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Posudok č. : 22122017– „Stromoradie na Vajnorskej ulici, Bratislava“ 

 

Objednávateľ: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99 

Bratislava 

 

Znalec: Tomáš Fraňo, ISA certified arborist od roku 2001 

                                     EAC european Treeworker od roku 2009 

                                     FLL zertifizierter Baumkontrolleur od roku 2013 

 

Zadanie pre posudok: Vypracovanie dendrologického prieskumu drevín, posúdenie 

zdravotného stavu, stability a perspektívy stromov na stanovišti. Návrh opatrení pre 

zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov, resp. návrh revitalizácie 

 

Podklady pre posudok: Miestna obhliadka, katastrálna mapa hodnotenej plochy 

Obhliadka a hodnotenie drevín ako aj fotodokumentácia boli spravené v dňoch 27.11.2017 – 

15.12.2017. 

 

Identifikačné údaje riešeného územia: 

Kraj, okres, obec:  Bratislavský kraj, Bratislava III, Bratislava Nové Mesto 

Katastrálne územie:  Nové Mesto  

Druh pozemku:  Zastavaná plocha a nádvorie 

Parcela C-KN:                      21968/2 – pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce 
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Dendrologický prieskum drevín –  

„Vajnorská ulica, Bratislava“ 
 

Hodnotené stromy rastú ako súčasť cestného stromoradia pri ceste I. triedy, na vybranom 

úseku Vajnorskej ulice v Bratislave.  Dreviny neboli geodeticky zamerané, boli číslované a 

zakreslené do inventarizačného plánu postupne podľa mapovania v teréne. 

 

Hodnotenie súčasného stavu: 

 

Prvý hodnotený úsek tvoria dreviny s číslom 1 – 74, na ľavej strane ul. Vajnorská,  v smere 

od križovatky so Šancovou ulicou. Stromoradie pozostáva zo stromov sofory japonskej 

(Sophora japonica) vo veku 30 - 60 rokov a troch novovysadených stromov jaseňa mannového 

(Fraxinus ornus), dosadených do voľných miest po odstránených pôvodných stromoch. Celkový 

stav inventarizovaných stromov je priemerný až zlý, v mnohých prípadoch havarijný. Niekoľko 

stromov je z veľkej časti alebo úplne odumretých, z viacerých sú len torzá. Tieto stromy 

bezprostredne ohrozujú svoje okolie. Niektoré jedince majú vážne poškodené koreňové nábehy, 

začínajúcu až pokročilú hnilobu kmeňa, alebo jeho bázy, s výskytom drevokazných húb na 

koreňových nábehoch alebo v koreňovom priestore. Pri týchto stromoch hrozí bezprostredné 

riziko zlomu, niektorých ich častí 

alebo ich vývrat.  Stromy 

s najvážnejšími poškodeniami bez 

perspektívy ďalšieho rastu na 

mieste a zlepšenia celkového 

stavu boli navrhnuté na asanáciu. 

Takmer všetky stromy majú veľké 

rezné rany po odstránení 

kostrových konárov, asymetrické 

koruny vyvetvované pre 

zabezpečenie odstupu od fasád 

budov a dostatočnej podjazdnej 

výšky nad komunikáciou. Mnohé 

tieto fatálne poranenia boli 

stromom v minulosti spôsobené 

zbytočne. Rezné rany s priemerom 

30-40cm nemá v mestskom 

prostredí šancu efektívne 

kalusovať prakticky žiaden strom.   
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Novovysadené jedince jaseňa mannového sú nekoncepčné a nevhodne zvoleným druhom. 

Jaseň mannový je malý strom s kompaktnou korunou. V danom priestore, kde môžu a mali by 

rásť stromy s veľkými korunami pôsobí komicky. Rovnako je pri 

ňom problematické zabezpečiť dostatočnú podjazdnú výšku, ktorá 

by mala na Vajnorskej ulici predstavovať ca 5m.  

Napriek niekoľkým hodnotným jedincom je celé stromoradie 

dlhodobo neudržateľné pre nedostatočný koreňový priestor 

stromov. Korene stromov deformujú spevnené plochy chodníkov, 

cestné obrubníky, v niektorých prípadoch korene vytláčajú 

dlažobné kocky na krajnici vozovky a deformujú časť jazdného 

pruhu cesty. Ďalším rastom bude deštrukcia okolitých 

spevnených plôch pokračovať. Perspektíva veľkej časti 

hodnotených stromov v tomto úseku stromoradia je krátkodobá. 

Aj pri perspektívnych drevinách je nevyhnutné realizovať 

odborné ošetrenie v navrhovanom rozsahu pre zabezpečenie ich 

prevádzkovej bezpečnosti a následne stromy pravidelne 

kontrolovať.  

Zo 74 hodnotených stromov je na okamžitú asanáciu 

navrhnutých 22 jedincov. Ďalších 6 stromov nemá na stanovišti 

perspektívu dlhšiu ako 10 rokov. 

 

V minulosti boli mnohé uličné stromoradia v Bratislave vysádzané nekoncepčne, častokrát 

so žiadnym zreteľom na priestorové a kvalitatívne nároky stromov v ich koreňovom priestore. 

Sofora je veľký strom so široko rozložitou korunou. Koreňový priestor dospelého stromu 

definuje väčšinou plocha priemetu koruny na zem x minimálne 2. Pokiaľ majú tieto stromy k 

dispozícii len niekoľko kubíkov prekoreniteľného priestoru, ich asimiláty sa ukladajú všade 

tam, kde im to priestor umožňuje. Pokiaľ je výsadbový priestor extrémne malý, prípadne úplne 

vyplnený koreňmi, strom si asimiláty ukladá na báze, v koreňových nábehoch. Dochádza tak ku 

extrémnemu hrubnutiu bázy kmeňa, ktorá deštruuje svoje spevnené okolie. V Bonsai umení má 

tento prvok dokonca svoj pojem : „NEBARI“. Je vysoko esteticky hodnotený. V prípade 

uličného stromoradia to konštatovať nemožno.   
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      zhrubnutá báza kmeňa ukladaním asimilátov v koreňových nábehoch 
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Druhý hodnotený úsek tvoria stromy brestovca západného (Celtis occidentalis) v 

rovnakom veku 30 – 60 rokov, s inventarizačným číslom 74 – 138, v smere od križovatky 

Vajnorská/Bajkalská po križovatku Vajnorskej ulice so Šancovou. Taktiež sa jedná o veľké 

stromy, so široko rozložitou korunou a rovnakými nárokmi na priestor pre rast koruny alebo 

koreňov ako pri soforách. Pozorovaný bol však výrazný rozdiel vplyvu nevhodných 

a obmedzených stanovištných podmienok na rozsah poškodenia stromov a deštrukciu okolitých 

spevnených plôch. Pri celtisoch boli chodníky, obrubníky a cesta deformované skôr ojedinele. 

Zároveň sú stromy na tomto hodnotenom úseku v celkovo lepšom zdravotnom stave, primerané 

veku daného druhu. Niektorým jedincom bola detekovaná hniloba bázy kmeňa, pri niektorých 

je hniloba v pokročilom štádiu a hrozí bezprostredné riziko zlomu alebo ich vývratu. Tieto 

stromy boli navrhnuté na okamžitú asanáciu. Pri niektorých hodnotených stromoch boli pri 

vizuálnej kontrole pozorované poškodenia, ktoré signalizujú začínajúcu hnilobu bázy kmeňa a 

poškodenie na koreňových nábehov stromov. Takéto stromy môžu predstavovať bezprostredné 

riziko pre svoje okolie, poškodenia môžu strom staticky oslabiť a môže dôjsť k zlyhaniu stromu 

– vývratu, pokiaľ sa rozsah poškodenia nestanoví 

dôkladnejšie a nenavrhnú sa opatrenia pre zabezpečenie 

prevádzkovej bezpečnosti daných stromov. K presnému a 

spoľahlivému stanoveniu rozsahu poškodenia, je pri týchto 

stromoch odporučené prístrojové vyšetrenie kmeňov a báz 

stromov rezistografom IML PD 500. Pre zabezpečenie 

aktuálnej prevádzkovej bezpečnosti boli na týchto 

stromoch navrhnuté opatrenia a zásahy, po ktorých bude 

strom stabilizovaný do doby, kým sa nevyhodnotí presný 

rozsah a závažnosť poškodenia. Opakovaná kontrola 

kritických drevín sa odporúča opakovať po 2 rokoch, aby 

sa opätovne prehodnotil ich stav.  

Rovnako aj tieto stromy majú veľké rezné rany po 

odstránení kostrových konárov, vyvetvované koruny pre 

zabezpečenie odstupu od fasád budov a dostatočnej 

podjazdnej výšky nad komunikáciou. Mnohé tieto fatálne 

poranenia boli stromom v minulosti spôsobené zbytočne 

zanedbaným výchovným rezom a následnou neodbornou 

a nesystematiskou údržbou. Rezné rany s priemerom 30-

40cm nemá v mestskom prostredí šancu efektívne 

kalusovať prakticky žiaden strom.  
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V korunách takmer všetkých celtisov sa v menšej alebo väčšej miere vyskytuje imelo. Imelo 

(Viscum album) je poloparazit odoberajúci stromu vodu a v nej rozpustené živiny. Strom 

oslabuje a pri silnom napadnutí môžu viesť až k jeho úhynu. Treba ho odstrániť včas, aby sa 

lepkavé plody postupne nerozniesli po celom strome a okolí. Odstránenie napadnutia môže byť 

problematické, nakoľko imelo 

tvorí v dreve stromu sacie korene 

siahajúce niekedy až 1m od 

samotnej rastliny. V prípade 

krátkych internódií je možné 

rezať až po zdravé drevo. V 

opačnom prípade nie je jeho 

odstránenie vždy možné bez 

zásadnejších zásahov do koruny 

stromu. V takomto prípade sa 

odporúča zrezať len samotné 

rastliny a zásahy pravidelne 

opakovať. 

 

Z celkového počtu 64 hodnotených stromov bolo na okamžitú asanáciu navrhnutých 9 

jedincov. Ďalších 10 stromov nemá na stanovišti perspektívu dlhšiu ako 10 rokov. 

 

Na obidvoch hodnotených úsekoch stromoradia boli 

zaznamenané niektoré výsadbové miesta (ešte s drevinami alebo už 

voľné po asanácií), ktoré boli umiestnené nevhodne. Nerešpektovali 

dopravné predpisy alebo celkové prevádzkové obmedzenia 

inžinierskych sietí, na chodníkoch alebo ceste. Boli to výsadbové 

jamy situované v križovatke ulíc, medzi stĺpom verejného osvetlenia 

a kanálom, priamo v prechode pre chodcov. Tieto miesta boli 

navrhnuté na úplne zrušenie.  
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Návrh riešenia revitalizácie a novej výsadby: 

 

Posudzované úseky stromoradia predstavujú v meste významný estetický, ekologický prvok 

a plnia nenahraditeľnú hygienickú funkciu v území. Stromy do miest neodmysliteľne patria a je 

dôležité, aby boli súčasťou každého nového projektu alebo rekonštrukcie. Pri plánovaní 

moderných centrálnych mestských zón a urbanizovaných mestských priestorov vôbec, sa čoraz 

častejšie hľadajú možnosti, ako vniesť do priestoru najdôležitejšiu súčasť t.j. vzrastlú zeleň - 

stromy a zároveň rešpektovať technickú aj dopravnú infraštruktúru územia. Je nevyhnutné 

hľadať dlhodobé riešenia obnovy pôvodných  stromoradí, nové výsadby plánovať systematicky 

s ohľadom na všetky nároky, ktoré stromy majú! Počiatočná investícia do dôkladnej prípravy 

potrebných podmienok pre stromy a kvalitnej výsadby, sa v budúcnosti vráti v bezproblémovej 

starostlivosti.   

 

Dreviny (sofory japonské) na prvom hodnotenom úseku pre nevhodné stanovištné 

podmienky a absenciu odbornej, systematickej údržby v minulosti dožívajú a neplnia všetky 

potrebné atribúty plnohodnotného cestného stromoradia. Dlhodobé zachovanie stromoradia  

s pôvodnými stromami v pôvodnom počte je vzhľadom na ich vek a súčasný zdravotný stav 

nereálny. Čiastkové opravy poškodených chodníkov, vozovky alebo len deformovaných 

obrubníkov koreňmi stromov sú možné len pri niektorých stromoch. V mnohých prípadoch sú 

spevnené plochy deformované do takej miery, že sanácia bez poškodenia koreňov nie je možná.  

 

Po zvážení všetkých alternatív a možností, ako zabezpečiť v danej lokalite kvalitné, 

dlhodobo udržateľné a bezpečné stromoradie s vysokou estetickou a ekologickou hodnotou a 

zároveň ako zabezpečiť kvalitné nedeformované – funkčné spevnené plochy, odporúčame v 

tomto úseku stromoradie celkovo vymeniť za nové. 

Po odstránení všetkých stromov je potrebné generálne zrekonštruovať výsadbové miesta, 

ktoré budú stromom zabezpečovať kvalitný životný priestor v nasledujúcich desaťročiach. 

V Nemecku sa za kvalitný výsadbový priestor považuje miesto, kde strom môže prekoreniť aspoň 

9m³ substrátu. Pokiaľ nie je možné stromom ponúknuť otvorený rastlý terén, je možné pristúpiť 

k pokrokovému riešeniu a pod spevnené plochy inštalovať „DeepRoot system“, ktorý stromom 

umožní tvorbu koreňov aj pod spevnenými plochami. Podzemný systém pre koreňovú sústavu, 

bloky Silva Cell  spolu so zavlažovacími a prevzdušňovacími trubkami tvoria systém, ktorý 

poskytne dôležitý priestor a podmienky pre korene stromov. Stromy majú zabezpečený potrebný 

životný priestor, korene dostatok vlahy a vzduchu a zároveň nedochádza k rozrušovaniu 

okolitých spevnených plôch. 
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Podzemný systém pre koreňovú 

sústavu, bloky Silva Cell. 
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Veľmi dôležité je vytvorenie digitálnej inventarizácie stromov, v multi-úrovňovej digitálnej 

mape celej ulice, kde budú zakreslené všetky siete, s ktorými stromy môžu prísť do konfliktu. 

Pri výsadbe je potrebné všetky siete chrániť fóliami proti prerastaniu koreňov. Výsadbové jamy 

stromov odporúčame na novo definovať. V stromoradí nemusí byť rovnaký počet stromov ako 

je teraz. Po dôkladnej analýze môže byť tento počet menší, ale aj väčší. Dôraz musí byť kladený 

na kvalitu jednotlivých miest. Na stanovišti, kde je veľký počet podzemných vedení, prípadne 

na miestach, kde podzemný priestor obmedzujú iné okolnosti, veľké stromy vysádzať 

neodporúčame. Na týchto miestach môžu byť koncipované výsadby napríklad kvitnúcich krov 

a tráv (Hibiscus, ibištek + trávy, Amelanchier, muchovník + trávy a pod..). 

 

Výsadbové jamy odporúčame oddeliť od chodníka  vyvýšeným obrubníkom, čo zníži 

infiltráciu nežiadúcich roztokov do výsadbových jám, najmä z posypových solí. 

Zároveň ich 

odporúčame podsadiť 

nenáročnými trvalkami, 

kríkmi, alebo ozdobnými 

trávami. Veľký zreteľ ale 

musí byť kladený na 

udržiavateľnosť týchto 

priestorov. Z prehustenej 

výsadby sa ťažko 

vyhrabávajú odpadky. 

Príliš voľná kompozícia 

bude zase lákať 

štvornohých priateľov 

človeka k vykonávaniu 

svojich potrieb.  

 

V žiadnom prípade si nie je možné myslieť, že toto stromoradie je sanovateľné a dlhodobo 

udržateľné postupnou obnovou jednotlivých stromov do nezmeneného výsadbového 

priestoru! 

Aj v prípade, že sa podarí z jám po asanáciách odstrániť zvyšky podzemných častí stromu do 

hĺbky 1,5m, pri priemernom rozmere výsadbovej jamy 1x2m to predstavuje celkový nový 

priestor v objeme 3m³. Do takéhoto priestoru nie je možné vysádzať veľké stromy, nakoľko sa 

terajšia neudržateľná situácia čoskoro zopakuje. Takto sa problém neustále bude tlačiť pred 

sebou a kvalitné, esteticky a ekologicky vysoko hodnotné stromoradie na tejto strane Vajnorskej 

ulice nebude nikdy. 
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Pri stromoradí z celtisov (druhý hodnotený úsek) sa prikláňame k zachovaniu stromoradia 

a vynaloženie menšej investície na jeho revitalizáciu. Nevyhnutné je predovšetkým 

zabezpečenie kvalitnej, odbornej údržby súčasných stromov 

v zmysle navrhovaných opatrení. Z hľadiska skvalitnenia 

podmienok pre stromy a stavu funkčnosti chodníkov 

a komunikácií v nasledujúcich 10 rokoch, je potrebné zväčšiť 

výsadbové jamy okolo stromov. Ideálne je odstrániť 

spevnené plochy v súvislom  páse a vytvoriť ucelený 

výsadbový priestor so šírkou minimálne 1 - 1,5 m alebo 

zväčšenie jednotlivých výsadbových miest na rozmer 

minimálne 1,5 x 3 m. Vytvorením dostatočného priestoru 

okolo stromov sa zabezpečí  potrebný príjem vlahy, pôdneho 

vzduchu a organickej zložky do koreňového priestoru. Tieto 

opatrenia sú nevyhnutné pre zlepšenie podmienok pre 

stromy, znamená to však zrušenie možnosti parkovania na 

spevnených plochách medzi stromami.                                                              

 

 

Štyri novovysadené stromy jaseňa mannového (Fraxinus ornus), dosadené do voľných miest 

po odstránených pôvodných stromoch, navrhujeme presadiť na iné vhodné miesto v rámci 

verejnej zelene. 
 

 

Metodický postup hodnotenia drevín: 

 

Terénnym prieskumom boli zaznamenané a vyhodnotené všetky stromy vo 

vybranom riešenom území. Spracované údaje boli zapísané do tabuľky s nasledujúcimi 

hodnotami: 

 

Inventarizačné číslo stromu – stromy boli číslované postupne podľa mapovania v teréne. 

Inventarizačnému číslu stromu zodpovedá jeho poradovému číslu pri mapovaní. 

 

Názov dreviny a obvod kmeňa - pri hodnotených drevinách sa určí presný rodový a druhový 

názov po latinsky a po slovensky. Zároveň sa zmeria obvod kmeňa stromu vo výške 130 cm nad 

zemou. Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm nad zemou, sa meria 

obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením,  v prípade viackmenných stromov pri báze kmeňa. 
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Návrh nevyhnutných opatrení vychádza z celkového posúdenia a vyhodnotenia stavu 

jednotlivých stromov. Jednotlivé zákroky sú navrhované v súlade s arboristickým štandardom 

„Rez stromov“ a podľa technickej normy STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana 

stromovej vegetácie. Pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti hodnotených drevín boli 

navrhnuté opatrenia: 

ZR (Zdravotný rez) - cieľom je optimalizovať zdravotný stav, vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť 

stromu z hľadiska dlhodobej perspektívy. Odstraňujú sa usychajúce a suché konáre, 

mechanicky poškodené a zlomené konáre, konáre napadnuté patogénmi a škodcami, imelom,  

konáre konkurenčné a vrastajúce do koruny. 

RK (Redukčný rez) – pri obvodovej redukcii koruny sa odstraňujú obvodové časti koruny s 

cieľom zmenšiť náporovú plochu koruny a presunúť ťažisko stromu nižšie. Najviac sa skracujú 

konáre v hornej tretine koruny a smerom nadol sa hĺbka rezu konárov a výhonov zmenšuje. 

Pokiaľ to je možné, bude zachovaný charakteristický tvar koruny daného taxónu.  

PRK (Parciálna/lokálna redukcia) - napr. jedného ramena stromu sa realizuje z dôvodu 

stabilizácie, dostatočnej podjazdnej a podchodnj výšky pod stromami a pre zabezpečenie 

odstup konárov stromu od prekážky (budovy alebo strechy).  

V (Výrub – asanácia) - asanácia je navrhovaná pri stromoch s vážnym poškodením kmeňa, 

bázy kmeňa, suchej a odumierajúcej korune, pri stromoch, kde nie je perspektíva zlepšenia 

ich celkového stavu a možného ponechania na mieste.  

PV (prístrojové vyšetrenie) – odporúča sa pri stromoch, kde sa po vizuálnej kontrole stromu 

predpokladá hniloba bázy kmeňa alebo je podozrenie na dutiny v kmeni. Vyšetrenie kmeňov a 

báz stromov robí naša spoločnosť rezistografom IML PD 500. 

 

Priority navrhovaných opatrení – priorita určuje naliehavosť realizácie navrhnutého zákroku 

s ohľadom na závažnosť poškodení a zdravotného stavu dreviny, ako aj frekventovanosti 

lokality a iných stanovištných podmienok.    

1! - bezodkladný zákrok (strom bezprostredne ohrozuje okolie)    

1 - do 3 mesiacov    

2 - do 1 roka    

3 - do 2 rokov    

 

Perspektíva stromov bolo vyhodnocovaná podľa predpokladanej životnosti stromov na 

stanovišti za nezmenených podmienok. Je definovaná terajšími stanovištnými podmienkami 

a zdravotným stavom stromu. 

P - perspektívny strom - životnosť stromu na stanovišti 10 rokov a viac 

N - neperspektívny strom - životnosť stromu na stanovišti do 10 rokov 
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Rozšírenie výsadbového priestoru – rozšírenie súčasnej výsadbovej jamy krátkodobo zlepší 

podmienky pre stromy, ktorých perspektíva zachovania na stanovišti je viac ako 10 rokov. V 

mnohých prípadoch by bolo rozšírenie výsadbového priestoru len čiastkové - dočasné riešenie, 

nakoľko sú zdeformované okolité spevnené plochy, obrubníky alebo korene prerastajú do 

vozovky cesty a sanácia týchto plôch nie je možná bez poškodenia koreňov stromu. Možnosť 

rozšírenia je posudzovaná predovšetkým pre plánovanú novú výsadbu.  

A1 - "Áno" možnosť rozšírenia do jednej strany (na jednej strane prekážka)   

A2 - "Áno" - možnosť rozšírenia do obidvoch strán    

zrušiť výsadbové miesto - výsadbové miesta (ešte s drevinami alebo už voľné po asanácií), ktoré 

sú umiestnené nevhodne. Nerešpektujú dopravné predpisy alebo celkové prevádzkové 

obmedzenia inžinierskych sietí, na chodníkoch alebo ceste. Výsadbové jamy situované v 

križovatke ulíc, medzi stĺpom verejného osvetlenia a kanálom, priamo v prechode pre chodcov. 

Tieto miesta nie je možné opätovne nahradiť stromami.   

 

Poznámka zaznamenáva najzávažnejšie defekty a zistenia na hodnotenej drevine. Napomáha 

priniesť presnejší a komplexnejší pohľad na celkový stav stromu. 

 

 

Výpočet spoločenskej hodnoty stromov určených na výrub: 

 

Všetky stromy navrhnuté na asanáciu boli zároveň vyhodnotené a spracované v samostatnej 

tabuľke, v zmysle platnej legislatívy t. j. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon OPK“) a podľa Vyhlášky č. 158/2014 

Ministerstva životného prostredia, ktorou sa mení Vyhláška č. 24/2003 Ministerstva životného 

prostredia (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa vykonáva zákon OPK. 

Vyššie uvedené legislatívne predpisy určujú presný postup a spôsob hodnotenia drevín a 

výpočtu ich spoločenskej hodnoty. 

Pri hodnotených drevinách sa určí presný rodový a druhový názov, zmerajú sa veľkostné 

parametre t.j. veľkosť. Veľkosť stromu sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad 

zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Pri stromoch, ktoré sa 

rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm nad zemou, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho 

rozkonárením,  v prípade viackmenných stromov pri báze kmeňa. Podľa potreby sa vyhotoví 

fotodokumentácia. 

V zmysle vyhlášky je vypočítaná celková/základná spoločenská hodnota drevín rastúcich 

v riešenom území. Podľa § 36 ods. 1 citovanej vyhlášky „Spoločenská hodnota drevín je 

uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33“. Spoločenská hodnota drevín  
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vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje aj s prihliadnutím na 

plnenie mimoprodukčných funkcií (§ 95 ods. 1 zákona). 

Na základe posúdenia zdravotného stavu drevín, miery poškodenia, celkovej vitality 

a perspektívy vývoja a rastu na danom mieste, sa stanovia koeficienty pre ďalší výpočet 

spoločenskej hodnoty drevín. V poznámke sa zaznamenávajú ďalšie dôležité poznatky 

o drevinách tak, aby ich bolo možné vyhodnotiť čo najkomplexnejšie. 

Celková/základná spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 vyhlášky sa upravuje 

prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35 vyhlášky. Súčinom prirážkových indexov sa vynásobí 

celková spoločenská hodnota drevín, výsledkom je upravená – výsledná spoločenská hodnota 

drevín.  

 

Pri hodnotení boli použité nasledovné koeficienty:     

a) 1,0 – ak ide o strednoveké dreviny 

b) 1,4 -  ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach 

alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón 

c) 0,4 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická 

hodnota v rozpätí nad 60% (ťažké poškodenie) 

d) 0,6 – ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická 

hodnota v rozpätí 26 – 60% (stredné poškodenie)      

e) 0,8 – ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s 

využívaním konkrétnej plochy územia. Ak je drevina poškodená alebo je iným 

spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 – 25% (slabé poškodenie 

           

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje ak povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. 

 

 

 

Fotodokumentácia pre presnejšie zobrazenie niektorých kritických poškodení a zistených 

nedostatkov tvorí prílohu č.1. Situácie so zakreslením hodnotených drevín tvoria prílohy č. 2-

7. Zoznam všetkých hodnotených drevín s navrhovanými zákrokmi ošetrenia, perspektívou 

a prioritou realizácie zákroku je spracovaný v tabuľke č. 1, ktorá tvorí prílohu č. 8. Hodnotené 

stromy určené na výrub s výpočtom ich spoločenskej hodnoty sú spracované v samostatnej 

tabuľke č. 2, ktorá tvorí prílohu č. 9. 
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Príloha č. 1 – fotodokumentácia  

                 
Prvý hodnotený úsek, celkový pohľad, stromoradie sofory japonskej                 č. 2 – poškodené spevnené plochy 

                 
 č. 9 – extrémne vyosený, krivý strom    č. 13 – zničené obrubníky cesty             č. 14 – poškodený kmeň 
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č. 24 - mladý strom                               č. 26 - torzo                                            č. 29 – vážne poškodený kmeň  

                
č. 29 – dožívajúce torzo                        č. 30 – obsekané korene                        č. 45 – poškodená bázy kmeňa 
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č. 46 – nový výkop v koreňovom priestore  

               
č. 47 – poškodená báza kmeňa            č. 47 – nový výkop v koreňovom priestore  č. 51 – dožívajúce torzo 
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č.57 – odstránený kostrový konár         č. 64 – odumierajúci strom                   č. 68 – prakticky odumretý strom  

               
Druhý hodnotený úsek, celkový pohľad, stromoradie brestovca západného      č. 80 – vážne poškodený kmeň 
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č. 91 – adventívne korene                    č. 91 a 92 – stavebná činnosť v okolí     č. 92 – poškodené korene 

               
č. 94 – rastie v križovatke                     č. 94 – vážne poškodený kmeň               č. 119 - torzo 
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č. 95 – rastie priamo v prechode pre chodcov, takmer žiadny priestor pre rast 

               
č. 133 – rameno zasahuje do cesty       č. 135 – takmer žiadny priestor             č. 136 – rastie tesne pri ceste 
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č. 135 – strom nemá takmer žiadny priestor pre rast koreňov 

 

 

 

Pre všetky uvedené činnosti platí : 

STN 83 7010 "Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie"   

Arboristický štandard – Rez stromov, ISBN 978-80-552-1364-4 

ÖNORM L1122 Baumpflege und Baumkontrolle 

ZTV- Baumpflege 2017 

 

S pozdravom 

Tomáš Fraňo 

                           

 

 

 


