
Stromy našich otcov 

 

Duchovným otcom nášho vŕbového projektu je Mário Harnúšek, 

učiteľ výtvarnej výchovy na ZUŠ Senica. Z jeho 

hlavy vyšiel chytľavý názov výstavy i nápad prepojiť 

vizuál s kresbami Josefa Ladu. V okolí Cerovej, kde 

vyrastal, pozná nejedno vtáčie hniezdo 

a samozrejme - vŕby, podobné tým „ladovským“ od 

potoka v cerovskom čerešňovom sade. V projekte 

pomáhal s plenérom a výrobou korbáčov, ktoré ho 

naučil pliesť jeho otec. 

 

Janek Jozéfek, učiteľ literárno-dramatického 

odboru na ZUŠ Senica priniesol do projektu nápad 

na workshop s výrobou píšťaliek a sám sa zhostil 

jeho lektorovania. Je zakladateľom Klubu 

občasných turistov a svojou účasťou podporuje 

každú našu environmentálnu iniciatívu od Žabieho 

Taxi, cez pomoc Vtáčiemu ostrovu až po vlastný 

výtvarný príspevok do tejto súťaže.  

 

Tretím otcom a hlavným odborným prispievateľom do zmesi aktivít 

pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody je 

Peter Brunovský, environmentalista, hrdý 

novopečený otec a učiteľ biológie na našej ZŠ. Ešte 

ako doktorand so zameraním na environmentálne 

manažérstvo rozbehol inovatívny projekt 

skúmajúci možnosti využitia rýchlo rastúcich 

drevín na detoxikáciu pôdy. V spolupráci 

s horeuvedenými dvoma kolegami tento rok počas 

prvojarných workshopov zasadili na školskej pôde pár symbolických 

vŕbových korbáčov. 

 

 

Dreviny a toxicita (P. Brunovský) 

 

Vŕba je rýchlorastúca drevina, ktorá má široké 

možnosti svojho využitia. Väčšine ľudí sa spája s 

výrobou prútených výrobkov, akými sú napr. koše 

alebo korbáče. Veľmi užitočné využitie vŕby je v 

energetike, a to spaľovaním dreva pre výrobu 

elektrickej energie a tiež tepla na vykurovanie 

domácností. Málokto si však uvedomuje, že vŕba je 

„lekárom“ životného prostredia. Pôsobí ako 

ekologický vysávač a detoxikátor. Má schopnosť na svoj koreňový 

systém naviazať ťažké kovy, ktoré sa nachádzajú v rôznych 

oblastiach našej krajiny. Má výborný vplyv na rôzne typy prostredia, 

veľmi vhodnou je však do extrémnych stanovíš, t. j. do území, ktoré 

sú chudobné na vlahu, zrážky a sú ďalej od potokov či riek. Čím 

dlhšia je prítomnosť vŕby v pôdnom prostredí, tým viacej sa znižuje 

koncentrácia toxických látok v prostredí. Musí sa však zrezávať v 

pravidelných intervaloch, spravidla po 2 až 3 rokoch.  

Preukázateľným príkladom z praxe je prípadová štúdia RNDr. Petra 

Brunovského, PhD. s názvom: Využitie popolových plôch pre 

rekultivačnú výsadbu rýchlorastúcich drevín. Tento výskumný 

projekt bol realizovaný 11. apríla 2014 a trvá dodnes. Objektom 

skúmania bolo dočasné odkalisko Slovenských elektrární, a. s. 

Elektrárne Nováky. Práve v tepelnej elektrárni sa spaľuje hnedé 

uhlie a z neho vzniká vedľajší produkt (odpad) popolček, ktorý sa 

naváža na odkalisko. Tento odpad má minimálne využitie a je 

hlavne environmentálnou záťažou. Na vybranej ploche tohto 

odkaliska bola realizovaná výsadba vŕby košikárskej (klon Inger) v 

troch variantoch prostredia: 1. čistý polo, 2. popol zmiešaný s 

maštaľným hnojom a 3. popol zmiešaný so zeminou. Vo všetkých 

variantoch, či už u sadeníc alebo osových odrezkov sa preukázala 

značná detoxikácia pôdneho podložia a ozdravenie ekosystému 

 

 



Vŕba košikárska (Salix viminalis) klon Inger patrí 

do kategórie tzv. švédskych vŕb, ktoré boli 

vyselektované na Lesníckom inštitúte v Uppsale 

(Švédsko) v roku 1982 až 86, za účelom pestovania 

v energetických porastoch na poľnohospodárskych 

pôdach. V súčasnosti sa na Slovensku overuje, resp. 

pestuje 8 klonov švédskych vŕb (Torra, Swen, Jorr, 

Inger). Skupina švédskych vŕb je reprezentovaná 

košikárskou vŕbou (Salix viminalis), resp. hybridmi Salix viminalis a 

Salix Schwerinii, Salis vimimalis a Salix sachalinensis s cieľom 

dosiahnutia maximálnej produkcie v prvých troch rokoch po výsadbe 

a zvýšenia odolnosti voči biotickým a abiotickým škodlivým 

činiteľom. Klon Inger je vitálna krovitá forma, ktorá sa výborne 

rozmnožuje osovými odrezkami, vyznačuje sa bohatou pňovou a 

koreňovou výmladnosťou a po mechanickom poškodení sa rýchlo 

regeneruje. Na sviežich a živinami bohatých pôdach dosahuje v 3. 

roku 60 (70) t/ha v čerstvom stave. Z testovaných vŕb najlepšie 

znáša ťažké dlhodobo podmáčané pôdy, ale aj suché stanovištia.  

 

Autor projektu - Mgr. Ondrej Odokienko a Enviro-tím z 1.ZŠ ďakujú:  

 

Ľubke Krištofovej a Anke Stromkovej zo Záhorského Osvetového 

strediska, Štefanovi Orthovi, Majovi Harnúškovi,  Jankovi Jozéfkovi 

a Mirke Gáfrikovej zo ZUŠ Senica, Lille Szabóovej a Veronike 

Pogányovej zo SEV Dropie, Adriane 

Hološkovej zo Záchrannej stanice 

pre voľne žijúce živočíchy,  

Tomášovi Olšovskému z CHKO 

Záhorie, Svetozárovi Štefečkovi zo 

senického Gymnázia, P. Budajovi 

z tomahawk.sk a učiteľom z 1. ZŠ.  

(obrázky: J. Jozéfek/Vŕba/2022  

J.Lada/ Otloukej se píšťaličko/1946) 

*Rozoznáš ktorý zo stromov je vŕba? 

       STROMY NAŠICH OTCOV 
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