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Výsadba predzáhradky je zábavná, vylepší ulicu a v lete ochladí vaše okolie.  
Vďaka vyššej zeleni spraví mesto odolnejším voči klimatickým zmenám a je dobrá  
aj pre vtáky a hmyz.

Predzáhradka je pás rastlín vysadený popri fasáde domu. Sú vhodné najmä pri hlavných 
vchodoch do domov, no môžu byť zakladané aj zo zadnej strany domov. Každá popína-
vá rastlina, šalvia alebo slnečnica spríjemní pouličnú scenériu. Spravte spolu s nami mesto 
pestrejším.

Výsadba predzáhradky je jednoduchá a tu sa dozviete, ako postupovať, ak jednu chcete 
založiť a ešte čosi viac.

Ako postupovať, keď chcete realizovať výsadbu pred bytovým do-
mom / na verejnom priestranstve
• výsadbu je dobré prediskutovať na domovej schôdzi vlastníkov bytov a nebytových 

priestorov alebo inak získať súhlas/nesúhlas vlastníkov s výsadbou v okolí bytového 
domu.

• vyplňte formulár, ktorý nájdete na https://senica.sk/clanok/predzahradky alebo  
na informáciách MsÚ Senica.

• po odsúhlasení vhodnosti druhov a umiestnenia výsadby mestom Senica, môžete  
realizovať výsadbu.

Pravidlá pri zakladaní - záhony
• pre umiestnenie záhonov vždy kontaktujte oddelenie výstavby, životného prostredia  

a dopravy mestského úradu! umiestnenie záhonov môže kolidovať s inými zámermi  
pre daný priestor.

• pre mulčovanie záhonov nepoužívajte materiály ako je štrk, farebné štiepky.
• ak sa rozhodnete realizovať záhon, vždy myslite aj na jeho následnú ÚDRŽBU: tá spo-

číva v pravidelnom vyplievaní, odstraňovaní odkvitnutých kvetov, jarnom odstránení 
uschnutých častí rastlín, zálievke v obdobiach sucha.

Zeleň v záhonoch
Dobre si rozmyslite, aké rastliny chcete sadiť. Nie všetky sú rovnako vhodné pre predzá-
hradky. V žiadnom prípade nepoužívajte rastliny, z ktorých vyrastú veľké kríky alebo stro-
my. Korene týchto rastlín vyrastú hlbšie ako korene trvaliek a môžu spôsobiť problémy na 
podzemných sieťach. Z trvaliek sa môžete tešiť roky a nájdu sa medzi nimi aj také, ktoré 
prilákajú motýle a včely. Okolo predzáhradky nie je dovolené postaviť si ploť.
Nepoznáte, ako veľké rastliny vyrastú a či sú vhodné na slnečné miesto alebo do tieňa? 
Neviete aké rastliny majú radi sucho či mokrejšiu pôdu? S tým Vám poradí každé záhradné 
centrum alebo si môžete pozrieť naše užitočné zoznamy rastlín na https://senica.sk/clanok/
predzahradky.



VOĽBA TVARU:
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Tipy na údržbu
Rastliny, samozrejme, potrebujú trochu starostlivosti. V horúcich dňoch ich teda zalievajte 
a v prípade potreby trochu upravte. Prihnojte pôdu každú jar napr. kompostom s mestskej 
kompostárne, aby rastliny dostali dostatok živín. Na jeseň neodstraňujte dôsledne všetky 
suché časti rastlín. Užitočný hmyz, ako napríklad lienky, ktoré sa živia voškami, zimujú v 
odumretých častiach rastlín.

Spolupracujte na pestrejšej ulici
Pri vytváraní predzáhradiek sa tiež snažte zapojiť svojich susedov. Možno ich môžete in-
špirovať alebo povzbudiť, aby tiež začali s výsadbou. Predzáhradky pred celou bytovkou 
sú samozrejme krajšie ako pred jedným vchodom. S finančným príspevkom by vám mohol 
pomôcť aj mestský výbor podávajúci návrhy na participatívny rozpočet alebo projekt mest-
ských predzáhradiek, ktorým chce mesto občanov podporiť v zakladaní a údržbe záhonov.

Upozornenie! 
Pozemok pod vašou predzáhradkou zostáva vo vlastníctve obce. Ak obec alebo správcovia 
sietí musia vykonať práce na kábloch a potrubiach pod vašou predzáhradkou, môžu byť 
výsadby odstránené alebo poškodené. Pred začatím práce by ste mali byť oboznámení o jej 
rozsahu, aby ste mohli svoje rastliny vykopať a po práci ich znovu zasadiť. Ak sa tak nestane, 
spoločnosti zaoberajúce sa údržbou verejných sietí môžu tieto rastliny odstrániť.
Ak sa chystáte odsťahovať, zariaďte, aby starostlivosť o predzáhradku prevzal ďalší obyvateľ 
a oznámte túto zmenu na MsÚ.
Chcete pre mestskú zeleň urobiť ešte viac? Potom sa pozrite na postup pri výsadbe stromov. 



Pravidlá výberu - stromy
• pre umiestnenie drevín vždy kontaktujte oddelenie výstavby, životného prostredia  

a dopravy mestského úradu! umiestnenie drevín môže kolidovať s existujúcimi technic-
kými infraštruktúrami

• výpestky použité vo verejnom priestranstve musia mať odpovedajúcu kvalitu

Prečo je to tak treba?
Na výsadbu drevín na verejných priestranstvách, osobitne na sídliskových plochách, je 
nutné získať súhlas vlastníka a správcu zelene, ktorí disponujú informáciami, či je vami  
navrhovaná drevina vhodná pre konkrétne miesto, či pod zemou nevedie plynovod alebo  
kanalizácia, či iné siete a zároveň, či sa na mieste neplánuje iná výsadba stromov alebo kro-
vín. Súčasne je pravdepodobné, že sa v budúcnosti bude správca zelene o dreviny starať, 
takže je vhodné, aby o výsadbe vedel a súhlasil s ňou.

V kocke: 
• aby malo mesto aktuálnu evidenciu plôch
• kvôli údržbe okolitých plôch
• aby neprichádzalo k nesprávnemu umiestneniu rastlín
• aby neprichádzalo v budúcnosti ku konfliktom, a tým následným výrubom
• aby výsadba nebola realizovaná na vedeniach inžinierskych sietí
• aby neprišlo k stretu budúcich zámerov

Kotvenie k trom kolom

a  10 cm
b  uviazanie popruhom k trom priečkam
c  drevené priečky chránia strom proti psej moči

Koly nesmú byť zarazené do koreňového obalu.
Pevnosť úväzku musí byť pravidelne kontrolovaný, aby sa 
zamedzilo škrteniu.

Typická vásadba stromu

a  ochrana kmeňa napr. rákosovým rohožím
b  mulč 8 - 10 cm, nesmie sa dotýkať kmeňa
c  svrchná vrsta pôdy 30 - 40 cm
d  spodná vrstva pôdy - nemise obsahovať organické časti
e  hĺka výkopu zodpovedá vášku balu
f  dno musí byť priepustné, v opačnom prírpade je nutné zriadiť     
    drenáž a odviesť vodu mimo koreňový bal
g  šírka výkopu min. 1,5 násobku šírky balu

Výkop musí mať zdrsnené steny
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Druhy stromov:
• malé do 6 m
Javor ohnivý      Višňa krovitá ´Globosa´
Javor mliečny ´Globosum´   Višňa chĺpkatá ´Autumnalis Rosea´
Muchovník stromovitý ´Robin Hill´  Agát biely ´Umbraculifera´
Katalpa bignóniovitá ´Nana´   Sofora japonská ´Pendula´
Hloh obyčajný ´Paul´s Scarlet´   Jarabina vtáčia
Jaseňovec metlinatý    Lipa malolistá ´Lima´

• stredne veľké do 12 m
Javor poľný ´Elsrijk´    Gledíčia trojtŕňová  ´Sunburst´
Javor mliečny ´Columnare´   Moruša biela
Javor mliečny ´Crimson King´   Čerešňa pílkatá ´Kanzan´
Pagaštan pleťový ´Briotii´   Jarabina brekyňová
Hrab obyčajný ´Frans Fontaine´  Dub letný ´Fastigiata´Koster´
Katalpa bignóniovitá    Lipa malolistá ´Rancho´
Jaseň mannový               

• veľké nad 15 m
Javor mliečny     Jaseň štíhly
Javor horský     Ginko dvojlaločné
Javor horský  ´Leipoldii´    Paulovnia plstnatá
Pagaštan konský     Platan javorolistý
Breza previsnutá     Dub letný
Hrab obyčajný     Vŕba biela
Hrab obyčajný  ´Fastigiata´   Lipa malolistá
Buk lesný      Lipa veľkolistá

Céder atlantský     Borovica lesná
Smrekovec opadavý    Borovica čierna
Smrek obyčajný     Duglaska tisolistá                        
Smrek pichľavý


