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KOŠICE - BARCA 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt Veľkosť plochy [m] 

Turnianska 

Fallopia × bohemica 
48.687604, 21.259015 pozdĺž Myslavského potoka; na pozemkoch 

s parcelnými číslami: 2467; 2468 

hojný 
20x3; 3x1 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.688035, 21.260986; 

48.688011, 21.261709 

popri nadchode obchvatu; na pozemkoch s 

parcelnými číslami: 2383/51; 2383/59; 2-

7628/2 

bežný 
3x2; skupinovo 

Fallopia japonica 
bežný 

Fallopia × bohemica 48.687983, 21.259746; 

48.687975, 21.259025 

na ostrovčekoch zelene; na pozemkoch s 

parcelnými číslami: 2383/54; 2383/53; 

2449/229; 2383/52;  

bežný 
4x3; skupinovo 

Fallopia japonica bežný 

  Solidago  canadensis   
okraje ciest, ladom ležiace  pozemky, 

neobrábané polia 
bežný masovo 
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KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV 

 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 

Veľkosť 

plochy 

[m] 

Prešovská 

cesta 

Fallopia × bohemica 
48.736699, 21.274162 

pod bigboardom v okrasných kríkoch; na pozemku s parcelným 

číslom: 1604/319 

bežný 
6x2 

Fallopia japonica bežný 

Acer negundo 

48.736925, 21.274736 
na pozemkoch s parcelnými číslami: 312/2; 1604/377; 1604/300; 

1604/378; 312/1; 313; 1604/302; 315 

hojný 170x45 

Ailanthus altissima hojný 170x45 

Fallopia × bohemica hojný 30x15; 

10x8 Fallopia japonica hojný 

Robinia pseudoacacia hojný 170x45 

Solidago canadensis hojný 170x45 

Fallopia × bohemica 

48.731819, 21.276329 
od billboardu na pozemku s parcelným číslom: 295/27 po pozemok, 

s parcelným číslom: 3295/13 neďaleko benzínky 

masový 

140x15 
Fallopia japonica masový 

Robinia pseudoacacia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Ailanthus altissima 

48.729760, 21.273024 

veľká plocha zelene na pozemkoch s parcelnými číslami: 3733/3; 

3297/1; 3297/7 až 3297/21; 3729/2; 3295/40 až 3295/52; 3295/15; 

3296 

bežný 

295x115 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Robinia pseudoacacia hojný 

Solidago canadensis hojný 

 

 

 

Sečovská 

cesta 

 

 

Fallopia × bohemica 48.725724, 21.283884; 

48.725561, 21.284292 

v blízkosti pod mostom na Sečovskej ceste pozdĺž cesty; na 

pozemku s parcelným číslom: 1719/4 

masový 40x20; 

40x30 Fallopia japonica masový 

Acer negundo 

48.724407, 21.286025 

masovo pozdĺž Sečovskej cesty ku záhradkám až hore na Furču, aj 

na priľahlých pozemkoch s parcelnými číslami: 1719/25; 555/4; 

555/21; 555/18; 555/5; 555/6; 555/11; 555/12; 555/13; 555/14; 

1721/1; 1580/4; 1580/6; 1580/3; 1580/5; 1580/1 

masový 

350x40 Fallopia × bohemica masový 

Fallopia japonica 
masový 
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Sečovská 

cesta 

Fallopia × bohemica 
48.726096, 21.283488 

napravo od cesty - pred napojením sa na hlavnú cestu; na pozemku 

s parcelným číslom: 1719/28 

bežný 
3x2 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.726607, 21.280363 

pás zelene medzi cestami, na pozemku s parcelným číslom: 

1721/40; 1574/6; 587; 1721/46; 

bežný 6x1; 3x1; 

2x1; 3x1 Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 48.726792, 21.281318; 

48.726796, 21.280991; 

48.726778, 21.280674 

ostrovčeky a pásy pri ceste na pozemku s parcelným číslom: 

1721/40 

bežný 3x3; 4x3; 

6x2 Fallopia japonica 
bežný 

Drieňová 
Fallopia × bohemica 

48.727418, 21.278206 
po oboch stranách cesty; na pozemkoch s parcelnými číslami: 260 a 

1669/3 

masový 
55x10 

Fallopia japonica masový 

Magnezitárska 

Acer negundo 
48.744063, 21.270760; 

48.743252, 21.270299; 

48.742502, 21.268211 

veľká plocha zelene; na pozemkoch s parcelným číslom: 3543/6; 

9860; 9867/502; 3526/100; 3526/101; 3526/89; 3526/90; 3526/86; 

3526/87; 3526/81; 3526/82; 3526/36; 3526/38; 3526/84; 3526/83; 

9958/502; 3526/97; 3526/95; 3526/94; 3526/92; 3526/96; 3526/34 

bežný 

335x20 Fallopia × bohemica masový 

Fallopia japonica masový 

Zeleň pod 

Furčou 

Fallopia × bohemica 

48.738264, 21.276108 veľká plocha zelene; na pozemku s parcelným číslom: 1604/2 

hojný 

10x8 Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis hojný 

Lidické 

námestie 

Fallopia × bohemica 48.740703, 21.277426; 

48.740871, 21.277613 

popri chodníkoch na pozemkoch s parcelnými číslami: 1604/382; 

1604/387; 2213 

bežný 6x4; 6x4; 

5x3;  Fallopia japonica bežný 

Dargovských 

hrdinov 

Fallopia × bohemica 48.742480, 21.273519; 

48.742252, 21.273373 

veľká plocha zelene pod Furčou; na pozemkoch s parcelnými 

číslami: 1604/202; 1604/310; 1604/201; 1604/164; 1604/203; 

1604/158; 1604/200; 1604/137; 1604/204; 1604/138; 1604/382 

hojný 200x15 
Fallopia japonica hojný 
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KOŠICE - DŽUNGĽA 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt Veľkosť plochy [m] 

Hlinkova 

Acer negundo 48.741899, 21.260753 pod cestnou komunikáciou napravo, smerom 

na sídlisko Dargovských hrdinov na 

pozemkoch s parcelným číslom: 3545/1; 

3545/3 a 3545/4 

hojný 80x5 

Fallopia × bohemica 
48.742056, 21.261338 

hojný 
25x15 

Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis 48.741899, 21.260753 hojný 80x5 

Ailanthus altissima 

48.742126, 21.262081 

pod mostom až pozdĺž železničného násypu 

na pozemku s parcelným číslom: 3546/1; 

Solidago canadensis pokračuje aj na 

pozemkoch s parcelným číslom: 3548/1 

zriedkavý 5x2 

Fallopia × bohemica zriedkavý 
4x3 

Fallopia japonica zriedkavý 

Helianthus tuberosus zriedkavý 3x2 

Solidago canadensis masový 250x2,5 

Acer negundo 

48.741846, 21.262019 na pozemku s parcelným číslom: 3548/9 

zriedkavý 150x8 

Fallopia × bohemica masový 
80x8 

Fallopia japonica masový 

Robinia pseudoacacia zriedkavý 
150x8 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica 
48.742232, 21.265948 

napravo od Hlinkovej smerom na Furču, na 

pozemku s parcelným číslom: 3520/13 

hojný 
20x10; skupinovo 

Fallopia japonica hojný 

Severné nábrežie 

Solidago canadensis 48.742115, 21.262641 
pod mostom; na pozemkoch s parcelnými 

číslami: 3544; 10050/1; 10049/1; 3547/3 
masový 330x30 

Fallopia × bohemica 
48.741605, 21.262981 

pod mostom až po billboardy vrátane nich, 

na pozemku s parcelným číslom: 3547/1 

bežný 
110x5 

Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis 48.741199, 21.263255 
za predajňou NAY, na pozemku s parcelným 

číslom: 3520/6 
hojný 40x10 

Od Hlinkovej na 

Severné nábrežie 

Fallopia × bohemica 

48.742189, 21.263479 

pod mostom popri chodníku aj na veľkej 

ploche zelene pod Hlinkovou; na pozemkoch 

s parcelnými číslami: 3521/2; 3521/9; 

3521/14; 3521/8; 3521/5 

hojný 

60x130 Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis hojný 

Trolejbusová 
Fallopia × bohemica 

48.740306, 21.266493 
pozdĺž potoka Moňok; na pozemku s 

parcelným číslom: 3543/1 

bežný 
8x3 

Fallopia japonica bežný 
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KOŠICE - JUH 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť 

plochy  [m] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krivá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallopia × bohemica 
48.71562,21.26750  pri rohu garáží na Krivej ulici v blízkosti billboardu 

hojný 6x2 

Fallopia japonica hojný 6x2 

Acer negundo 48.71578,21.26760  pri garážach na Krivej ulici ojedinelý 3x1 

Fallopia × bohemica 

48.71557,21.26777  pozdĺž celého radu garáží na jednej aj druhej strane 

hojný 

30x1 

Fallopia japonica hojný 

Ailanthus altissima ojedinelý 

Solidago canadensis ojedinelý 

Stenactis annua ojedinelý 

Parthenocissus quinquefolia 48.71511,21.26787  pri garážach na Krivej ulici hojný 8x2 

Fallopia × bohemica 
48.714947, 21.267878 pri garážach na Krivej ulici nad Mlynským náhonom 

masový 
20x10 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 48.715059, 21.268033 pred radom garáži bežný 5x5 

Fallopia × bohemica 
48.71503,21.26814  

nasyp pri železničnej trati za garážami  bežný 
40x8 

Acer negundo nasyp pri železničnej trati za garážami  ojedinelý 

Fallopia × bohemica 

48.715861, 21.268661 

pomerne veľká plocha zelene za garážami, neďaleko 

železničnej trate; na pozemku s parcelným číslom: 

2643/45 

masový 

150x15 

Fallopia japonica masový 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Stenactis annua hojný 

Fallopia × bohemica 48.716520, 21.269232 

medzi budovou kde sídli Študentský servis a domom v 

blízkosti železničnej trati; na pozemku s parcelným 

číslom: 2645/1 

hojný 3x5 

Fallopia × bohemica 
48.71625,21.26892  

v slepej uličke garáží na Krivej ulici oproti železničnej 

trati; na pozemku s parcelným číslom: 2643/43 

ojedinelý 10x2 

Parthenocissus quinquefolia ojedinelý 20x3 

Ailanthus altissima 48.716632, 21.269576 
pri dome na pozemku s parcelným číslom: 2646/1 a 

čiastočne aj na pozemku 2643/1 
hojný 15x3 

Fallopia × bohemica 
48.716817, 21.269509 za garážami, na pozemku s parcelným číslom: 3541/173 

hojný 
12x3 

Fallopia japonica hojný 
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Krivá 

Ailanthus altissima 

48.717554, 21.269849 

pozdĺž celého radu garáží až po most na Palackého; pod 

železničným násypom, na pozemku s parcelným číslom: 

3541/173 

hojný 

200x5 
Parthenocissus quinquefolia hojný 

Robinia pseudoacacia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Lycium barbarum 48.71669,21.26929  
pri plote domu pri železničnej trati vedľa budovy - na 

pozemku s parcelným číslom: 2643/43 
ojedinelý 2x2 

Z ulice, Palackého 

Solidago canadensis 48.718088, 21.271027 medzi železničnou traťou a cestnou komunikáciou hojný 

300x25 

Acer negundo 48.717762, 21.271065 

po oboch stranách cestnej komunikácií až po Opravovňu 

Osobných Vozňov-ZSSK 

bežný 

Ailanthus altissima 

48.71817,21.27102  

bežný 

Solidago canadensis bežný 

Stenactis annua zriedkavý 

Ailanthus altissima 48.71659,21.27117  zriedkavý 

Robinia pseudoacacia 
48.71604,21.27110  

hojný 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Fallopia × bohemica 48.71578,21.27123  
medzi železničnou traťou a cestnou komunikáciou pri 

opravovni vozňov ZSSK 
skupinový 30 

Fallopia × bohemica 48.715951, 21.270826 nad nepoužívanou traťou v svahu masový 35x15 

Fallopia × bohemica 48.715939, 21.270861 nad nepoužívanou traťou v svahu masový 15x10 

Ailanthus altissima 
48.71719,21.27029  popri chodníku vedľa železničnej trate 

skupinový 150 

Acer negundo skupinový 150 

 

 

 

Pri bitúnku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parthenocissus quinquefolia 
48.71424,21.26815  

alúvium Mlynského náhonu, pohľad z mosta za 

železničnou traťou naľavo, na ulici Pri bitúnku 

masový 120 

Robinia pseudoacacia hojný 120 

Ailanthus altissima 

48.713714, 21.268366 
od železničného priecestia po Rušňové DEPO Košice, na 

strane Mlynského náhonu 

hojný 

120x5; 

líniovo 

Parthenocissus quinquefolia masový 

Solidago canadensis bežný 

Robinia pseudoacacia hojný 

Fallopia japonica 48.713304, 21.268870 
na ľavej strane mosta v smere na Rušňové depo ZSSK, 

a.s. 
hojný 

 120x5; 

líniovo 

Fallopia × bohemica 
48.71319,21.26899  

od pravej strany mosta v smere na Rušňové depo ZSSK, 

a.s., v alúviu Mlynského náhonu, poza budovu na ulici 

Pri bitúnku 2 

masový 
70x5; líniovo 

Fallopia japonica masový 

Parthenocissus quinquefolia 48.712617, 21.268821 na plote, Pri bitúnku 9 hojný 10x2; plošne 
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Pri bitúnku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidago canadensis 
48.712560, 21.268980 pri plote zberného dvora KOSIT 

bežný 
10x1; líniovo 

Stenactis annua bežný 

Fallopia × bohemica 

48.712215, 21.269356 
oproti zbernému dvoru KOSIT, v alúviu Mlynského 

náhonu 

masový 

20x5 Fallopia japonica masový 

Parthenocissus quinquefolia masový 

Impatiens parviflora 48.711700, 21.269600 
vedľa cestnej komunikácie na ľavej strane v smere od 

železničného priecestia 
ojedinelý 2x1 

Parthenocissus quinquefolia 
48.711036, 21.269706 pri plote firmy RLP, s.r.o. 

bežný 
23; líniovo 

Solidago canadensis bežný 

Fallopia × bohemica 

48.71101,21.27002  
alúvium Mlynského náhonu, po centrum logistiky a 

obstarávania- rušňové DEPO Košice 

masový 

300x5 Fallopia japonica masový 

Parthenocissus quinquefolia masový 

Fallopia × bohemica 
48.70986,21.27091  

 napravo od mosta, pri vstupe do centra logistiky a 

obstarávania - rušňové DEPO Košice 

bežný 
2x3; bodovo 

Fallopia japonica bežný 

Ailanthus altissima 

48.709151, 21.270788 
neupravené pozemky pred firmami PAMIHO, s.r.o. a 

Shevimpex base s.r.o., Pri bitúnku 13 

zriedkavý 

60x5; líniovo 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Robinia pseudoacacia bežný 

Solidago canadensis hojný 

Stenactis annua zriedkavý 

Ailanthus altissima 

48.708340, 21.271625 

(GPS - stred širokej 

asfaltovej cesty) 

po oboch stranách širokej asfaltovej cesty oproti 

veľkoobchodu MILK-AGRO, spol. s.r.o.  

 

(Vzhľadom na nelegálnu osadu, ktorá vznikla na ulici 

Pri bitúnku, smerom ku záhradkám, sme z 

bezpečnostných dôvodov ďalej nepokračovali. Výskyt 

inváznych rastlín tam však už z diaľky bol prítomný.) 

hojný 

230x10; 

líniovo 

Acer negundo hojný 

Fallopia × bohemica masový 

Fallopia japonica masový 

Parthenocissus quinquefolia masový 

Robinia pseudoacacia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Stenactis annua zriedkavý 

 

 

Jarmočná 

 

 

Acer negundo 

48.708896, 21.266388 
na pravej strane chodníka na Jarmočnej ulici, smerom na 

železničnú stanicu: Košice - predmestie 

hojný  20x3 

Ailanthus altissima zriedkavý  20x3 

Parthenocissus quinquefolia hojný  20x3 

Ailanthus altissima 48.710026, 21.266136 pri bráne KJG, a.s. - Jarmočná 1, bežný  

 6x3 Fallopia × bohemica hojný 

8



 

Jarmočná 
Fallopia japonica  

48.710026, 21.266136 

 

pri bráne KJG, a.s. - Jarmočná 1, 
hojný 6x3 

Parthenocissus quinquefolia hojný 
8; líniovo na 

plote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jantárová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallopia × bohemica 
48.71047,21.26573  

za chodníkom pozdĺž železničnej trati, v smere od Malej 

stanice do mesta 

masový 
50x4; líniovo 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 48.70919,21.26573  
zeleň medzi cestnou komunikáciou na ulici Jantárová a 

železničnou traťou neďaleko autobusovej zastávky Malá 

stanica  

ojedinelý 1x1; bodovo 

Fallopia × bohemica 48.70941,21.26574 ojedinelý 1x1; bodovo 

Fallopia × bohemica 48.70962,21.26568 ojedinelý 1x1; bodovo 

Fallopia × bohemica 48.709164, 21.265725 ojedinelý 1x1; bodovo 

Fallopia × bohemica 
48.709573, 21.265551 za stavbou TEKO, a.s. Košice 

zriedkavý 
8x1; bodovo 

Fallopia japonica zriedkavý 

Fallopia × bohemica 

48.709275, 21.266014 za plotom medzi garážami a železničnou traťou 

bežný 

3x1; líniovo Fallopia japonica bežný 

Parthenocissus quinquefolia bežný 

Acer negundo 

48.70981,21.26573  

čiastočne oplotená zarastená plocha tesne pred 

odbočením doprava ku garážam z Jantárovej ulice na 

pozemkoch s parcelnými číslami: 3556/8 a 2997/1 

hojný 

30x14 
Ailanthus altissima hojný 

Fallopia × bohemica hojný 

Solidago canadensis bežný 

Fallopia × bohemica 
48.710218, 21.265392 

napravo od chodníka za odbočením doprava ku garážam 

z Jantárovej ulice 

hojný 
8x3 

Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis 48.710951, 21.265618 pred garážami číslo: 3275, 3276 ojedinelý 5x1; líniovo 

Ailanthus altissima 
48.711397, 21.265538 pred aj medzi garážami 5876 a 5877 

bežný 
2,5x3 

Solidago canadensis bežný 

Ailanthus altissima 
48.711480, 21.265586 medzi garážami 5874 a 5875 

bežný 
3x2 

Solidago canadensis bežný 

Acer negundo 

48.711537, 21.265561 okolo garáže číslo: 5874 

bežný 

5x1,5 
Ailanthus altissima bežný 

Solidago canadensis bežný 

Stenactis annua bežný 

Lycium barbarum 
48.71176,21.26548  v strede na ceste medzi radmi garáží 

hojný 
5x3 

Solidago canadensis ojedinelý 
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Jantárová 

Acer negundo 
48.712831, 21.266410 

(GPS - približne v 

strede línie 

železničného násypu) 

železničný násyp vedľa cesty pri garážach 

hojný 

290x3; 

líniovo 

Ailanthus altissima hojný 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Stenactis annua hojný 

Ailanthus altissima 
48.711805, 21.265855 

vedľa garáží číslo: 3328 a 3329, pozdĺž cesty, ktorá sa 

nachádza pod železničným násypom 

bežný 12x1; líniovo 

Solidago canadensis bežný   

Acer negundo 48.711969, 21.265855 vedľa garáže číslo 3326 bežný 3x2 

Parthenocissus quinquefolia 

48.712182, 21.265942 
vedľa garáží číslo: 3630 a 3167 pozdĺž cesty, ktorá sa 

nachádza pod železničným násypom 

hojný 
12x1,5; 

líniovo 
Robinia pseudoacacia zriedkavý 

Solidago canadensis hojný 

Acer negundo 48.712377, 21.266017 
vedľa garáží číslo: 3168 a 3169 pozdĺž cesty, ktorá sa 

nachádza pod železničným násypom 
zriedkavý 3x2 

Ailanthus altissima 
48.712495, 21.265886 

pri garážach, medzi nimi aj na samotných garážach, 

čísla: 3213, 1728, 5849, 3213 

ojedinelý 
1x1; bodovo 

Solidago canadensis ojedinelý 

Robinia pseudoacacia 
48.712540, 21.266109 

vedľa garáží číslo: 3170 a 3171 pozdĺž cesty, ktorá sa 

nachádza pod železničným násypom 

zriedkavý 
12x1; líniovo 

Solidago canadensis bežný 

Ailanthus altissima 

48.712713, 21.266194 
vedľa garáží číslo: 3172 a 3173 pozdĺž cesty, ktorá sa 

nachádza pod železničným násypom 

zriedkavý 

12x2; líniovo 
Parthenocissus quinquefolia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Stenactis annua ojedinelý 

Ailanthus altissima 

48.712851, 21.266261 
vedľa garáže číslo: 3174 pozdĺž cesty, ktorá sa nachádza 

pod železničným násypom 

zriedkavý 

12x2; líniovo Solidago canadensis zriedkavý 

Stenactis annua zriedkavý 

Ailanthus altissima 

48.713010, 21.266369 
vedľa garáží číslo: 3176 a 3177 pozdĺž cesty, ktorá sa 

nachádza pod železničným násypom 

zriedkavý 

12x2; líniovo Solidago canadensis zriedkavý 

Stenactis annua zriedkavý 

Ailanthus altissima 48.713798, 21.266873 na ľavej strane garáže číslo: 5673  bežný 5x3 

Ailanthus altissima 
48.714072, 21.267204 

vedľa garáže číslo: 3206 pozdĺž cesty, ktorá sa nachádza 

pod železničným násypom 
bežný 

10x1,5; 

líniovo 

Xanthium sp.div 48.714211, 21.267244 pred garážou číslo: 5546 (za garážou č. 3206) zriedkavý 5x1; líniovo 
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Červený rak 

Fallopia × bohemica 
48.692916, 21.236251 

napravo od cestnej komunikácie, pod veľkým 

billboardom 

hojný 
25x5; líniovo 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.692545, 21.239104 pri horúcovodnom rozvode 

hojný 
7x3; líniovo 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.692400, 21.239380 pri horúcovodnom rozvode 

hojný 
8x5; líniovo 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.69241,21.23969  

rýchlorastúce nové byle, pri horúcovodnom rozvode 

pred vŕbou 

hojný 
7x3;líniovo 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.691881, 21.241550 

napravo od cestnej komunikácie smerom od - Pri 

prachárni na Červený rak 

masový 30x10; 

líniovo Fallopia japonica masový 

Solidago canadensis 
48.69052,21.24477  pozdĺž chodníka pri cestnej komunikácii 

bežný 1500 m; 

líniovo Acer negundo zriedkavý 

Fallopia × bohemica 
48.688447, 21.256004 povyše chodníka smerom na most 

masový 
180x10 

Fallopia japonica masový 

Stenactis annua 48.688570, 21.256620 napravo od chodníka, ktorý smeruje na most hojný 30x6 

Stenactis annua 48.688563, 21.257446 pod mostom napravo veľká plocha zelene hojný 70x35 
 Fallopia × bohemica 

48.693242, 21.234227 
zeleň medzi cestami na pozemkoch s parcelnými 

číslami: 4620/9 a 495/20 

hojný 
15x10; 8x2 

  Fallopia japonica hojný 

Cyklochodník 

smerom na jazero 

Fallopia × bohemica 
48.71665,21.27702  na kamennom opornom múre pri cyklochodníku 

masový 
30x8 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 
48.716622, 21.276895 v areáli ŽSR smerujúc až ku cyklochodníku 

masový 30x10; 

líniovo Fallopia japonica masový 

Acer negundo 
48.715917, 21.276858 pozdĺž koľajníc neďaleko cyklochodníka; dlhý pas 

hojný 
380x10 

Solidago canadensis hojný 

Kalinčiakova 

Ailanthus altissima 48.70666,21.25273  
ľavá strana plotu smerom do areálu nemocnice z 

Kalinčiakovej ulice 
bežný 8x4 

Fallopia × bohemica 
48.706312, 21.252584 na pozemku nefrologickej ambulancie Logman a.s. 

hojný 
13x8 

Fallopia japonica hojný 

Turgenevova 
Fallopia × bohemica 

48.708500, 21.251463 
na pozemku materskej školy na Turgenevovej ulici č. 7 - 

číslo parcely: 733/147 

masový 
25x4 

Fallopia japonica masový 

 

Krakovská 

Fallopia × bohemica 
48.703750, 21.257631 vedľa cesty medzi garážami 

bežný 
7x5 

Fallopia japonica bežný 
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Krakovská 

Ailanthus altissima 
48.703956, 21.258739 na konci uličky medzi garážami 

hojný 15x7 

Parthenocissus quinquefolia hojný 15x7 

Fallopia × bohemica 48.70367,21.25613  napravo od cesty smerom od Krakovskej na Paulínyho  zriedkavý 3x1; líniovo 

Ailanthus altissima 48.70338,21.25938  pozdĺž oporného múru bežný 10x4; líniovo 

Užhorodská 

Fallopia × bohemica 
48.702398, 21.258206 predzahrádka bytového domu na Užhorodskej ulici č. 9 

bežný 
4x2 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 

48.700103, 21.258256 za garážami v blízkosti horúcovodu 

masový 

30x20 Fallopia japonica masový 

Parthenocissus quinquefolia masový 

Alejová 
Fallopia × bohemica 

48.70140,21.25034  
v blízkosti horúcovodu na pozemku Regnum Košice 

s.r.o. 

hojný 
20x8 

Fallopia japonica hojný 

Ostrovského 

Acer negundo 

48.704949, 21.248431 skupinovo na pozemku s parcelným číslom: 510/1  

bežný 

130x60 
Ailanthus altissima bežný 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Ailanthus altissima 

48.704334, 21.249397 skupinovo na pozemku s parcelným číslom: 510/641  

hojný 

70x60 Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Dunajská Ailanthus altissima 48.708895, 21.247420 pozemok s parcelným číslo: 576/8 bežný 25x35 

Werferova 

Fallopia × bohemica 
48.705631, 21.245812 

pri autocvičisku na pozemku s parcelným číslom: 522/1 

masový 
20x10 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 
48.705078, 21.245875 

masový 
15x10 

Fallopia japonica masový 

Alejová 
Fallopia × bohemica 

48.693429, 21.253381 

plocha zelene vedľa cestnej komunikácie na Alejovej 

ulici na pozemkoch s parcelnými číslami: 449/150; 

449/59 a 449/182 

masový 
110x50 

Fallopia japonica masový 

 

 

 

Rozvojová 

 

 

 

Fallopia × bohemica 
48.692495, 21.253730 

smerom z Rozvojovej ulice na Alejovú - napravo za 

billboardom nové byle 

bežný 
8x4 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.692470, 21.252820 

plocha zelene medzi chodníkom a plotom stavebnín L 

and L TRADING spol. s r.o. 

hojný 4x3; 12x3 - 

skupinovo Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.692148, 21.252590 oplotený pozemok  

bežný 
8x6 

Fallopia japonica bežný 
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Rozvojová 

Solidago canadensis 48.691124, 21.250272 oplotený pozemok s číslom parcely: 449/347 masový 60x20 

Fallopia × bohemica 
48.691122, 21.250750 na kraji chodníka veľkej plochy zelene Galgovec 

bežný 
8x4 

Fallopia japonica bežný 

Ailanthus altissima 

48.693103, 21.251234 
plocha zelene vedľa cesty, na pozemku s parcelným 

číslom: 449/164 

masový 

80x10 Fallopia × bohemica masový 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 
48.692849, 21.251337 pred budovou na pozemku s parcelným číslom: 449/166 

hojný 
14x8 a 6x3 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.692595, 21.250805 

úzka plocha zelene medzi parkoviskom a plotom na 

pozemku s parcelným číslom: 449/171 

bežný 
1x1 a 8x1 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.694050, 21.250160 

pozdĺž budovy JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o. na 

pozemku s parcelným číslom: 449/187 

hojný 
100x3 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.694204, 21.248497 

na pozemku firmy JOBELSA SLOVENSKO, s.r.o. s 

parcelným číslom: 449/178 

hojný 
10x4 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.694993, 21.248821 

na pozemku s parcelným číslom: 501/222, vedľa cestnej 

komunikácie medzi KORATEX a.s. a ASKO - 

NÁBYTOK Košice 

bežný 
5x3 

Fallopia japonica bežný 

Acer negundo 
48.694254, 21.246332 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 449/2; 449/371; 

449/3; 449/370; 449/4; 501/279; 449/744; 449/297; 

449/281; 449/740; 449/741; 449/298 

bežný 
200x150  

Solidago canadensis bežný 

Galgovecká Solidago canadensis 48.690665, 21.252746 veľká plocha zelene - Galgovec masový 700x300 

 

 

 

 

 

 

Alejová 

 

 

 

 

 

 

Acer negundo 

48.698309, 21.245367 
bývalý "Blšák" - pozemky s parcelnými číslami: 

501/614; 501/615; 501/11; 501/14;  

bežný 

250x120 Ailanthus altissima bežný 

Solidago canadensis hojný 

Acer negundo 
48.698221, 21.242235 na pozemku s parcelným číslom: 501/239 

hojný 
150x50 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica 
48.698756, 21.242816 vedľa cesty na pozemku s parcelným číslom 504/177 bežný 4x4 

Fallopia japonica 

Fallopia × bohemica 
48.697811, 21.243202 

naľavo od cesty smerom ku Cassosportu; na pozemku s 

parcelným číslom: 501/509 

bežný 
4x6 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.697581, 21.243406 

na pozemkoch s parcelným číslom: 501/25 a 501/386 - 

pred Cassosportom naľavo 

masový 
30x12 

Fallopia japonica masový 
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Alejová 

Acer negundo 

48.697571, 21.242891 
na pozemkoch s parcelným číslom: 501/26 a 501/384 - 

pred Cassosportom naľavo 

bežný 

60x20 
Fallopia × bohemica masový 

Fallopia japonica masový 

Solidago canadensis bežný 

Solidago canadensis 48.697011, 21.242741 na pozemku za Cassosportom, parcelné číslo: 501/27 bežný 20x3 

Fallopia × bohemica 
48.696940, 21.242859 na pozemku za Cassosportom, parcelné číslo: 501/388 hojný 10x8 

Fallopia japonica 

Acer negundo 
48.697220, 21.241191 

pozemky za Cassosportom, napr.: 501/389; 501/347; 

501/74; 501/73; 501/369 a pod. 

bežný 
150x150 

Solidago canadensis bežný 

Parthenocissus quinquefolia 
48.699995, 21.244195 na pozemku s parcelným číslom: 504/38 

bežný 
135x125 

Solidago canadensis masový 

Acer negundo 

48.699847, 21.245664 na pozemku s parcelným číslom: 501/402 

bežný 

100x12 Ailanthus altissima bežný 

Solidago canadensis bežný 

Fallopia × bohemica 
48.700825, 21.242654 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 504/3 a 504/120 

hojný 
12x8 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.701530, 21.241960 

masový 
8x4 a 40x3 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 
48.701728, 21.244569 

masový 
80x10 

Fallopia japonica masový 

Acer negundo 

48.701702, 21.243530 

hojný 

200x300 Ailanthus altissima hojný 

Solidago canadensis hojný 

Solidago canadensis 48.702445, 21.245358 za benzínkou, na pozemku s parcelným číslom: 504/7 hojný 60x70 

Bardejovská Fallopia japonica 48.706019, 21.239441 
pred skladom Bily, na pozemku s parcelným číslom: 

1466/2 
zriedkavý 4x2 

Žižková Ailanthus altissima 48.713799, 21.249084 
na pozemku s parcelným číslom: 2510/1za predajňou 

STERN- nemecký nábytok 
bežný 20x1 

Pri nemocnici 
Fallopia japonica 

48.709650, 21.253620 
vedľa orgovánu nad košmi aj vedľa nich na pozemku s 

parcelným číslom: 3427/1 

bežný 
8x2 

Fallopia × bohemica bežný 

 

Mudroňova 

Ailanthus altissima 
48.708187, 21.260876 

okolo stánku na pozemkoch s parcelnými číslami: 

3386/2; 3386/25; 3375/44; 3386/3 

bežný 
8x1 

Parthenocissus quinquefolia bežný 
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Mudroňova Ailanthus altissima 48.707718, 21.260682 
v strede parkoviska pri verejnom osvetlení - na pozemku 

s parcelným číslom: 46/1 
zriedkavý 2x3; bodovo 

Oštepová Parthenocissus quinquefolia 48.710033, 21.261258 na posledných garážach - najbližšie pri ulici Južná trieda hojný 12x4 

Palárikova Ailanthus altissima 48.716701, 21.264079 
vedľa bytového domu na Palárikovej ulici číslo 7 na 

pozemku s parcelným číslom: 1723/26 
bežný 5x3 

Námestie 

osloboditeľov 

Fallopia × bohemica 
48.716470, 21.262110 

väčšia plocha za zastávkou Námestie osloboditeľov 

oproti auparku v smere na Palackého na pozemku s 

parcelným číslom: 1603/89 

hojný 5x3; 4x2; 

3x2; 

skupinovo 
Fallopia japonica hojný 

medzi ulicami 

Alejová a 

Turnianska 

Fallopia × bohemica 
48.687955, 21.262885 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 7859; 7857; 

7856/502; 3503/5  

masový 
150x30 

Fallopia japonica masový 

Alejová 
Fallopia × bohemica 

48.688417, 21.261110 
pod aj popri nadchodu; na pozemkoch s parcelným 

číslom: 7628/1; 7627/601; 384/9 

bežný 4x3; 

skupinovo 

viackrát 
Fallopia japonica bežný 

Slanecká 
Fallopia × bohemica 

48.698564, 21.280531 
pri autobusovej zastávke Tepláreň - na pozemku s 

parcelným číslom: 3318/2 

hojný 25x6 

skupinovo Fallopia japonica hojný 

Teplárenská 

Fallopia × bohemica 
48.698532, 21.279641 na pozemku s parcelným číslom: 3318/158 

masový 
23x15 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 48.698681,21.278961; 

48.699045, 21.278436 

pozdĺž Teplárenskej ulice; aj na veľkej trávnatej ploche; 

na pozemku s parcelným číslom: 3318/15 a 3486/17 

hojný 30x10; 

skupinovo Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.697612, 21.279632 

pozdĺž starého meandra Hornádu; na pozemkoch s 

parcelnými číslami: 3317; 8615/3; 8616/6; 342/1; 339/4 

masový 240x10 

(skupinovo) Fallopia japonica masový 
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KOŠICE - KAVEČANY 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť plochy 

[m] 

Budanová Fallopia × bohemica   
na križovatke v obci vpravo smerom do 

ZOO 
hojný 20x5 

 

Široká Fallopia × bohemica 48.780674, 21.202316 
neďaleko parkoviska, na pozemku s 

parcelným číslom 1532; 613/1 
hojný 50x20 

 

 

  Solidago canadensis   
ladom ležiace plochy, lúčne porasty, okraje 

ciest.   
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KOŠICKÁ NOVÁ VES 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt Veľkosť plochy [m] 

Sv. Ladislava 
Fallopia × bohemica 

48.734284, 21.296876 
na pozemku s parcelným číslom: 288/3 - 

popri chodníku 

ojedinelý skupinovo; 2x1 

viackrát Fallopia japonica ojedinelý 

Herlianska; Agátová Fallopia × bohemica 
48.734680, 21.295804; 

48.734115, 21.295759 

na pozemku s parcelným číslom: 1185/2 

pozdĺž Herlianskej ulice a na konci Agátovej 

ulice 

hojný 
10x3; 10x6 

Na doline 

Fallopia japonica hojný 

Acer negundo 

48.725543, 21.301701; 

48.725167, 21.301920 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 

366/502; 367/2; 367/1; 370; 1090/10; 

1090/1; 1089 

hojný 

10x4; 140x90 
Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Parthenocissus quinquefolia bežný 

Poľná 

Fallopia × bohemica 

48.731681, 21.302441 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 

1121/117; 1121/119; 745/501; 745/502; 

746/501; 746/502; 747/501; 747/502; 

748/501; 749/501; 750/501; 751/501; 

752/501; 753/501 

masový 

60x35 

Fallopia japonica masový 

Herlianska 
Fallopia × bohemica 

48.734609, 21.295201 na pozemku s parcelným číslom: 1184 
bežný 

5x3 
Fallopia japonica bežný 
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KOŠICE - KRÁSNA 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť 

plochy [m] 

Včelárska paseka 

záradkárska lokalita 

Fallopia × bohemica 

48.707569, 21.293962 

pod elektrickým vedením; na 

pozemku s parcelným číslom: 

1706/1 

ojedinelý 
3x3 

Fallopia japonica ojedinelý 

Robinia pseudoacacia hojný 
50x20 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica 
48.707190, 21.294390 

v lese oproti záhradkám; na 

pozemku s parcelným číslom: 

1706/1 

bežný 
5x1; 2x2  

Fallopia japonica 
bežný 

Keldišova 

Fallopia × bohemica 
48.671555, 21.309897 

neďaleko cestičky ku Hornádu; na 

pozemku s parcelným číslom: 

7369/1 

ojedinelý 

3x3 
Fallopia japonica 

ojedinelý 

Echinocystis lobata 48.671466, 21.310029 

pri cestičke ku Hornádu; na 

pozemku s parcelným číslom: 

7369/1 ojedinelý 3x2 

Acer negundo 

48.670672, 21.310507 

alúvium Hornádu; pozdĺž 

cyklochodníka - na pozemku s 

parcelným číslom: 7369/1 

hojný 

30x8 
Ailanthus altissima hojný 

Parthenocissus 

quinquefolia hojný 

Nábrežná 

Acer negundo 
48.668645, 21.311351 

pozdĺž cyklochodníka; na pozemku s 

parcelným číslom: 3-129/502 

hojný 
300x10 

Solidago canadensis hojný 

 

 

 

 

štrkovisko Krásna; 

alúvium Hornádu 

 

 

 

 

 

Ailanthus altissima 

48.666588, 21.312741 
okolie štrkoviska Krásna na 

pozemku s parcelným číslom: 14375 

bežný 

700x70 Acer negundo hojný 

Solidago canadensis masový 

Fallopia × bohemica 
48.662876, 21.319882 

na pozemku s parcelným číslom: 

3468/1; neďaleko nebytovej budovy 

s parcelným číslom: 3468/27 

hojný; skupinovo 
10x3; 10x5 

Fallopia japonica 
hojný; skupinovo 

Impatiens glandulifera 48.659763, 21.321119 
pod mostom; alúvium Hornádu, na 

pozemku s parcelným číslom 3468/1 bežný 12x5 

Solidago canadensis 
48.656739, 21.322531 

pozdĺž cyklochodníka, po oboch 

stranách; na pozemku s parcelným 

číslom: 3468/1; 6-213/2; 3468/99 

hojný 
850x30 

Stenactis annua 
hojný 
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štrkovisko Krásna; 

alúvium Hornádu 

Fallopia × bohemica 48.654397, 21.328333; 

48.652421, 21.328999; 

48.651456, 21.329330 

alúvium Hornádu a pozdĺž 

cyklochodníka; na pozemkoch s 

parcelným číslom: 3468/1; 6-213/2; 

6-618/502 

bežný; skupinovo 

10x3 (5x) 
Fallopia japonica bežný; skupinovo 

Fallopia × bohemica 

48.653300, 21.330114 
na pozemkoch s parcelnými číslami: 

6-619; 3492/2; 6-622/502; 14395/1 

bežný 

100x20 Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica 48.657334, 21.324235; 

48.657160, 21.325623; 

48.661841, 21.322191 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 

3468/1; 14394 

hojný 100x50; 

25x4 Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis hojný 500x50 

Beniakova 
Fallopia × bohemica 

48.667447, 21.314774 

pozdĺž chodníka povyše Beniakovej 

ulice; na pozemku s parcelným 

číslom: 3468/1 

bežný 4x1; 

skupinovo 

viackrát 
Fallopia japonica 

bežný 

záhradky; alúvium 

Hornádu 

Acer negundo 

48.670288, 21.311633; 

48.670812, 21.311441; 

48.671739, 21.310777; 

48.673587, 21.309510 

na pozemku s parcelným číslom: 

8111; 6798; 6806 

bežný 

10x8; 

skupinovo 

Fallopia × bohemica bežný 

Fallopia japonica bežný 

Parthenocissus 

quinquefolia bežný 

Solidago canadensis bežný 
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KOŠICE - LORINČÍK 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt Veľkosť plochy [m] 

Pozdĺž Belžianského 

potoka 

Fallopia × bohemica 48.689067, 21.193349; 

48.690019, 21.191486; 

48.689125, 21.192822;  

na pozemkoch pozdĺž a popri Belžianského potoka; 

s parcelnými číslami: 5263; 305/1; 246; 113/1; 

114/2; 115; 116/601; 117; 118/2; 119; 120; 121/601; 

123; 131; 132; 133; 148  

hojný 

10x3; 7x2; 15x4 
Fallopia japonica hojný 

  Solidago canadensis   ladom ležiace plochy, lúčne porasty, okraje ciest. hojný   

 

20



KOŠICE - LUNIK IX. 

Ulica Druh GPS súradnica 
Bližší popis lokality 

Výskyt 
Veľkosť 

plochy [m] 

Perešská 

Fallopia × bohemica 

48.687593, 21.222010 
na pozemkoch s parcelnými číslami: 

4762/8; 4762/10; 7373; 7376/2 

masový 

80x10 Fallopia japonica masový 

Solidago canadensis hojný 

Trieda KVP 

Fallopia × bohemica 

48.696486, 21.229196 

po oboch stranách pozdĺž cesty Trieda 

KVP, na pozemku s parcelným číslom: 

4751/2 

hojný 
40x4 

Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis hojný 

875x110 
medzi ulicami 

Myslavská a 

Podjavorinskej 

Acer negundo 

48.698777, 21.222964 

pozdĺž Myslavského potoka a priľahlých 

pozemkov s parcelnými číslami ako: 

4766/1; 4766/15; 6722; 4766/61; 

4766/11;  

hojný 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis hojný 
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KOŠICE - MYSLAVA 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť 

plochy [m] 

Trieda 

KVP 

Fallopia × bohemica 

48.705499, 21.219040 

medzi chodníkom smerom na ulicu Za Dolným Mlynom; vedľa 

cestnej komunikácie v blízkosti MHD zastávky - Kremnická; na 

pozemkoch s parcelnými číslami: 1624/495; 1624/496; 1624/485; 

1624/612; 3722 (KVP);  

hojný 

20x10; 5x4 

Fallopia japonica hojný 

Pod Horou 

Fallopia × bohemica 
48.711649, 21.200002 

pri Myslavskom potoku na pozemku s parcelným číslom: 2155 a 

2154 

hojný 
10x3 

Fallopia japonica hojný 

Parthenocissus quinquefolia 48.711782, 21.200387 popri zvodidlách; na pozemku s parcelným číslom: 2214/2 hojný 15x2 

Myslavská 

Fallopia × bohemica 
48.711811, 21.201434 vedľa prechodu; na pozemku s parcelným číslom: 558/1 

ojedinelý 
2x2; 2x2 

Fallopia japonica ojedinelý 

Fallopia × bohemica 
48.699978, 21.220873 vedľa Myslavského potoka; na pozemku s parcelným číslom: 757 

bežný  
4x5 

Fallopia japonica bežný  
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KOŠICE - NAD JAZEROM 

 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť plochy 

[m] 

Jenisejská 
Fallopia × bohemica 

48.687390, 21.289950 na pozemku s katastrálnym číslom: 4445/5 v 

blízkosti vody 

masový 
30x5 

Fallopia japonica masový 

alúvium 

Hornádu 

Fallopia × bohemica 
48.689553, 21.292659 pozdĺž celého úseku skupinovo na pozemku s 

parcelným číslom: 4480/1  

ojedinelý 
3x3 

Fallopia japonica ojedinelý 

rameno 

Hornádu 

Fallopia × bohemica 
48.690015, 21.291026 pozdĺž ramena Hornádu skupinovo - na 

pozemku s parcelným číslom: 4444/2 a 4442/1 

bežný 
5x3 

Fallopia japonica bežný 

Baltická 

Fallopia × bohemica 
48.698507, 21.281365 na pozemku s parcelným číslom: 8615/1; 

8614/2; 8614/601 

bežný 
7x4; skupinovo 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 48.698571, 21.280918; 

48.698204, 21.280795 

skupinovo popri chodníkoch; na pozemku s 

parcelným číslom: 4458/43; 4458/1 

ojedinelý 
4x3 

Fallopia japonica ojedinelý 
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KOŠICE – PEREŠ 

Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť plochy 

[m] 

Solidago canadensis   ladom ležiace plochy, lúčne porasty, okraje ciest hojný   
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KOŠICE - POĽOV 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť 

plochy [m] 

Kameničná 
Fallopia × bohemica   

smerom na Gedeonský les alebo Kodydom 
  

10x3 Fallopia japonica     

Sadovnícka 
Fallopia × bohemica 

48.663347, 21.199725 na pozemku s parcelným číslom: 349/502 
hojný 

20x3 
Fallopia japonica hojný 

Poľovská 

Fallopia × bohemica 
48.664128, 21.194280 pred Poľovskou 27; na pozemku s parcelným číslom: 

123 

ojedinelý 
2x1 

Fallopia japonica ojedinelý 

Fallopia × bohemica 
48.664186, 21.194320 pozdĺž potoka; na pozemku s parcelným číslom: 971/1 

ojedinelý 
2x1 

Fallopia japonica ojedinelý 

cesta 548 Fallopia × bohemica 48.683006, 21.194516 

pozdĺž cesty - na pozemkoch s parcelnými číslami: 

847/2; 865/501; 866/501; 867/501; 844/503; 1045/2; 

1042/2; 842/2 

masový 40x12 

Fallopia japonica masový 
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KOŠICE – SEVER 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt Veľkosť plochy [m] 

Rampová  

Acer negundo 
48.732931, 21.267389 

od konca Bosákovej ulice až po most na 

Rampovej ulici 

hojný 
100x10 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica 48.73306,21.26160  vedľa firmy ŠRUBKA, s.r.o. hojný 10x2 

Ailanthus altissima 
48.734108, 21.262563 na pozemku s parcelným číslom: 5042/1 

hojný 
12x5 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Slovenská 

Acer negundo 

48.735597, 21.261045 

veľký pozemok oproti firme ATOS DOG 

na Slovenskej ulici číslo 33; na pozemku 

s parcelným číslom: 5037/1 

hojný 

160x110 

Ailanthus altissima hojný 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Robinia pseudoacacia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Stenactis annua hojný 

Phytolacca americana bežný 

Palmová 
Parthenocissus quinquefolia 

48.732400, 21.232550 pozdĺž plotu cintorína Rozália 
hojný 

25x2; líniovo 
Robinia pseudoacacia hojný 

 

 

 

 

 

 

 

Krupinská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallopia × bohemica 
48.73025,21.23060  v záhradách aj pred záhradami na 

Krupinskej ulici 

hojný 
25x3; líniovo 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 

48.729566, 21.230523 plocha zelene na strane záhradiek  

masový 

70x8 

Fallopia japonica masový 

Acer negundo bežný 

Ailanthus altissima bežný 

Robinia pseudoacacia bežný 

Solidago canadensis bežný 

Fallopia × bohemica 

48.729821, 21.229689 
pozdĺž cesty smerom ku záhradkám číslo: 

6953/100 - 6953/101 - 6953/102 atď. 

masový 
35x5 

Fallopia japonica masový 

Parthenocissus quinquefolia masový 20x5 

Fallopia × bohemica 
48.728542, 21.231003 

za oploteným pozemkom 

Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s.; 

hojný 
20x5 

Fallopia japonica hojný 
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Krupinská  
Parthenocissus quinquefolia 

48.728240, 21.231924 na nebytovej budove, ktorá je na 

pozemku mesta Košice 
hojný 8x4 

Robinia pseudoacacia 
48.728708, 21.231904 vedľa bytového domu na Krupinskej č. 6 

na pozemku s parc.č.: 1016/39 
bežný 3x3 

Račí potok 
Solidago canadensis 48.725689, 21.232329 pred garážami bežný 4x1 

Parthenocissus quinquefolia 48.725407, 21.231584 na elektrickom stĺpe bežný 7x2 

Na kalvárii 
Ailanthus altissima 48.727666, 21.232703 v okrasných kríkoch bežný 4x3 

Solidago canadensis 48.727679, 21.232409 v okrasných kríkoch bežný 6x3 

Terchovská 
Fallopia × bohemica 

48.728739, 21.235299 pozemok pred plotom domu 
bežný 

3x3 
Fallopia japonica bežný 

Vencová Fallopia × bohemica 
48.726426, 21.238720 pri plote Amfiteátra 

hojný 
10x4 

  Fallopia japonica hojný 

Urbánkova 
Acer negundo 

48.737338, 21.244995 
pred plechovou budovou s č. parcely: 

2257  

bežný 3x3 

Ailanthus altissima bežný 3x3 

Komenského Ailanthus altissima 48.738052, 21.245209 pozemok s č. parcely: 2262 hojný 15x12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acer negundo 

48.742880, 21.249337 
veľká plocha zelene popri chodníku 

smerom ku tenisovým kurtom Anička 

bežný 

200x50 Ailanthus altissima bežný 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia japonica 48.74317,21.25089  pozdĺž plotu tenisových kurtov Anička bežný 9x1; líniovo 

Ailanthus altissima 

48.744222, 21.250548 
plocha zelene za tenisovými kurtmi 

Anička 

bežný 

100x150; skupinovo 
Robinia pseudoacacia hojný 

Solidago canadensis bežný 

Stenactis annua hojný 

Parthenocissus quinquefolia 
48.743330, 21.253440 

alúvium Čermeľského potoka, smerom 

ku obytnému komplexu Park Anička 

hojný 
200x8 

Solidago canadensis bežný 

Acer negundo 
48.743070, 21.255390 pri a na plote akciovej spoločnosti 

CASSOVIAINVEST CREDIT 

hojný 
200x5 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Solidago canadensis 
48.742670, 21.255630 

pozemok Vodnej záchrannej sluzby, 

s.r.o. masový 
60x20 

Acer negundo  

48.746737, 21.250827 

 

veľká plocha zelene medzi Kostolianskou 

cestou a Pod šiancom (park Anička), 

hojný  

1100x300 

 
Ailanthus altissima hojný 

Robinia pseudoacacia hojný 

27



 

 

Anička 

Solidago canadensis  

48.746737, 21.250827 

vedúca až po odbočku z Kostolianskej 

cesty na železničnú stanicu Ťahanovce 
hojný  

1100x300 Stenactis annua hojný 

Fallopia japonica 
48.747384, 21.251150 zarastená asfaltová cesta medzi 

Kostolianskou cestou a parkom Anička 

masový 
100x15 

Fallopia bohemica masový 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostolianska cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallopia japonica 
48.747486, 21.248329 vedľa cestnej komunikácie napravo v 

smere z Košíc 

masový 
70x15 

Fallopia × bohemica masový 

Ailanthus altissima 

48.748329, 21.248445 
vedľa cestnej komunikácie napravo v 

smere z Košíc 

hojný 

12x8 
Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica hojný 

Solidago canadensis bežný 

Fallopia japonica 
48.748715, 21.248635 

vedľa cestnej komunikácie napravo v 

smere z Košíc 

hojný 
20x6 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica 48.750357, 21.249092 

vedľa cestnej komunikácie napravo v 

smere z Košíc; blízko zákazu vjazdu na 

cestu ku prameňu Gajdovka 

masový 44x10 

Fallopia japonica 48.75062,21.24915  
pri zastávke MHD - Anička v smere z 

Košíc 
masový 35x20 

Fallopia japonica 
48.75110,21.24925  od dopravnej značky - 40, po dom č. 103 

masový 
110x10 

Fallopia × bohemica masový 

Fallopia japonica 
48.751238, 21.249012 na pozemkoch č. 6551/1; 6551/3 

hojný 
35x6 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica 
48.75241,21.24865  za radarom napravo v smere z Košíc 

masový 
30x10 

Fallopia × bohemica masový 

Fallopia japonica 
48.755878, 21.250392 na pravej strane pred zastávkou MHD - 

Železničná stanica Ťahanovce 

masový 
20x30 

Fallopia × bohemica masový 

Fallopia japonica 48.756318, 21.251360 pri obrubníkoch smerom na cestu pozdĺž 

Hornádu 
ojedinelý 2x1 

Impatiens parviflora 48.76222,21.24609  na cestnom násype bežný 50x4 

Fallopia japonica 

48.76353,21.24375  
napravo od Kostolianskej cesty, smerom 

z Košíc 

masový 
20x30 

Fallopia × bohemica masový 

Solidago canadensis masový 
15x20 
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Kostolianska cesta 

Fallopia japonica 
48.763980, 21.243800 alúvium Hornádu 

bežný 
6x6 

Fallopia × bohemica bežný 

Fallopia japonica 
48.764710, 21.242840 lesný chodník v blízkosti Hornádu 

masový 
100x13 

Fallopia × bohemica masový 

Impatiens parviflora 48.766027, 21.240424 popri lesnom chodníku z oboch strán hojný 40x8; líniovo 

Fallopia japonica 
48.766454, 21.239728 

na konci lesného chodníka, pri 

Kostolianskej ceste napravo smerom z 

Košíc 

masový 
30x4 

Fallopia × bohemica masový 

Čermeľská cesta 

Fallopia japonica 48.74344,21.23786  pri kovovom zábradlí nad Čermeľským 

potokom, v blízkosti Čermeľskej cesty 62 
zriedkavý 4x1 

Robinia pseudoacacia 48.74396,21.23760  okolie plotu na Čermeľskej ceste 64 bežný 15x10 

Fallopia japonica 
48.74395,21.23747  v Čermeľskom potoku, pri plote domu na 

Čermeľskej ceste 68 

zriedkavý 
2x1 

Fallopia × bohemica zriedkavý 

Parthenocissus quinquefolia 48.744272, 21.237253 z oboch strán Čermeľského potoka; 

blízko Čermeľskej cesty 74 
hojný 15x8 

Solidago canadensis 48.744337, 21.237023 na pozemku č. 5866/17 masový 30x12 

Parthenocissus quinquefolia 48.745050, 21.237074 na plote pri ceste smerom na 

Suchodolinskú ulicu 
masový 12x8 

Fallopia japonica 
48.744618, 21.237001 alúvium Čermeľského potoka 

bežný 
4x2 

Fallopia × bohemica bežný 

 

 

 

 

 

 

Suchodolinská 

 

 

 

 

 

 

 

Fallopia japonica 
48.744985, 21.237124 napravo pri odbočke z Čermeľskej cesty 

na Suchodolinskú ulicu 

bežný 
8x2 

Fallopia × bohemica bežný 

Fallopia japonica 
48.748054, 21.237479 

na opornom múre medzi pozemkami č. 

5990/7 a 5992/7 
bežný 6x2 

Fallopia × bohemica 

Fallopia japonica 
48.748427, 21.237608 na pozemku č. 8354/16 

bežný 
8x2 

Fallopia × bohemica bežný 

Fallopia japonica 
48.750859, 21.237508 

pred plotom na pozemku č. 8354/7 

zasahujúc až na cestičku smerom na ulicu 

Na stráni 

hojný 
20x3; skupinovo 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica 48.751440, 21.237227 na pozemkoch č. 1054/1 a 1054/2 zriedkavý 3x2 

Fallopia japonica  

48.751729, 21.237301 

na veľkom neupravenom pozemku č. 

1053 

hojný 
8x6 

Fallopia × bohemica hojný 
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Suchodolinská 
Parthenocissus quinquefolia  

48.751729, 21.237301 

 

na veľkom neupravenom pozemku č. 

1053 

hojný 
20x20 

Solidago canadensis hojný 

Čermeľská cesta 
Fallopia × bohemica 

48.742330, 21.239110 nad Čermeľským potokom 
bežný 

6x3 
Fallopia japonica bežný 

Vonkajší Červený 

breh 

Fallopia × bohemica 
48.742610, 21.238070 alúvium Čermeľského potoka 

bežný 
25x3; líniovo 

Fallopia japonica bežný 

Suchodolinská  

Fallopia × bohemica 
48.746269, 21.237110 pozdĺž cesty pri záhradkách 

bežný 
6x2; líniovo 

Fallopia japonica bežný 

Parthenocissus quinquefolia 48.745381, 21.237403 pozdĺž cesty pri záhradkách masový 25x6 

Čermeľské údolie 

Impatiens parviflora 48.751636, 21.221667 na pozemku s parcelným č.: 2101/1 masový 20x15 

Fallopia × bohemica 
48.751828, 21.218511 vedľa chodníka pri Čermeľského potoku 

neďaleko Rokodroma 

zriedkavý 
3x1 

Fallopia japonica zriedkavý 

Stará spišská cesta 

Fallopia × bohemica 
48.728983, 21.238510 vedľa cestnej komunikácie na oplotenom 

pozemku s parcelným číslom: 1231/1 

hojný 10x5; 10x5; 6x3; 

skupinovo Fallopia japonica hojný 

Acer negundo 

48.732636, 21.228157 
na pozemku s parcelným číslom 1097/1 

na Starej spišskej ceste 33 

bežný 

40x30 Ailanthus altissima bežný 

Solidago canadensis bežný 

Acer negundo 

48.732344, 21.228091 

naľavo od cestnej komunikácie smerom 

na baňu Bankov na pozmekoch s 

parcelnými číslami, napríklad: 6955/1; 

8060/3; 6953/5 a pod. 

bežný 
100x2 

Solidago canadensis 
bežný 

Fallopia × bohemica 
48.731217, 21.228503; 

48.731058, 21.228347; 

48.730909, 21.228549 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 

6953/1 a 8060/1 pozdĺž vodovodného 

potrubia medzi záhradkami 

masový 

50x5 
Fallopia japonica masový 

Parthenocissus quinquefolia masový 

Rhus typhina hojný 

Sládkovičova 

Acer negundo 

48.729630, 21.237656 
pri garážach na pozemku s parcelným 

číslom: 1422/101 a 1422/1 

bežný 

20x10 Ailanthus altissima bežný 

Parthenocissus quinquefolia bežný 

Zvolenská 

 
Aster lanceolatus 48.733290, 21.230300 

naľavo do cestnej komunikácie smerom 

od Starej spišskej cesty 
zriedkavý 2x1 
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Zvolenská Rhus typhina 48.733453, 21.230188 

naľavo do cestnej komunikácie smerom 

od Starej spišskej cesty na pozemku s 

parcelným číslom: 1085 

bežný 6x3 

Komenského park 

Ailanthus altissima 48.732480, 21.247024 
na pozemku s parcelným číslom 

2731/184 bežný 
8x4 

Robinia pseudoacacia 48.733388, 21.246246 pozdĺž oploteného pozemku s parcelným 

číslom: 2778/11 
hojný 95x1 

Vysokoškolská 

Ailanthus altissima 48.733388, 21.243462 napravo od chodníka na pozemku s 

parcelným číslom: 8130/1 
zriedkavý 3x1 

Ailanthus altissima 
48.733274, 21.243722 pozdĺž budovy, na pozemku s parcelným 

číslom: 2731/48 
bežný 20x3 

Acer negundo 

Boženy Němcovej 
Fallopia × bohemica 

48.732293, 21.242708 
vedľa chodníka na pozemku s parcelným 

číslom 2731/33; vedľa univerzitného 

vedeckého parku TECHNICOM 

zriedkavý 2x3 

Fallopia japonica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallopia × bohemica 

48.748191, 21.208319 
vedľa Hotela Bankov v blízkosti 

chodníka smerujúceho od Čermeľa 

masový 

30x10 
Fallopia japonica masový 

Robinia pseudoacacia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica 
48.747683, 21.207451 

pozdĺž parkoviska v okolí hotela Bankov 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 

1945 a 1946 

masový 
60x3 

Fallopia japonica 
masový 

Fallopia × bohemica 
48.746805, 21.207379 

napravo od cyklochodníka smerom na 

Horný Bankov; na pozemku s parcelným 

číslom: 1-12572/501 

bežný 
4x5 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 

48.734530, 21.212770 
Bankov - na pozemku s parcelným 

číslom: 5587/1 

bežný 

20x4 Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis bežný 

Acer negundo 

48.738729, 21.212208 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 

5194/1; 1874/4; 6964/1; 6964/2; 

6964/306; 6964/307; 6964/308 a pod.  

hojný 

700x150 
Ailanthus altissima bežný 

Robinia pseudoacacia bežný 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica hojný 
10x4; veľa ohnisiek 

Fallopia japonica hojný 
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Bankov 
Fallopia × bohemica 

48.740340, 21.208950 
pod lesom; smerom dole kopcom naľavo; 

na pozemku s parcelným číslom: 5194/2 

hojný 
8x6 

Fallopia japonica hojný 

Čičky - 

záhradkárska 

lokalita 

Fallopia × bohemica 
48.727798, 21.213928 

pred záhradkou číslo 26 na pozemku s 

parcelným číslom: 5583/2 

hojný 
8x3 

Fallopia japonica hojný 

Rhus typhina 48.728256, 21.212769 oroti záhradke číslo 54, na pozemku s 

parcelným číslom 5583/2 
hojný 10x3 

Cesta pod 

Hradovou 

Fallopia × bohemica 
  pred domom na pozemku s parcelným 

číslom: 7132/21 

bežný 
4x3 

Fallopia japonica bežný 

Mengusovská 

Robinia pseudoacacia 48.755123, 21.239643 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 

6988/4; 6679/1; 6224/1; 6988/34 -  pri 

chodníku smerom na Hradovú; v okolí 

domu s parcelným číslom: 6988/15; 

pozdĺž Mnegusovskej ulice napravo 

smerom na koniec ulice; aj úplne na 

konci ulice 

hojný 

180x80 
Fallopia × bohemica 

48.755250, 21.240160; 

48.755554, 21.239766; 

48.755661, 21.239073; 

48.755141, 21.239765 

masový 

masový 

Parthenocissus quinquefolia hojný 20x20 

Fallopia × bohemica 48.754898, 21.239281 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 

6988/13; 6988/12; 6988/10; 6988/9; 

6988/43; 6988/42 

bežný 

90x20 

Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis bežný 

Parthenocissus quinquefolia 48.751714, 21.240540 
pri opornom múre oproti Mengusovskej 

číslo 9; na pozemku s parcelným číslom: 

6224/258 

bežný 10x2 

Čermeľské 

prielohy 

Fallopia × bohemica 
48.756896, 21.220683 

popri cyklo/turistickému chodníku; nad 

záhradkárskou lokalitou; na pozemku s 

parcelným číslom: 1-12423/1 (2145) 

bežný 
10x3 

Fallopia japonica bežný 

Ťahanovské riadky 
Fallopia × bohemica 

48.736633, 21.256764 popri Mlynskom náhone - na pozemkoch 

s parcelnými číslami: 776/503 a 8169/1 

bežný 
10x2 

Fallopia japonica bežný 
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KOŠICE - SÍDLISKO KVP 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť 

plochy [m] 

Moskovská trieda 

Acer negundo  

48.710892, 21.219444 
veľký pozemok pod Moskovskou triedou medzi 

ulicami Trieda KVP a Plzeňská ulica 

hojný 

300x400 Solidago canadensis bežný 

Stenactis annua bežný 

Fallopia × bohemica 
48.712711, 21.221627 

vedľa chodníka blízko pred zastávkou- 

Diamantová, v smere do centra mesta 

masový 
20x15 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 
48.71204,21.21867  

na veľkej ploche zelene v blízkosti MHD 

zastávky Cottbuská v smere do centra 

bežný 
5x4 

Fallopia japonica bežný 

Plzeňská 

Fallopia × bohemica 
48.711778, 21.221444 

pri štrkom obsypanom pozemku pod kostolom 

apoštolskej cirkvi 

masový 
15x8 

Fallopia japonica masový 

Solidago canadensis 48.712276, 21.221778 plocha zelene pod kostolom apoštolskej cirkvi bežný 15x4 

Wuppertálska 
Solidago canadensis 

48.715341, 21.219261 plocha zelene pod Wuppertálskou ulicou 
bežný 

380x100 
Stenactis annua bežný 

Trieda KVP 

Fallopia × bohemica 
48.705577, 21.218941 

vedľa cestnej komunikácie, na pozemku s 

parcelným číslom 1624/612 

hojný 
20x10 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.721010, 21.216353 vedľa chodníka blízko benzínky 

bežný 
2x2 

Fallopia japonica bežný 

Nižné Chmeľníky 

Ailanthus altissima 48.706980, 21.214471 

vedľa cestnej komunikácie na pozemku s 

parcelným číslom: 1624/281 - zasahujúc pomaly 

aj do pozemku s parcelným číslom: 1624/589 

bežný 10x6 

Ailanthus altissima 
48.705937, 21.217132 vedľa cestnej komunikácie na pozemku s 

parcelným číslom: 1624/524 

hojný 
20x5 a 6x6 

48.705572, 21.217585 hojný 
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KOŠICE - SÍDLISKO ŤAHANOVCE 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť plochy 

[m] 

Dopravná 

Solidago canadensis 48.742866, 21.262495 na pozemkoch s parcelnými číslami: 3919/1; 

4025; 3909/1; 3922/1 
hojný 200x40 

Fallopia × bohemica 
48.742835, 21.263106 na pozemkoch s parcelným číslom: 2-

10052/501 a 2-10053/501 

masový 
25x10 

Fallopia japonica masový 

Acer negundo 
48.742680, 21.263630 

väčšia plocha zelene pod zastávkou Tesco-

Džungľa v smere do mesta 

bežný; skupinovo 12x8 

Solidago canadensis 

Fallopia × bohemica 
48.742993, 21.263904 zriedkavý; skupinovo 8x4 

Fallopia japonica 

Magnezitárska 

Fallopia × bohemica 
48.746866, 21.269095 

neďaleko zastávky MHD; na pozemkoch s 

parcelným číslom: 2255/1; 2254/3; 2251/1; 

2250/4; 2249/501; 2248/503; 2247/501; 

2246/6; 2246/5; 2243/1; 2241/1; 2240/2  

bežný 
10x3 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 48.745588, 

21.271198; 

48.745140, 21.271479 

v kríkoch na pozemku s parcelným číslom: 

2972/1 a 2971/1 

hojný; skupinovo 
10x8 a 15x10 

Fallopia japonica hojný; skupinovo 

Fallopia × bohemica 
48.743384, 21.267814 

veľká plocha zelene medzi ulicou 

Magnezitárska a Dopravná; na pozemku s 

parcelným číslom: 2-9967/6; 2-9997/7; 2-

9997/4; 2-9997/3; 2-9997/2; 2-9997/1;  

hojný; skupinovo 
180x30 

Fallopia japonica hojný; skupinovo 

Dopravná 

Fallopia × bohemica 
48.743226, 21.265026 

pozdĺž chodníka; na pozemku s parcelnými 

číslami: 2-9995/501; 2-9994/501 
hojný; líniovo 10x2,5 

Fallopia japonica 

Fallopia × bohemica 48.743404, 21.266724 
pozlž chodníka na pozemkoch s parcelnými 

číslami: 2-9996; 2-9995/502;  

hojný; líniovo 
30x2 

Fallopia japonica hojný; líniovo 
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KOŠICE – STARÉ MESTO 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt Veľkosť plochy [m] 

Mestský park 

Fallopia × bohemica 

48.72158,21.26411  

v mestskom parku pri plote nad cestnou 

komunikáciou ulice Protifašistických 

bojovníkov, na pozemku s parcelným číslom: 

2030/4 

ojedinelý 2x1 

Acer negundo ojedinelý 1x2; líniovo 

Solidago canadensis 
48.72133,21.26503 

okrasná časť v parku pri cestnej komunikácii 

smerom zo stanice na Štefánikovu ulicu;  na 

pozemku s parcelným číslom: 2030/4  

zriedkavý   

Stenactis annua ojedinelý   

Staničné 

námestie 5 

Fallopia × bohemica 
48.72136,21.26636  

parkovisko pri kúpalisku Červená hviezda, na 

pozemkoch s parcelnými číslami: 2010/1 a 

2481/31 

hojný 
5x2; 7x1; 3x1; 2x1 

Fallopia japonica hojný 

Staničné 

námestie 9 
Ailanthus altissima 48.72091,21.26863 

areál autobusovej stanice, pri plote 

ohraničujúcom autobusovú stanicu od 

železničnej  

hojný   

Kollárová 10 Fallopia × bohemica 48.72028,21.26922 
vedľa budovy *SMSÚ OZT ZT Košice, 

Kollárová 10 
hojný 12x10 

Kollárová 10 
Ailanthus altissima 

48.719862, 21.269352 
plot vedľa budovy *SMSÚ OZT ZT Košice, 

Kollárová 10, smerom na ulicu Palackého 

hojný 
10x2; líniovo 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Staničné 

námestie 9 

Acer negundo 

48.719711, 21.269274 
plot autobusovej stanice smerom na ulicu 

Krivá 

hojný 

30x3; líniovo 

pozdĺž plotu a na 

plote  

Ailanthus altissima hojný 

Solidago canadensis ojedinelý 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Staničné 

námestie 11 

Ailanthus altissima 

48.71936,21.26980  v areáli ŽSR pri plote 

hojný 

20x6; líniovo 

Fallopia × bohemica masový 

 

Palackého 
Acer negundo 48.718972, 21.269362 

v poraste bazy; zeleň medzi areálom 

autobusovej stanice a ulicou Palackého  
bežný 8x6 
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Palackého 

Ailanthus altissima 48.718865, 21.269479 
zeleň medzi areálom autobusovej stanice a 

ulicou Palackého  
ojedinelý 2x1 

Ailanthus altissima 48.719046, 21.270665 

po ľavej strane smerom ku SOŠ železničná, 

vedľa cestnej komunikácie za železničným 

mostom  

hojný 8x3 

Fallopia × bohemica 

48.72140,21.27366  
vedľa billboardu v blízkosti SOŠ železničná na 

rozhraní ulíc Palackého a Bosáková 

hojný 
30x6 

Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis hojný 8x4 

Fallopia japonica 48.720938, 21.273387 pri kanáli; pred plotom autobazára AMG zriedkavý 2x1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallopia × bohemica 

48.72196,21.27393  

vedľa cestnej komunikácie na Bosákovej ulici 

pri SOŠ železničná, neďaleko obchvatového 

mostu nad Hornádom 

masový 

150x12; líniovo 

Robinia pseudoacacia ojedinelý 

Solidago canadensis bežný 

Fallopia × bohemica 

48.721995, 21.274602 
medzi mostami vedľa cyklochodníka; smerom 

na jazero napravo 

hojný 

30x8; skupinovo 
Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 48.723276, 21.272412 
medzi cestnou komunikáciou ulice Bosákova a 

plotom, ktorý ohraničuje areál SOŠ železničná 
masový 40x6 

Parthenocissus quinquefolia 48.72318,21.27256  
vedľa cestnej komunikácie na Bosákovej ulici 

na strane Hornádu 
masový 13x3 

Fallopia × bohemica 
48.723819, 21.271751 alúvium Hornádu 

ojedinelý 2x1 

Fallopia japonica ojedinelý 2x1 

Acer negundo 48.723415, 21.271591 areál SOŠ železničná hojný 50x40 

Acer negundo 

48.724653, 21.270680 
v areáli, najmä v blízkosti plotu firmy 

KOVMETAL spol. s r.o. 

hojný 

90x3 
Ailanthus altissima bežný 

Parthenocissus quinquefolia hojný 
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Bosáková 

Acer negundo 
48.726207, 21.269221 

plocha zelene medzi firmou KOVMETAL 

spol. s.r.o. a  záhradkami 

hojný 
230x50 

Ailanthus altissima hojný 

Acer negundo 48.73081,21.27008  vedľa záhradiek hojný 30x10 

Fallopia × bohemica 
48.72876,21.27119  alúvium Hornádu 

bežný 
16x5 

Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis 48.731267, 21.269198 
pred vŕbami na pomerne veľkej ploche zelene 

za záhradkami 
hojný 200x30 

Ailanthus altissima 
48.73214,21.26835  na  ploche zelene za záhradkami 

bežný 
50x15 

Robinia pseudoacacia bežný 

Fallopia × bohemica 48.73249,21.26782  na konci Bosákovej ulici, pri kovovom plote masový 16x5; líniovo 

Alvinczyho 

Ailanthus altissima 48.72942,21.26063  
vo dvore, na pozemku s parcelným číslom: 

3217/1 
bežný 5x3 

Robinia pseudoacacia 
48.73063,21.26022  na pozemku  za pubom Alvinczyho dvor 

ojedinelý   

Solidago canadensis ojedinelý   

Acer negundo 

  

Alvinczyho 27- pred budovou aj vo dvore, na 

pozemkoch s parcelnými číslami: 3398/12; 

3397/6 

bežný 

50x25 Ailanthus altissima hojný 

Solidago canadensis hojný 

Hrnčiarska  

Ailanthus altissima 48.721854, 21.260280 
kúsok zelene vedľa parkoviska na Hrnčiarskej 

ulici 
ojedinelý   

Ailanthus altissima 48.721869, 21.260402 
kúsok zelene vedľa materskej školy na 

Hrnčiarskej ulici 
ojedinelý   

Vojenská 

Ailanthus altissima 48.72172,21.24781  
venčovisko pre psov na Vojenskej ulici za 

stánkom 
bežný 8x1 

Acer negundo 

48.71962,21.24567  
nad plotom SBD I. vedľa cestnej komunikácie 

na Vojenskej ulici 

bežný 70x10; líniovo 

Fallopia × bohemica hojný 
15x10; líniovo 

Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis hojný 70x10; líniovo 

Stenactis annua hojný 70x10; líniovo 

Fallopia × bohemica 
48.718911, 21.244591 

za polyfunkčným objektom na Vojenskej ulici, 

smerom na internáty na Medickej ulici 

masový 
30x5; líniovo 

Fallopia japonica masový 

 

Ladislava 

Novomeského 2 

 

Fallopia × bohemica 

48.72262,21.24359  

pri plote v areáli ZŠ Ladislava Novomeského 

2, smerom na školské ihrisko, z ulice 

Muránska; napravo 

hojný 

10x15 
Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis zriedkavý 

Stenactis annua zriedkavý 
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Ladislava 

Novomeského 2 

Fallopia × bohemica 
48.72301,21.24354  

pri plote školského ihriska v areáli ZŠ 

Ladislava Novomeského 2, smerom z ulice 

Muránska; naľavo 

hojný 
25x4 

Fallopia japonica hojný 

Ailanthus altissima 

48.723310, 21.242941 

na ľavej strane ihriska smerom z ulice 

Muránska, je nad plotom veľká plocha zelene, 

ktorá prechádza až do areálu ihriska 

hojný 

80 m; líniovo 

Acer negundo hojný 

Parthenocissus quinquefolia masový 

Robinia pseudoacacia bežný 

Solidago canadensis bežný 

Stenactis annua bežný 

Belanská 

Fallopia × bohemica 
48.72256,21.24320  

na konci ulice Belanská, pri odpadkových 

košoch 

hojný 
5x5; bodovo 

Fallopia japonica hojný 

Ailanthus altissima 

48.722615, 21.243123 
na konci ulice Belanská, ponad železné 

oplotenie 

hojný 

20x5; líniovo 
Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Parthenocissus quinquefolia 48.72242,21.24267  v strede medzi schodmi masový 13x6 

Parthenocissus quinquefolia 
48.723078, 21.242391 

pozdĺž chodníka z Belanskej ulice smerom ku 

novým bytovkám na Fatranskej ulici 

hojný 
47x3; líniovo 

Solidago canadensis hojný 

Acer negundo 

48.719780, 21.244090 
oproti garážam na Belanskej ulici veľká 

zarastená línia porastov inváznych rastlín 

hojný 

60x8; líniovo 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Robinia pseudoacacia hojný 

Solidago canadensis bežný 

Parthenocissus quinquefolia 48.720280, 21.244470 na budove garáže hojný 6x3 

Acer negundo 
48.71989,21.24550  na rohu ulice Vojenská a Belanská 

ojedinelý 
10x5 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

 

 

Bajzova 

 

 

Fallopia × bohemica 
48.719280, 21.267736 

okolie plota na pozemku firmy: Tempus Invest 

s.r.o.  

hojný 
110x4 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 

48.719328, 21.267016 
okolie parkoviska, pred budovou ubytovne 

ŽSR 

hojný 

5x5 
Fallopia japonica hojný 

38



Bajzova Fallopia × bohemica 
48.719764, 21.266623 

okolie parkoviska; pred a vedľa plechovej 

garáže 

hojný 
6x6; líniovo 

Fallopia japonica hojný 

Löfflerova 
Ailanthus altissima 

48.727052, 21.264724 
Löfflerova 8 - obrastený plot pozemok aj dom 

- parcelné číslo: 2244 

hojný 
30x20 

Parthenocissus quinquefolia masový 

Štítová 
Acer negundo 

48.724720, 21.241387 
zarastené pozemky s parcelnými číslami: 

3596/1; 3596/3; 3597 

bežný 
10x20 

Solidago canadensis bežný 

Tatranská Ailanthus altissima 48.726199, 21.243252 
pri plote na pozemku MŠ s parcelným číslom: 

3799/12; oproti Braniskovej č. 9 a 11 
bežný 4x2 

Braniskova 

Fallopia × bohemica 
48.726266, 21.243378 

za aj vedľa bytového domu na Braniskovej 

ulici č. 9; na pozemku s parcelným č.: 3799/14 

bežný 3x1 a 4x1; 

skupinovo Fallopia japonica bežný 

Ailanthus altissima 48.726116, 21.243389 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 3799/1 - 

pred výmenníkom a 3799/18 - na kúsku zelene 

pri kanáli 

bežný 2x1 a 2x1 

Fallopia × bohemica 
48.726009, 21.245087 

na pozemku s parcelným číslom: 3799/25 - 

vedľa aj pred bytovými domami na 

Braniskovej ulici č.: 1 a 3 

masový 
40x10 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 
48.725658, 21.245655 

na pozemku s parcelným číslom: 3797/2, pred 

Tip-Topom 

bežný 
15x3 

Fallopia japonica bežný 

Námestie L. 

Novomeského 

Ailanthus altissima 
48.725276, 21.246224 

Pri plote ihriska na pozemku s parcelným 

číslom: 3790/5 

zriedkavý 5x2 

Fallopia japonica zriedkavý 2x1 

Fallopia japonica 48.725016, 21.246481 na pozemku 3796/1 vedľa vinotéky Matyšák ojedinelý 1x1 

Mojmírova Ailanthus altissima 48.716931, 21.257857 

napravo od cestnej komunikácie na 

Mojmírovej ulici smerom na Štúrovú; na 

pozemku s parcelným číslom: 170 

zriedkavý 2x2 

Štúrova 

Ailanthus altissima 48.716569, 21.254673 
na oplotenom pozemku s parcelným číslom: 

200  
bežný 6x6 

Ailanthus altissima 
48.716592, 21.254075 

na oplotenom pozemku s parcelným číslom: 

204/1 a 204/2 

masový 
23x5 

Solidago canadensis masový 

Ailanthus altissima 48.716652, 21.252664 
pri vodárenskom objekte s parcelným číslom: 

2597/2 
bežný 3x1 

Ailanthus altissima 48.716735, 21.251753 
na pozemku s parcelným číslom: 218 až pri 

budove Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach  
bežný 

7x2; 3x2; 

2x1,..skupinovo 

Letná Ailanthus altissima 48.730739, 21.247462 
pri košoch na pozemku s parcelným číslom: 

2502 
zriedkavý 3x3 
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Jesenského 
Ailanthus altissima 48.726040, 21.260390 

v okrasných kríkoch medzi cestnou 

komunikáciou a chodníkom na pozemku s 

parcelným číslom: 2475  

zriedkavý 2x2 

Ailanthus altissima 48.727219, 21.258105 2096/1 hojný 8x2 

Kmeťova 
Ailanthus altissima 

48.726810, 21.259975 pred aj na pozemku s parcelným číslom: 2123 
hojný 

10x3 
Parthenocissus quinquefolia hojný 

Bencúrova 
Acer negundo 

48.727863, 21.265524 
pozdĺž oplotenia vedľa cestnej komunikácie na 

pozemku s parcelným číslom: 2633/1 

bežný 
50x2 

Ailanthus altissima bežný 

Stromová 

Acer negundo 

48.729937, 21.264295 
vedľa cesty; na pozemku s parcelným číslom 

8193/1 

bežný 

110x3 
Ailanthus altissima bežný 

Parthenocissus quinquefolia bežný 

Solidago canadensis bežný 

Acer negundo 

48.730065, 21.264085 
vedľa cesty; v oplotenom pozemku s 

parcelným číslom: 3241/1  

hojný 

50x30 Ailanthus altissima hojný 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Acer negundo 

48.731110, 21.263592 
za a vedľa bytového domu na Stromovej ulici, 

na pozemku s parcelným číslom: 3283/1 

bežný 

100x3 Ailanthus altissima masový 

Solidago canadensis hojný 

Bellova Ailanthus altissima 48.731740, 21.263248 
pred aj vedľa mestského objektu na pozemku s 

parcelnými číslami: 3630 a 8193/2 
hojný 25x4 

Stromová 

Acer negundo 

48.732418, 21.263021 
po oboch stranách cesty a za garážami; na 

pozemku s parcelným číslom: 8193/2 

hojný 

185x3 
Ailanthus altissima hojný 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Protifašistických 

bojovníkov 
Ailanthus altissima 48.720748, 21.263373 

pri košoch na pozemku s parcelným číslom: 

2573/13 
ojedinelý 2x1 

Rampová 
Ailanthus altissima 

48.733558, 21.262582 
na oplotenom pozemku s parcelným číslom: 

2633/1 v blízkosti koľajníc 

bežný 10x3 

Parthenocissus quinquefolia bežný 10x5 

 

Priemyselná 

 

 

Acer negundo 

48.727879, 21.272081 
pri plote pozdĺž chodníka; na pozemku s 

parcelným číslom: 3292/39 

bežný 

3x2; 12x2,5 
Fallopia × bohemica bežný 

Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis bežný 

40



 

 

 

 

 

Priemyselná 

Fallopia × bohemica 
48.726515, 21.271087 

po oboch stranách cyklochodníka, na pozemku 

s parcelným číslom: 3733/3 

zriedkavý 
300x4; bodovo 

Fallopia japonica zriedkavý 

Fallopia × bohemica 
48.725358, 21.271519 

pozdĺž cesty na pozemkoch s parcelnými 

číslami: 3292/1 a 3733/3 

hojný 
100x2,5 

Fallopia japonica hojný 

Acer negundo 

48.725154, 21.271773 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 3290/45; 

3674/1; 3290/1; 3674/10; 3290/46; 3290/22; 

3290/21; 3291; 3290/3; 3290/10; 3290/11; 

3290/12; 3290/40; po okrajoch celého 

oploteného areálu 

hojný 

180x 45 a 25 

Ailanthus altissima hojný 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Helianthus tuberosus bežný 

Robinia pseudoacacia bežný 

Solidago canadensis hojný 

Stará Prešovská 

Acer negundo 

48.723599, 21.273845 

naľavo pozdĺž Starej Prešovskej cesty smerom 

do mesta; na pozemkoch s parcelnými číslami: 

3002/2 a 3002/13 

bežný 

20x70 
Fallopia × bohemica bežný 

Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis bežný 

Fallopia × bohemica 48.723684, 21.273226; 

48.723266, 21.273735 

48.723250, 21.273972;  

skupinovo = pod cyklochodníkom napravo 

smerom na jazero; vedľa a pod mostom, na 

pozemkoch s parcelnými číslami:  2647/1 a 

3733/3 

masový 
skupinovo: 15x5; 

25x10; 15x4 
Fallopia japonica masový 

Prešovská cesta 
Fallopia × bohemica 

48.727408, 21.276811; 

48.726099, 21.276548;  

pod mostom v podnikateľskej zóne; na 

pozemkoch s parcelnými číslami: 3282/16; 

3282/1; 3285/18; 3283/1; 3285/6; 3287/1; 

3285/11; 3281/59 

hojný 
skupinovo; 7x5 

Fallopia japonica hojný 

Kasárenské 

námestie 
Fallopia japonica 48.725959, 21.256862 

na rohu budovy; na pozemku s parcelným 

číslom: 679/22; 679/21 
ojedinelý 0,5x0,5 

Tyršovo nábrežie 

Fallopia × bohemica 
48.731055, 21.255537 

v kríkoch vo výbežisku pre psov - na pozemku 

s parcelným číslom: 8009/1 

zriedkavý 
5x1,5 

Fallopia japonica zriedkavý 

Ailanthus altissima 
48.732104, 21.255587; 

48.732211, 21.255419 

pozdĺž Mlynského náhonu; na pozemku s 

parcelným číslom: 776/1 

zriedkavý 

55x1,5; 24x2,5 Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 
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KOŠICE - ŠACA 

 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt Veľkosť plochy [m] 

Šacký kanál 
Fallopia × bohemica 

48.639796, 21.173019 pozdĺž Šackého kanála 
hojný 

500; pozdĺžne 
Fallopia japonica hojný 

Buzinská 

Acer negundo 

48.627471, 21.163934; 

48.626978, 21.164571 

pri parkovisku - tesne za vstupom do Šace 

od Moldavy; na pozemku s parcelným 

číslom: 1-193; ďalej na veľkej ploche 

zelene od pozemku 1-784/2 až po pozemok 

1-840 vrátane 

zriedkavý 5x5 

Fallopia × bohemica bežný 
10x3 

Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis hojný 285x215 

  Solidago canadensis   
ladom ležiace plochy, okraje 

poľnohospodárskej pôdy, lúky plošný 
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KOŠICE - ŠEBASTOVCE 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt Veľkosť plochy [m] 

Rozmarínová 

Solidago canadensis 48.657667, 21.263499 
na pozemkoch s parcelnými číslami: 

377/149; 379;  
hojný 50x20 

Ailanthus altissima 48.656956, 21.263738 
na pozemku s parcelným číslom: 

330/2 
bežný 3x4 

Papradia Solidago canadensis 48.657344, 21.264177 
na pozemkoch s parcelnými číslami: 

333; 331/1 bežný 
30x30 
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KOŠICE – ŤAHANOVCE 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť 

plochy [m] 

Austrálska 

trieda 

Fallopia × bohemica 
48.760392, 21.259828 

neďaleko výbehu pre psov; skupinovo pozdĺž chodníka 

(veľa nových); na pozemkoch s parc.č.: 769/9; 769/1 
bežný 2x3 (4x) 

Fallopia japonica 

Ailanthus altissima 

48.763488, 21.260432 
pozdĺž cesty na Austrálskej triede; na pozemku s 

parcelným číslom: 3346/99 

bežný 

50x20 

Acer negundo bežný 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis hojný 

Jazvečia 

Fallopia × bohemica 
48.760496, 21.257876 

pozdĺž potoka na Jazvečej ulici; na pozemku s parcelným 

číslom: 318 - pred pozemkom s parcelným číslom: 1543/1 

bežný 
6x2 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.760664, 21.257960 popri plote; na pozemku s parcelným číslom: 321 a 826 

zriedkavý 
2x2 

Fallopia japonica zriedkavý 

Fallopia × bohemica 48.761819, 21.257295; 

48.762347, 21.256910;  

pozdĺž Jazvečej ulice, na pozemku s parcelným číslom: 

3491/501 

hojný 100x10 

(skupinovo) Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 

48.763057, 21.256766 

na konci Jazvečej ulice; na pozemkoch s parcelnými 

číslami: 3491/502; 1083/2; 1082/2; 1081/2; 1080/502; 

1079/2; 1078/2; 1077/2; 1076/2; 1075/2;  1074/4; 1074/3; 

1073/4 

hojný 

50x20 Fallopia japonica 
hojný 

Solidago canadensis 48.763076, 21.257051 
na konci Jazvečej ulice; na pozemkoch s parcelnými 

číslami od 1082/1 po 1072/1 hojný 

Parthenocissus quinquefolia 48.761992, 21.257423 
vedľajšia cesta Jazvečej ulice; na pozemku s parcelným 

číslom: 787; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060 hojný 
10x3 

Fallopia × bohemica 
48.760943, 21.257856 na pozemku s parcelným číslom: 823/1 zriedkavý 3x2 

Fallopia japonica 

Jazvečia ulica 

až po ulicu Na 

Sihoti 

Fallopia × bohemica 

48.759719, 21.256973 

pozdĺž potoka od Jazvečej ulice až po ulicu Na Sihoti, na 

pozemku s parcelným číslom: 118; vrátane pozemkov s 

číslami: 670 a 1746/3  

hojný 

500x3 

Fallopia japonica hojný 
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Brusnicová 

Robinia pseudoacacia 48.760144, 21.256005 
pozdĺž Brusnicovej ulice po oboch stranách; na pozemku s 

parcelným číslom: 1015  
hojný 50x4 

Solidago canadensis 48.761143, 21.251901 
pozdĺž Brusnicovej ulice; na pozemku s parcelným číslom: 

2365/1 hojný 
952x120 

Fallopia × bohemica 
48.762252, 21.253064 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 788/501; 787/503; 

789/501 

bežný 
7x3 

Fallopia japonica bežný 

Na Hájiku 

Fallopia × bohemica 
48.759226, 21.255166 na Hájiku 6 - na pozemku s parcelným číslom: 1439 

bežný 
5x3 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.759087, 21.254884 

pred Na Hájiku 10 - na pozemku s parcelným číslom: 

132/1 

ojedinelý 
2x1 

Fallopia japonica ojedinelý 

Magnezitárska 

Fallopia × bohemica 
48.753468, 21.257144 na pozemku s parcelnými číslami: 2029; 1611/2; 1614/2 

bežný 
3x4 

Fallopia japonica bežný 

Acer negundo 
48.752602, 21.258985 

veľká plocha zelene; na pozemkoch s parcelnými číslami: 

1607/1; 1601; 1742/1 

hojný 
200x80 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica 
48.748960, 21.265808 na pozemku s parcelným číslom: 1600/185 

bežný 
4x2 

Fallopia japonica bežný 

Ailanthus altissima 

48.747634, 21.267855 

veľká plocha zelene; na pozemkoch s parcelnými číslami: 

1600/138 (2920/1; 2921/1; 2922/1; 2923/1; 2924/1; 

2925/1; 2926/1; 2927/1; 2928/1; 2929/1; 2930/1 

hojný 

105x20 

Fallopia × bohemica 
hojný 

20x7 

Fallopia japonica 
hojný 

20x7 

Solidago canadensis hojný 
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KOŠICE – VYŠNÉ OPÁTSKE 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť 

plochy [m] 

Cyklochodník 

smerom na 

jazero 

Stenactis annua 48.721802, 21.275012 pozdĺž cyklochodníka na strane Hornádu  bežný 60x5 

Fallopia × bohemica 48.721480, 21.275276 

pozdĺž cyklochodníka napravo smerom na jazero; na 

strane bližšie pri cestnej komunikácii (s rozostupmi 

pozdĺž cca 100 metrového úseku) 

bežný 
100x4;  

líniovo 

Fallopia × bohemica 
48.72054,21.27631  

pozdĺž cyklochodníka napravo smerom na jazero; na 

strane bližšie pri cestnej komunikácii (s rozostupmi 

pozdĺž cca 60 metrového úseku) 

hojný 60x8;  

líniovo 
Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 

48.720040, 21.276310 pozdĺž cyklochodníka na strane Hornádu  

hojný 

135x10; 

skupinovo 

Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis bežný 

Stenactis annua bežný 

Fallopia × bohemica 
48.719208, 21.276405 napravo od cyklochodníka smerom na jazero; pod 

mostom 

bežný 10x2; 

skupinovo Fallopia japonica bežný 

Sečovská cesta 

Fallopia × bohemica 
48.726300, 21.280351 pozdĺž cesty, na pozemku s parcelným číslom: 588 

bežný 
2x1 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.726480, 21.280614 pás zelene medzi cestami, na pozemku s parcelným 

číslom: 1574/6 

bežný 
6x2 

Fallopia japonica bežný 

Acer negundo 

48.726038, 21.281821 

veľká plocha zelene ponad Sečovskú cestu; na 

pozemkoch s parcelnými číslami: 1574/6; 1574/3; 

1574/8; 1574/1; 1574/14;  

hojný 

70x350 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Robinia pseudoacacia hojný 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica 
48.725413, 21.283364 

pás zelene popri moste, na pozemku s parcelným 

číslom: 1574/14 

bežný 3x3; 2x1; 

skupinovo Fallopia japonica bežný 

Panoráma 
Solidago canadensis 

48.719229, 21.294205 pás zelene pozdĺž cesty, na pozemku s parcelným 

číslom: 1242/5 

bežný 
115x3 

Stenactis annua bežný 
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Za Panorámou Lupinus polyphyllus 48.716147, 21.292549 
kosený lúčny porast na pozemku s parcelným číslom 

1556 
hojný 

80x3;  

líniovo 

Nižný Heringeš Parthenocissus quinquefolia 
48.70945,21.28885  

oproti záhradkám, na pozemku s parcelným číslom: 

1500/1 
bežný 

15x2;  

líniovo 

Šípková 
Fallopia × bohemica 

48.691466, 21.292703 
na pozemku s parcelným číslom 590/1 - vedľa 

pozemku s parcelným číslom 590/2 

hojný 20x10; 

skupinovo Fallopia japonica hojný 

Opátovská cesta 
Fallopia × bohemica 

48.705024, 21.280400 
pozdĺž cesty blízko benzínky, na pozemku s parcelným 

číslom: 1402/19 

bežný 
15x1 

Fallopia japonica bežný 
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KOŠICE - ZÁPAD 

Ulica Druh GPS súradnica Bližší popis lokality Výskyt 
Veľkosť 

plochy [m] 

Fialková 

Fallopia × bohemica 

48.716575, 21.241809 smerom z Považskej ulice; pozdĺž cesty 

hojný 

10x6; líniovo Fallopia japonica hojný 

Parthenocissus quinquefolia hojný 

Medická 

Acer negundo 

48.719440, 21.243047 neďaleko schodov smerom na Medickú na pravej strane 

bežný 

90x70 Solidago canadensis bežný 

Stenactis annua bežný 

Fallopia × bohemica 
48.718311, 21.241626 

veľká plocha zelene medzi ulicami Medická a Považská 

hojný 
6x6; bodovo 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.718286, 21.241395 

hojný 
5x5; bodovo 

Fallopia japonica hojný 

Fallopia × bohemica 
48.718212, 21.241196 

hojný 
3x3; bodovo 

Fallopia japonica hojný 

Ondavská 

Fallopia × bohemica 48.72056,21.24342  
pri plote pred novými bytovkami (Nova Terasa), oproti 

parkovisku pre autoškolu 
bežný 5x2 

Fallopia × bohemica 
48.72022,21.24329  

pod novými bytovkami, pri chodníku; neďaleko cestnej 

komunikácie, na pravej strane smerom na Novú 

nemocnicu z mesta  

masový 
35x5 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 
48.719830, 21.243520 pred a v areáli autocvičiska na Ondavskej ulici 

masový 
25x10 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 
48.719670, 21.243256 

nad cestnou komunikaciou na ľavej strane smerom na 

novú nemocnicu 

masový 
25x9 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 48.719222, 21.244056 popri schodoch smerom na Medickú ulicu (ku internátom) ojedinelý 2x1; bodovo 

Jedlíkova 

Solidago canadensis 
48.69633,21.23419  

väčšia plocha zelene, neďaleko budovy 

Východoslovenskej distribučnej a.s. 

hojný 
50x30 

Stenactis annua hojný 

Stenactis annua 48.696107, 21.232695 plocha zelene, blízko parkoviska, pri Jedlíkovej 16 hojný 45x20 

Acer negundo 

48.695920, 21.231210 plocha zelene pri Jedlíkovej 13 

hojný 

50x10 Ailanthus altissima hojný 

Solidago canadensis hojný 
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Račí potok 

Fallopia × bohemica 

48.724528, 21.228885 alúvium Račieho potoka, oproti záhradkám 

masový 

120x15 Fallopia japonica masový 

Parthenocissus quinquefolia masový 

Fallopia × bohemica 
48.724713, 21.227795 popri chodníku (skratka) smerom na Popradskú ulicu 

masový 
25x10 

Fallopia japonica masový 

Popradská 

Fallopia × bohemica 
48.724188, 21.228103 

na pozemku firmy BEP, s.r.o. (výkup šrotu), na 

Popradskej 56B 

bežný 
8x2; 6x2 

Fallopia japonica bežný 

Acer negundo 

48.724273, 21.228537 
väčššia plocha zelene, ktorá siaha od výkupu šrotu 

polkruhovito až po stavebniny ENTE s.r.o. 

hojný 

100x15 

Fallopia × bohemica masový 

Fallopia japonica masový 

Solidago canadensis masový 

Fallopia × bohemica 
48.723290, 21.228605 zeleň pred sivomodrou budovou 

ojedinelý 
3x0,5 

Fallopia japonica ojedinelý 

Fallopia × bohemica 
48.722944, 21.227851 vedľa benzínky pri plote novej výstavby 

bežný 
6x1; líniovo 

Fallopia japonica bežný 

Robinia pseudoacacia 48.718823, 21.226489 areál futbalového ihriska hojný 40x20 

Acer negundo 
48.720574, 21.226146 

čiastočne oplotená väčšia plocha zelene; alúvium Račieho 

potoka 

hojný 
90x15 

Solidago canadensis hojný 

Fallopia × bohemica 
48.720900, 21.226344 naľavo od chodníka smerom na Triedu KVP 

bežný 
8x10 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.721095, 21.226284 naľavo od chodníka smerom na Triedu KVP 

bežný 
6x4 

Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis 48.715418, 21.226963 
veľká plocha zelene medzi Popradskou ulicou a ulicou 

Slobody  
hojný 120x35 

Trieda KVP 

Solidago canadensis 48.722114, 21.218593 pozdĺž chodníka od mostu po čerpaciu stanicu Slovnaft hojný 150x4 

Fallopia × bohemica 

48.722830, 21.219580 oplotený zarastený pozemok  
masový 16x10 

Fallopia japonica 

Parthenocissus quinquefolia hojný 10x9 

 

Čičky 

Solidago canadensis 48.722626, 21.218904 pozemok vedľa štrkovej cesty masový 40x20 

Fallopia japonica 48.72255,21.21762  napravo od cesty smerom ku areálu Čičky zriedkavý 4x3 
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Čičky  
Fallopia × bohemica 48.72180,21.21707 naľavo od cesty smerom ku areálu Čičky zriedkavý 3x1 

Solidago canadensis 48.724970, 21.213990 pozdĺž chodníka hojný 25x10 

Toryská 

Ailanthus altissima 48.71311,21.23807  v okrasnom kríku pred bytovým domom Toryská 6 ojedinelý 2x1 

Fallopia japonica 48.714377, 21.242208 
vedľa cestnej komunikácie na pozemku s parcelným 

číslom: 2291 
zriedkavý 3x1 

Fallopia × bohemica 
48.714566, 21.240328 

za OC Galéria medzi domami; za autobusovou zastávkou 

Ružová - na pozemku s parcelným číslom: 2189; 2190 

hojný 
10x10 

Fallopia japonica hojný 

Ružová Ailanthus altissima 48.71301,21.24328  pred budovou, oproti potravinám MILK AGRO bežný 7x1 

Idanská Ailanthus altissima 48.71211,21.24461  veľa nových náletov pri budove oproti Idanskej 15 bežný 8x4 

Tri hôrky 

Fallopia × bohemica 

48.708551, 21.243116 zeleň medzi Saleziánmi dona Bosca a materskou škôlkou 

bežný 
4x2 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica bežný 
6x3 

Fallopia japonica bežný 

Jazmínová  
Fallopia × bohemica 

48.709300, 21.238688 
predzáhradka (aj bočná strana) bytového domu na 

Jazmínovej ulici č. 3 

bežný 
6x6 

Fallopia japonica bežný 

Bernolákova 

Fallopia × bohemica 
48.70974,21.24344 

bočná strana aj predzáhradka bytového domu na 

Bernolákovej ulici č. 12 

bežný 
15x2 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.709850, 21.243585 predzáhradka bytového domu na Bernolákovej ulici č. 10 

bežný 
3x2 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.709928, 21.243273 

pri lavičkách pred bytovým domom na Bernolákovej ulici 

č. 12 

bežný 
4x2 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.709898, 21.243108 

napravo od chodníka smerom ku materskej škole na 

Bernolákovej ulici č. 14 

bežný 
5x3 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.71019,21.24387  predzáhradka medzi Bernolákovou ulicou č. 4 a 6  

bežný 
8x3 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.710204, 21.244113 

predzáhradka medzi Bernolákovou ulicou č. 4 a 6,z 

opačnej strany ako z parkoviska 

bežný 
6x4 

Fallopia japonica bežný 

Idanská 
Fallopia × bohemica 

48.710120, 21.244230 
predzáhradka bytového domu na Idanskej ulici č. 2, z 

opačnej strany ako z parkoviska 

zriedkavý 
4x2 

Fallopia japonica zriedkavý 

Orgovánová 
Fallopia × bohemica 

48.711510, 21.237260 vedľa chodníka  
bežný 

6x4 
Fallopia japonica bežný 
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Markušova 
Fallopia × bohemica 

48.712581, 21.230838 predzáhradka na Markušovej ulici č. 1 
zriedkavý 

4x2; skupinovo 
Fallopia japonica zriedkavý 

Uherova 

Fallopia × bohemica 
48.712886, 21.229590 vedľa bytového domu Uherova č. 1, pri chodníku 

bežný 
4x2 

Fallopia japonica bežný 

Fallopia × bohemica 
48.712836, 21.229510 predzáhradka bytového domu na Uherovej 1 

bežný 
5x3 

Fallopia japonica bežný 

Popradská 
Fallopia × bohemica 

48.71306,21.22716  zeleň pred parkoviskom obchodu LIDL na Popradskej 
zriedkavý 

2x2 
Fallopia japonica zriedkavý 

Moskovská 

trieda 

Fallopia × bohemica 
48.71257,21.22055  pod mostom Moskovskej tiredy, v okolí Račieho potoka 

zriedkavý 3x3 

Parthenocissus quinquefolia hojný 10x15 

Parthenocissus quinquefolia 48.713037, 21.220500 popri chodníku od mosta smerom ku Tenis komplex hojný 20x3 

Fallopia × bohemica 

48.713455, 21.220870 
od zastávky - Diamantová v smere na KVP pozdĺž 

chodníka smerom ku Tenis komplexu  

masový 
60x20 

Fallopia japonica masový 

Robinia pseudoacacia masový 20x30 

Trieda SNP 

Fallopia × bohemica 
48.705830, 21.240398 

pred Strednou športovou školou na Triede SNP 104 + aj 

pred hlavným vchodom napravo 

masový 
20x12 

Fallopia japonica masový 

Fallopia × bohemica 
48.713721, 21.234556 

v okrasných kríkoch v blízkosti fontány; na pozemku s 

parcelným číslom: 545/4 

bežný 
6x2 

Fallopia japonica bežný 

Bardejovská Fallopia japonica 48.706019, 21.239441 
pred skladom Bily, na pozemku s parcelným číslom: 

1466/2 
zriedkavý 4x2 

 

 

 

 

 

Husárska a 

Zvončeková 

 

 

 

 

 

 

 

Fallopia × bohemica 

48.716225, 21.243535 
na pozemku s parcelným číslom: 3880/1; napravo od 

cesty smerom na Floriánsku pred pozemkom číslo: 2107/1 

bežný 

10x2 Fallopia japonica bežný 

Solidago canadensis bežný 

Fallopia × bohemica 
48.715843, 21.243602 

na pozemkoch s parcelnými číslami: 2108; 2109; 2110; 

2359/4; 2070/2; 2111 

hojný 
16x40 

Fallopia japonica hojný 

Acer negundo 

48.716685, 21.244297 
svahovité pozemky s parcelnými číslami: 2003; 2004; 

2005; 2006; 2007/2; 2014/1; 2015; 2016; 2017 

hojný 

155x25 
Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Solidago canadensis hojný 

Ailanthus altissima  

48.716197, 21.244846 

 

 

na pozemkoch, za zastavanými časťami, s parcelnými 

číslami: 2091/1; 2091/2; 2078; 2070/2; 2359/1; 2359/3 

hojný  

150x70 

 

Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 
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Husárska a 

Zvončeková 
Robinia pseudoacacia  

48.716197, 21.244846 

na pozemkoch, za zastavanými časťami, s parcelnými 

číslami: 2091/1; 2091/2; 2078; 2070/2; 2359/1; 2359/3 
hojný  

150x70 Solidago canadensis hojný 

Konvalinková 

Acer negundo 

48.715409, 21.241906 na pozemku s parcelným číslom: 2357 

hojný 

70x10 Fallopia × bohemica hojný 

Fallopia japonica hojný 

Ružová 
Acer negundo 

48.714754, 21.241240 na pozemku s parcelným číslom: 2145; 2146;  
bežný 

10x3 
Parthenocissus quinquefolia bežný 

Zuzkin park Fallopia x bohemica 48.716916, 21.236607 
pred budovou s parcelným číslom: 1754; na pozemku s 

parcelným číslom: 1842/1 ojedinelý 
3x1 

Obchodná 
Fallopia × bohemica 

48.720506, 21.234625 
neďaleko smetných košov na pozemku s parcelným 

číslom: 1829/1 
ojedinelý 3x1 

Fallopia japonica 
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