijacovciach 
i  Spišskom Hrhove, prechádza rôznymi formami do 
voľnej krajiny a okolitá krajina je využitá aj v kompo-
zícii parkových priestorov, komponovaním vizuálneho 
kontaktu s dominantou krajiny – Spišským hradom25. 
Vzájomné prepojenie týchto objektov bolo v krajine 
zvýraznené stromoradiami pozdĺž ciest spájajúcich 
tieto sídla. Krajina bola doplnená stromovou vege-
táciou, použitou zámerne na formovanie krajinného 
obrazu26. Kompozícia parku v  Hodkovciach prechá-
dza do krajiny alejou borovíc, líp a  javorov lemujúc 
starú cestu k rozhraniu travertínových kôp Drevení-
ka a Ostrej hory. Táto cesta, pôvodne najkratšia spoj-
nica Hodkoviec a Spišského Podhradia, spájala areál 
kaštieľa so Spišským hradom a Spišským Podhradím 
a zanikla po druhej svetovej vojne výstavbou asfal-
tových ciest. V  súčasnosti aleja, ktorá bola vysade-
ná koncom 18. storočia, okolo roku 1780 počas živo-
ta grófa Emanuela Čákiho27, je jednou z najstarších 
a najzachovalejších historických alejí na Slovensku. 
Pozostáva zo 62 starých až 230-ročných stromov, 47 
líp, 6 javorov a 9 borovíc28. Použitie ihličnatých dre-
vín je v alejach veľmi zriedkavé a zaujímavé29, v prí-
pade hodkovskej aleje súvisí aj s priľahlou remízkou, 
fragmentom borovicového lesíka, komponovaným 
prvkom, ktorý je čitateľný aj na historických mapách 
parku z konca 19. storočia. Ďalšou zaujímavou alejou 
Spiša je i jednostranná topoľová aleja pri ceste pod 
Spišským hradom do Hodkoviec a Žehry. Ako uvádza 
Tomaško30, mohutné jedince pyramidálnych topoľov 
(Populus nigra ˇItalicaˇ) sú len žalostným zvyškom 
alejí, ktoré vynikali v otvorenej krajine a zvýrazňova-
li jej väzby aj pri pohľade zo Spišského hradu. Py-
ramidálny topoľ Populus nigra ´Italica´ bol od po-
slednej štvrtiny 18. a  začiatkom 19. storočia veľmi 

2 ¦ Burgring, časť viedenskej Ringstraße okolo roku 1872 
Foto: Michael Frankenstein. Zdroj: Ausstellungskatalog: 
Blickfänge einer Reise nach Wien – Fotografi en 1860 – 1910 – 
Aus den Sammlungen des Wien Museums, http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Burgring_1872.jpg

3 ¦ Stromoradie na Moyzesovej ulici (bývalej Rákóczi körút) 
v Košiciach okolo roku 1939 
Zdroj: http://www.regikepek.hu/kepek.aspx?pid=906&AlbumID=133

4 ¦ Platanová aleja na Alžbetinom ostrove 
v Komárne v roku 1910 
Zdroj: Vasárnapi Ujság, 1910. 
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obľúbeným. Bol rozšírený po celej Európe v polovici 
18. storočia z Talianska, z údolia rieky Pád v Lombar-
dii, do Francúzska v roku 1749, Anglicka v roku 1758 
a Severnej Ameriky v roku 1784. Keďže jeho popula-
rita spôsobila aj jeho presýtenie, už súdobé príruč-
ky pre krajinných architektov uvádzali aj návody, ako 
ho používať v kompozíciách tak, aby nebol „nudný“, 
alebo dokonca „negustiózny“31. Každý druh má svoj 
charakteristický habitus a každý inak pôsobí v krajine 
a vytvára špecifi ckú atmosféru32. Pyramidálny topoľ 
bol iste takým obľúbeným aj preto, že jeho použitie 
pripomínalo atmosféru talianskej krajiny a  jej cyp-
rusov, čo ani Spišu nie je také vzdialené, ako by sa 
zdalo. Na Spiši pôsobilo mnoho umelcov talianskeho 
pôvodu a  talianske vplyvy sa premietali i  do archi-
tektúry a umeleckých diel, o čom svedčia napríklad 
i výnimočné objekty renesančnej architektúry Spiša. 
Najcharakteristickejšími pre Spiš sú však jeho lipové 
aleje, napríklad mohutná obojstranná lipová aleja pri 
ceste č. I/18 z Beharoviec do Spišského Podhradia, ale 
aj obojstranné aleje ovocných stromov pri cestách od 
Spišského hradu do Bijacoviec, zo Spišskej Kapituly 
do Baldoviec a  ďalšie. Tieto výnimočné stromora-
dia Spiša však nie sú zaradené do Štátneho zoznamu 
chránených stromov. Napriek tomu, že územie stred-
ného Spiša má minulosť veľmi bohatú na prírodné 
aj kultúrnohistorické hodnoty, v  Štátnom zozname 
chránených stromov je evidovaných v okrese Spišská 
Nová Ves len 5 jedincov stromov a v  okrese Levoča 
len 4 jedince stromov a ani jedno stromoradie33.

Aj región Turca ponúka príklady výnimočných stro-
moradí. Známe sú Mošovské aleje v  katastrálnom 
území Mošoviec, v okrese Turčianske Teplice. Mošov-
ské aleje, ktoré tvoria prevažne javory, jasene, lipy, 
ale aj orech čierny, sú príkladom citlivého prístu-
pu Révaiovcov34 ku komponovaniu krajiny. Anglický 
park pri kaštieli prechádza do krajiny prostredníc-
tvom alejí smerom na Blatnicu, do Socoviec a na Háj. 
Aleje boli využívané nielen na prechádzky na koňoch 
či kočoch, ale mali brániť veľkému vetru, vysúšaniu 
a erózii pôdy.35 Na historických fotografi ách je pred 
kaštieľom vidieť aj alejovú promenádu z roku 1880  
z  topoľov, no tie sa nezachovali.36 Ochrana  Mošov-
ských alejí je zabezpečená prostredníctvom územ-
nej ochrany prírody, sú súčasťou chráneného areálu 
Mošovské aleje. Chránený areál Mošovské aleje bol 
vyhlásený už v  roku 1969 a  predmetom ochrany je 
ochrana systému stromových alejí popri hlavných 
a poľných cestách v intenzívne využívanej poľnohos-
podárskej krajine. Platí v ňom 3. a 4. stupeň ochrany. 

Podobne možno uviesť aj mnohé ďalšie príklady 
významných stromoradí na Slovensku. V záujme za-
chovania ich kultúrnohistorických, estetických a kra-
jinotvorných hodnôt sú namieste otázky spôsobu 
ich ochrany.

Ochrana hodnôt historických stromoradí 
Legislatívna ochrana drevín rastúcich mimo lesa 
v zastavanom i mimo zastavaného územia obcí je re-
alizovaná prostredníctvom zákona o ochrane prírody 
a krajiny37 a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., kto-
rou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a  krajiny. Ustanovenia zakazujú ničiť a  po-
škodzovať dreviny, stanovujú povinnosť vlastníkom, 
správcom alebo nájomcom pozemkov, na ktorom sa 
dreviny nachádzajú, sa o  dreviny starať, ošetrovať 
a udržiavať ich. Ustanovené sú aj princípy povolenia 
výrubu a princípy spoločenského hodnotenia drevín. 
Táto všeobecná ochrana však nezabezpečuje zacho-
vanie stromoradia na danom mieste, v  danej kon-
krétnej lokalite. Nezabezpečuje ochranu kontinuity 
krajinárskej historickej hodnoty stromoradia, nesta-
novuje povinnosť vykonať kompenzáciu tak, aby bola 
zachovaná autenticita jeho krajinárskej, estetickej 
a historickej hodnoty. 

V  záujme ochrany hodnôt historických stromora-
dí je preto potrebné vytvárať stromoradiam osobitnú 
právnu ochranu, napríklad prostredníctvom tých ka-
tegórii ochrany prírody, ktoré umožňujú zabezpeče-
nie osobitnej starostlivosti o stromoradia. 

Ochrana v kategórii chránený strom umožňuje za-
bezpečenie osobitnej starostlivosti o chránené stro-
my a  ich ochranné pásmo.38 Umožňuje vypracovať 
Programy starostlivosti o  chránené stromy, alebo 
Programy záchrany chránených stromov. Aj spolo-
čenská hodnota chránených stromov je vyššia, ok-
rem iných všeobecne uplatniteľných indexov sa pre 
chránené stromy uplatňuje špeciálny index. Pri ur-
čovaní výšky fi nančnej náhrady za vyrúbané dreviny 
a v rozhodovaní o náhradnej výsadbe by bolo mož-
né určovať povinnosť vykonať kompenzáciu tak, aby 
bola zachovaná kontinuita krajinárskej, estetickej 
a historickej hodnoty stromoradí. Nezanedbateľným 
faktom je efekt propagácie hodnôt chránených stro-
mov, vzbudzujúci záujem verejnosti a cieľových sku-
pín ľudí o  ich zachovanie. Aj preto je dôležitá kon-
cepčnosť pri budovaní sústavy chránených stromov 
a stromoradí, keďže výber môže u  laickej verejnosti 
vzbudzovať dojem, že tie stromoradia, ktoré nie sú 
zaradené v  štátnom zozname chránených stromov, 
nie sú hodnotné. V  súčasnosti Štátna ochrana prí-
rody Slovenskej republiky eviduje v štátnom zozna-
me chránených stromov podľa Katalógu chránených 
stromov len nasledovné stromoradia uvedené v  ta-
buľke 1.39 Sú to Lipová aleja v Ľubochni, Lipová ale-
ja v  Žiline-Bytčici, Urpínska aleja v  Banskej Bystri-
ci, Platanová aleja v  Komárne, Stromoradia líp pri 
starom kostole v Zázrivej, Lipy pri bývalej mestskej 
strelnici v  Banskej Štiavnici a  Pagaštanová aleja 
v Starej Ľubovni.40 

Ochrana stromoradí v  kategórii chránený strom 
však vykazuje aj nedostatky. V prípade stromoradí sa 

5 ¦ Priehľad z Hodkovskej aleje na Spišský hrad 
Foto: Katarína Kristiánová
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problematickým javí chápanie samotného predmetu 
ochrany, keď v kategórii chránený strom je ako pred-
met ochrany chápaný samotný jedinec a jeho prípad-
ným zánikom zaniká aj predmet ochrany. Predpokla-
dom zachovania historickej autenticity rastlinných 
prvkov, akými sú napríklad aj stromoradia, však 
nemôžu byť originálne exempláre rastlín, ale, ako 
uvádza Pejchal41, zachovanie princípu, zachovanie 
originálnej substancie – podstaty. V prípade stromo-
radí je to napríklad zachovanie kompozičného prin-
cípu lineárneho rytmického usporiadania, zachova-
nie druhového zloženia, priestorového a  tvarového 
usporiadania, čo vzhľadom na obmedzenú životnosť 
rastlinných prvkov môžu i musia spĺňať aj nové je-
dince. Aj keď ochrana stromoradí v kategórii chráne-
ný strom vykazuje nedostatky a nedokonalosti prá-
ve vo vzťahu k  zachovaniu tohto princípu, napriek 
tomu je pre ochranu stromoradí mimoriadne dôleži-
tá a programy starostlivosti o chránené stromy alebo 
pogramy záchrany chránených stromov by mali pra-
covať aj s konceptmi zachovania krajinárskej, estetic-
kej a historickej kontinuity.42 

Ťažiskové právne dokumenty, ktoré upravujú pod-
mienky ochrany a  rozvoja kultúrneho a  prírodného 
dedičstva a  stanovujú podmienky identifi kácie, evi-
dencie a  ochrany celospoločenských hodnôt sú pa-
miatkový zákon43 a  zákon o  ochrane prírody a  kra-
jiny44. Hoci sa v  uvedených zákonoch pojednáva 
o rezortných problémových okruhoch, presahy pred-
metu záujmu a  mnohé ciele obidvoch zákonov sú 
spoločné.45 Je teda otázkou, aké sú možnosti ochrany 
stromoradí aj z hľadiska pamiatkovej starostlivosti, 
keďže sú nositeľmi kultúrnohistorických hodnôt. 

V praxi je napríklad málo využívaný štatút miest-
nych pamätihodností, ktorý má veľký potenciál iden-
tifi kovať hodnoty blízke práve miestnej komunite.46 
Obec si môže viesť, v zmysle § 14 zákona č. 49/2002 
Z. z. o  ochrane pamiatkového fondu, evidenciu pa-
mätihodností obce. Do evidencie pamätihodností 
možno zaradiť nehnuteľné a  hnuteľné veci, kombi-
nované diela prírody a  človeka, historické udalosti, 
názvy ulíc, katastrálne a zemepisné názvy viažuce sa 
k histórii a osobnostiam obce. K pamätihodnostiam 

možno zaradiť aj staré stromy v katastri, Božie múky, 
kríže a  iné objekty viažuce sa k histórii obce. Kraj-
ské pamiatkové úrady na požiadanie poskytnú obci 
metodickú a  odbornú pomoc pri evidovaní pamäti-
hodností obce. Napríklad v  meste Prešov sú ako 
hmotné nehnuteľné pamätihodnosti mesta evido-
vané dve stromoradia – aleja Kmeťovho stromoradia 
a gaštanová aleja Masarykovej ulice. Kmeťovo stro-
moradie dokumentuje rozhodnutie mestskej rady 
zo štyridsiatych rokov 19. storočia, ktorá sa uznies-
la na regulácii územného rozvoja mesta. Pre novú 
zástavbu boli určené plochy aj vo východnej časti 
mesta za hradbami, kde vznikla nová ulica – dneš-
ná Vajanského ulica. Stará cesta, ktorou sa hradbami 
uzavreté stredoveké mesto obchádzalo z  východnej 
strany, dostala v  regulačnom pláne výnimočné po-
stavenie. Stala sa promenádnou ulicou, o čom sved-
čí jej vtedajší názov Sétatér – prechádzková plocha. 
Do tohto obdobia je datovaná aj výsadba stromovej 
aleje z  pagaštanu konského (Aesculus hippocasta-
num L.), lipy malolistej (Tilia cordata Mill.) a javora 
mliečneho (Acer platanoides L.). V tridsiatych rokoch 
20. storočia niesla názov Komenského stromoradie, 
neskôr bola premenovaná na Kmeťovo stromoradie. 
V súčasnosti je aleja najstaršou ucelenou sadovníc-
kou kompozíciou na území mesta. Dosiaľ je prevažne 
pešou ulicou, dreviny sú v  relatívne dobrom stave. 
Stromy boli v roku 2008 ošetrené, staticky zabezpe-
čené a na miestach dávnejších asanácií sú dnes vy-
sadené mladé lipy.47 Gaštanová aleja Masarykovej 
ulice v Prešove je obojstranná stromová aleja vytvá-
rajúca kompaktnú zelenú líniu, ktorá dominuje tak-
mer celej Masarykovej ulici. Staré stromy pagaštanu 
konského (Aesculus hippocastanum L.) sú vysadené 
v pravidelnom rytme a dokladujú historicky význam-
nú udalosť v živote mesta i celého Šariša. Po prícho-
de prvej lokomotívy do Prešova v lete 1870 sa osla-
vujúci Prešovčania rozhodli vysadiť stromoradie po 
obidvoch stranách ulice vedúcej od železničnej sta-
nice do centra mesta. Stromy tejto aleje predčasne 
zostarli poškodzovaním predimenzovanou dopravou 
a  aj kalamitným výskytom škodcov, nevhodné rezy 
v korunách a nedostatočná starostlivosť oslabili ich 

Ev. číslo Názov Slovenský názov taxónu Vedecký názov taxónu Okres Kataster Organizačný útvar ŠOP SR
S 139 Lipová aleja lipa malolistá Tilia cordata Mill. Ružomberok Ľubochňa Správa Tatranského NP 
S 185 Lipová aleja v Žiline-Bytčici lipa malolistá Tilia cordata Mill. Žilina Bytčica Správa NP Malá Fatra 
S 255 Urpínska aleja agát biely, javor poľný, lipa 

veľkolistá, pagaštan konský
Robinia pseudoacacia L., Acer 
campestre L, Tilia platyphyllos Scop., 
Aesculus hippocastanum L.

Banská Bystrica Banská Bystrica Správa CHKO Poľana 

S 263 Platanová aleja v Komárne platan javorolistý Platanus hispanica Münchh. Komárno Komárno Správa CHKO Dunajské luhy 
S 268 Stromoradia líp 

pri starom kostole
lipa veľkolistá Tilia platyphyllos Scop. Dolný Kubín Zázrivá Správa NP Malá Fatra 

S 291 Lipy pri bývalej mestskej 
strelnici v Banskej Štiavnici

lipa malolistá Tilia cordata Mill. Banská Štiavnica Banská Štiavnica Správa CHKO Štiavnické vrchy 

S 313 Pagaštanová aleja pagaštan konský Aesculus hippocastanum L. Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Správa Pieninského NP 

Tabuľka 1
Stromoradia evidované v Katalógu chránených 
stromov. Zdroj: Štátny zoznam chránených 
stromov – Katalóg chránených stromov.
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životaschopnosť. Preto sa začala komplexná obno-
va aleje, staré a poškodené stromy postupne nahra-
dia mladé jedince. Obyvatelia mesta majú k  tomu-
to stromoradiu emocionálny vzťah, uvedomujú si, že 
pagaštanová aleja na Masarykovej ulici je priestoro-
vou kompozíciou, nezvyčajným historickým odkazom 
o postavení železnice, ktorá i v návštevníkoch mesta 
zanecháva nezabudnuteľnú spomienku.48 

V legislatívnom rámci ochrany prírody je málo vy-
užívanou, alebo skôr vôbec nevyužívanou kategóriou, 
a to nielen z hľadiska ochrany hodnôt stromoradí – 
kategória chránený krajinný prvok. Na celom území 
Slovenska je evidovaný len jeden chránený krajinný 
prvok – Vápenický potok v  katastrálnom území Zá-
horskej Bystrice na území hlavného mesta SR Brati-
slavy. Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane príro-
dy a krajiny zaviedol dve nové kategórie chránených 
území: chránené vtáčie územie a  chránený krajinný 
prvok. Chránené krajinné prvky sa v  zmysle zákona 
vyhlasujú na ochranu takých významných krajinných 
prvkov, ktoré plnia funkciu biocentra, biokoridoru 
alebo interakčného prvku, najmä miestneho alebo 
regionálneho významu. Na ich území môže platiť 
2. až 5. stupeň ochrany. To, že stromoradia, hoci sú 
významnými fenoménmi krajinného rázu, charakte-
ristickým znakom kultúrnej krajiny a nesporne nosi-
teľmi jedinečných estetických a kultúrnohistorických 
hodnôt, no nie sú chránené ako chránené krajinné 
prvky, tkvie pravdepodobne v samotnej súčasnej de-
fi nícii kategórie chránený krajinný prvok, ktorá pre-
feruje výlučne ekologické hľadiská, ale i v samotnom 
chápaní – alebo skôr nepochopení – aj ekologickej 
hodnoty stromoradí.

V  záujme ochrany mnohorakých hodnôt stromo-
radí je vhodné paralelné využitie rôznych nástrojov 
na  stanovenie podmienok ich identifi kácie, eviden-
cie a ochrany, napríklad i prostredníctvom územné-
ho plánovania. V praxi sú však dosiaľ menej úspeš-
né metodiky týkajúce sa charakteristického vzhľadu 
krajiny a  pôsobenia krajinných prvkov v  krajinnom 
obraze49 a je potrebné, ako upozorňuje Gál50, hľadať 
možnosti ovplyvnenia metodiky spracovania územ-
noplánovacích a krajinno-ekologických dokumentov 
tak, aby pri nevyhnutnej ekologickej stabilite krajiny, 
bola pre krajinu rovnako dôležitá i stabilita estetic-
ká. V tejto oblasti hlavným problémom úspešnejšej 
implementácie je podľa Miklósa51 „mäkká“ defi nícia 
hodnôt, založených na „percepcii, charaktere, inte-
rakciách, faktoroch“ ktoré je možné vykladať rôznym 
spôsobom. V konečnom dôsledku sa však opatrenia 
na uchovanie hodnôt musia dotknúť využívania kon-
krétneho materiálneho prvku krajiny52.

Naliehavosť potreby hľadania spôsobov ochrany 
hodnôt stromoradí je vyvolaná najmä skutočnos-
ťou, že stromoradia spravidla lemujú cesty, pozem-
né komunikácie, a  najčastejším dôvodom k výrubu 

stromoradí pozdĺž ciest býva bezpečnosť cestnej pre-
mávky, alebo výstavba, či rekonštrukcia komuniká-
cií. Na stromoradia pozdĺž komunikácií sa vzťahujú, 
ako k  tzv. cestnej zeleni, ustanovenia Cestného zá-
kona – zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komu-
nikáciách v znení neskorších predpisov a v takýchto 
prípadoch, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu 
vyplýva z osobitných predpisov,53 sa na výrub drevín 
nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. V  Čes-
kej republike masívny výrub stromoradí pozdĺž ciest 
v  rokoch 2007 a  2008 vyvolal veľkú nespokojnosť 
občanov a občianskych združení, čo viedlo k prijatiu 
tzv. „alejovej novely“54, ktorá zabezpečila sprísnenie 
spôsobu uskutočňovania výrubu stromoradí formou 
povoľovacieho konania. K problematike zachovania, 
obnovy i  starostlivosti o stromoradia pozdĺž komu-
nikácií prebieha v Českej republike v súčasnosti spo-
ločenská diskusia. Metodika zachovania alejí55, spra-
covaná v roku 2010, identifi kuje problémy, analyzuje 
konfl ikty záujmov a navrhuje možnosti riešenia, kto-
ré sa týkajú napríklad úpravy legislatívy, technických 
noriem, navrhuje opatrenia diferencované podľa jed-
notlivých kategórií pozemných komunikácií, zohľad-
ňuje aspekty vlastníctva, správy komunikácií i  spô-
soby fi nancovania a  podobne. Opiera sa o  príklady 
riešenia problematiky v  nemeckých krajinách, kde 
prebehla celospoločenská diskusia k  tejto téme už 
pred desiatimi až pätnástimi rokmi a v oblasti ochra-
ny, zachovania aj obnovy alejí sa dosiahli pozoruhod-
né výsledky.56 Odporúča metodiku mapovania alejí57 

a ochranu alejí prostredníctvom inštitútu významné-
ho krajinného prvku58 i využívanie inštitútu ochrany 
krajinného rázu. Je veľmi vhodným príkladom riešení 
aj pre naše pomery, keďže legislatíva Českej repub-
liky vychádza z podobných princípov a podmienok.59

Záver
Stromoradia sú podľa Storma „fenoménom zasahu-
júcim zmysly i vedomie, vzbudzujú citový zážitok“.60 
Historické stromoradia sú nositeľmi jedinečných 
estetických a  kultúrnohistorických hodnôt. Uvede-
né príklady výnimočných stromoradí na Slovensku, 
i uvedené možnosti a spôsoby ich ochrany poukazujú 
na potrebu venovať väčšiu pozornosť problematike 
ochrany, údržby aj obnovy stromoradí v rámci budo-
vania koncepcií ochrany kultúrnohistorických a  es-
tetických hodnôt sídelnej zelene i  krajiny. Stromo-
radia sú významnými fenoménmi krajinného rázu, 
charakteristickým znakom kultúrnej krajiny, sú neod-
škriepiteľne nositeľmi jedinečných estetických a kul-
túrnohistorických hodnôt, súčasťou genia loci. Nie 
sú však len „duchom“, sú konkrétnym materiálnym 
prvkom krajiny a je potrebná nielen identifi kácia ich 
hodnôt, ale aj  prijatie jasne defi novaných opatrení 
na ich uchovanie. 

6 ¦ Mošovské aleje
Foto: Katarína Kristiánová
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 Napríklad dub je dlhovekou drevinou, dožívajúcou sa 500, 
výnimočne aj 1 000 rokov. Dub letný /Quercus robur L.) v obci 
Dubinné má vyše 800, pravdepodobne 850 rokov, obvod 
kmeňa: 733 cm, výšku 25 m. Nie je zaradený v štátnom zozname 
chránených stromov. 
2 V odbornej literatúre sú uvádzané rôzne defi nície pojmu 
stromoradie. Napríklad ako drevitá formácia malých rozmerov, 
usporiadaná zvyčajne v línii, obklopená trávnatými alebo 
obrábanými stanovišťami, pozri ELIÁŠ, Pavol: Antropogénne 
biotopy. In: Ružičková, Helena et al. (eds.): Biotopy Slovenska. 
UKE SAV 1996. 192 s., alebo ako súvislá líniová výsadba stromov, 
ktoré nie sú súčasťou iných plôch zelene, pričom počet stromov 
v rade je minimálne päť, pozri REHÁČKOVÁ, Tamara: Vybrané 
kvantitatívne a kvalitatívne parametre stromoradí v Bratislave. 
In: Sídlo – park – krajina I. Mesto, zeleň, kvalita života. Nitra, 
SPU 2002, s. 111 – 116, alebo jednoducho, ako stromy vysadené 
v rade, pozri HRUBÍK, Pavel – KUBASKÁ, Michaela: Tree alleys 
in selected localities of the Nitra town. Folia oecologiae Vol. 32, 
2005. s. 68 – 72.
3 STORM, Vojtěch: Krajinný fenomén stromořadí. In: Hendrych, 
Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí a stromořadí v krajině, 
metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 2008. 162 s.
4 Význam pojmu aleja, alebo stromoradie možno 
z etymologického hľadiska považovať za synonymum. Aj 
v rôznych profesijných a náučných slovníkoch sa obidva pojmy 
často zamieňajú a ich charakteristika nie je jednoznačná. 
Napríklad v záhradníckom slovníku je aleja charakterizovaná 
ako líniovo usporiadaná, väčšinou stromová vegetácia, ktorá 
má spravidla sprievodný ráz a stromoradím sa rozumie líniová 
výsadba stromov spravidla jedného druhu často tvoriaca sprievod 
líniového prvku alebo stavby, pozri MAREČEK, František ed.: 
Zahradnický slovník naučný. Díl 1. Praha, ÚZPI 1994, s. 60. 
ČSN pre sadovníctvo a krajinárstvo charakterizujú stromoradie 
ako líniovú výsadbu stromov spravidla jedného druhu často 
tvoriacich sprievod líniového prvku alebo stavby. Za aleju sa 
považuje dvojradové a viacradové stromoradie pozdĺž pozemnej 
komunikácie. Odlišnosť v chápaní pojmov aleja a stromoradie 
zaznamenával napríklad zákon o povinnosti výsadby stromov 
okolo ciest z roku 1884, ktorý uvádza, že všade okolo ciest 
musia byť vysádzané aleje alebo jednoduché stromoradia, pozri 
VYSLOUŽIL, Miloslav: Historické aleje – cesty do historických 
záhrad. Historické záhrady Kroměříž 2006 http://www.unesco-
k romeriz.cz/sborniky.html
5 HENDRYCH, Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí 
a stromořadí v krajině, metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 
2008. 162 s.
6 Topoľ je označovaný aj ako strom francúzskej revolúcie, podľa 
slovnej podobnosti peuple – národ, ľud a peuplier – topoľ, pozri 
STORM, Vojtěch: Krajinný fenomén stromořadí. In: HENDRYCH, 
Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí a stromořadí v krajině, 
metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 2008. 162 s.
7 HENDRYCH, Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí 
a stromořadí v krajině, metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 
2008. 162 s.
8 KOCOURKOVÁ, Jarmila: Přírodní prostředí vesnice. Ústav 
územního rozvoje Brno, 1995. 96 s. 
9 HENDRYCH, Jan ed.: Hodnocení a dokumentace alejí 
a stromořadí v krajině, metody a přístupy. Průhonice, VUKOZ 
2008. 162 s. 
10 VODRÁŽKA, Peter: Genéza vzťahu sídla a prírodného 
prostredia. Životné Prostredie roč. 35, č. 4/2001, s. 9 – 12.
11 Tamže.
12 Tamže.
13 Haussmannovský systém veľkých bulvárov ovplyvnil prestavby 
Lyonu, Marseille, Milána či Bruselu, koncepcia okružnej triedy 
našla uplatnenie v Kolíne nad Rýnom, Kodani, Lipsku, Brne 
i v Košiciach, pozri LUKÁČOVÁ, Elena – POHANIČOVÁ, Jana: 
Rozmanité 19. storočie. Perfekt 2008, s. 100.

14 KOLEKTÍV: História Košíc pre budúcnosť mesta. Zásady 
ochrany pamiatkovej rezervácie. Mestská pamiatková rezervácia 
v Košiciach. Krajský pamiatkový úrad Košice, 2005. 134 s.
15 STEINHÜBEL, Gejza: Slovenské parky a záhrady. Osveta 1990. 
140 s.
16 Juraj Rákóci I. (I. Rákóczi György) s manželkou Zuzanou 
Lorántff y kúpil panstvo od Gašpara Šerédyho (Serédy Gáspár). 
17 II. Rákóczi Feerenc.
18 Rákóczi György.
19 MIKSZÁTH, Kálmán: Magyarország lovagvárai. 1890. 92 s. 
http://mek.oszk.hu/02100/02184/
20 KERESZTESOVÁ, Soňa – KUBIŠTA, Richard: Pamätné 
Alžbetínske stromy Žitného ostrova.  In: Študentská vedecká 
konferencia FZKI: Zborník príspevkov a prezentácií zo študentskej 
vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra – 28. apríla 
2009. s. 188 – 193, pozri aj KERESZTESOVÁ, Soňa: Posvätné 
a dejinne významné stromy. Diplomová práca. FZKI SPU 2008.
21 ANONYM. Erzsébet királyné emlékfái. Pallasz 
réeszvénytársasság nyomdája, Budapest 1899.
22 Tamže. 
23 Vyhlásené chránené stromy sa evidujú v štátnom zozname 
osobitne chránených častí prírody a krajiny, ktorý je úradnou 
evidenciou chránených stromov a ich ochranných pásiem. 
Zoznam chránených stromov Slovenska a základné informácie 
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