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LOKALITA HODNOTENIA
Predmetom tomografického hodnotenia bolo 107 ks stromov, ktoré rastú na ploche cintorína
- parcely č. 2770/6, 9, 10, 2770/1, 2770/13, 14, 15 v k.ú. Pezinok. Stromy rastúce na starom
cintoríne na Seneckej ulici v Pezinku boli hodnotené na čiastkových plochách A, B, C, D, E,
F, F, G, T podľa situačného plánu cintorína a členenia cintorína na katolícku a evanjelickú
časť. Ide o líniové stromoradia pozdĺž oplotenia cintorína zo strany (vnútorná strana
oplotenia a vonkajšia strana zo strany parkoviska), pozdĺž areálových prístupových
chodníkov k hrobovým miestam a ostatné stromy rastúce jednotlivo, resp. v rámci skupinovej
výsadby na ploche cintorína. Plocha S je stromoradie pozdĺž Tehelnej ulice.
Jednotlivé hodnotené počty stromov na čiastkových plochách starého cintorína na Seneckej
ulici v Pezinku.
1.Ľavá strana cintorína - katolícka časť rozdelená na dve časti:
- jej ľavá plocha /A / - 5 ks vysokých stromov
- lemovanie predelovej cesty /B/ - 18 ks stromov
- jej pravá plocha /C / - 12 ks vysokých stromov
2. Predelová cesta so starou kaplnkou medzi katolíckou a evanjelickou stranou cintorína:
- lemovanie cesty /D/ - 4 ks stromov
3.Pravá strana cintorína - evanjelická je rozdelená na dve časti:
- jej ľavá plocha /E / - 15 ks vysokých stromov
- lemovanie predelovej cesty /F/ - 10 ks stromov
- jej pravá plocha /G / - 12 ks vysokých stromov
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4. Stromoradie zo stĺpovitých topoľov (Populus nigra ´Italica´) na dolnej hrane cintorína:
- 11 ks stromov
5. Stromoradie zo sofory japonskej (Sophora japonica) pod cintorínom zvonka (parkovisko):
- 16 ks stromov.

METÓDA POSÚDENIA
Hodnotenie bolo vykonané metódou akustickej tomografie, tá predstavuje nedeštruktívnu
metódu, ktorá využíva akustické vlastnosti dreva za účelom detekcie trhlín, výskytu skrytých
dutín a úbytku drevnej hmoty. Metóda je založená na zisťovaní rýchlosti prechodu
akustického impulzu drevom. V prípade výskytu dutiny a úbytku/ zoslabeniu drevnej hmoty
akustický impulz obchádza dutinu, čím sa zníži rýchlosť šírenia zvuku v kmeni stromu.
Obr.1 Prechod zvukového impulzu drevom

Obr. 2 Prechod zvukového impulzu zdravým a poškodeným
drevom

Hodnotenie bolo vykonané zvukovým tomografom ArborSonic 3D. Merania boli realizované
vo dvoch výškach s použitím 6 snímačov. Softvér zobrazuje dutiny a hnilobu poškodenej
plochy vo vnútri stromu, ktoré sú na výslednom zobrazení farebne odlíšené od zdravého
dreva. Meraním vo dvoch (prípadne troch) výškach sa získava aj 3D model zobrazenia.
Grafické zobrazenia každého stromu sú súčasťou protokolu hodnotenia. Okrem toho sú
pripojené v tabuľkách hodnoty poškodených plôch (v %).
U dreviny boli zistené meraním taxačné charakteristiky stromu (obvod kmeňa vo výške 130
cm, výška stromu) a vizuálne základné hodnotenie: kmeňa, tvar koruny a jej vetvenie, odhad
presychania konárov, výskyt dutín, prasklín, poškodenia koruny, koreňových nábehov.
Obvod kmeňa vo výške 130cm
Údaj potrebný k stanoveniu výšky spoločenskej hodnoty dreviny v súlade s prílohami č. 34 a
35 Vyhlášky č.24/2003, ktorou sa vykonáva zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
V prípade rozkonárenia sa tento údaj získa tesne pod miestom rozkonárenia.
Akustickým tomografom nie je možné vyhodnotiť stav koreňového systému a jej odolnosť
voči vyvráteniu. Neboli hodnotené: dostupnosť vody v pôdnom priestore, prevzdušnenie
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pôdy, skladba pôd a ich pH, kontaminácia pôdy, podrobné hodnotenie údržby dreviny
v minulosti a pod.
Fyziologická vitalita drevín
Vitalita odráža životaschopnosť dreviny, jeho fyziologickú aktivitu so zohľadnením
genetickej predispozície daného taxónu. Vitalita bola hodnotená v päťbodovej stupnici:
1. výborná až mierne znížená
2. stredne znížená (stagnácia rastu, presychanie na periférii koruny)
3. výrazne znížená (defoliácia koruny až do 50%, významne fragmentovaná, dynamické
presychanie nevyvolané zatienením, často suchá vrcholová partia koruny, u stálozelených
ihličnanom iba 1 – 2 ročníky ihličia)
4. zbytková vitalita (defoliácia významne nad 50%, väčšina koruny odumretá)
5. suchý strom (odumretý jedinec)
Zdravotný stav
Použitá 5 – bodová stupnica zdravotného stavu :
1. zdravotný stav výborný až dobrý
2. zhoršený (mechanické narušenie významného charakteru)
3. výrazne zhoršený (prítomnosť poškodení znižujúcich dožitie hodnoteného jedinca)
4. silne narušený (súbeh defektov a prítomnosť poškodení výrazne znižujúcich dožitie
hodnoteného jedinca)
5. rozpadajúci sa/odumretý strom (akútne riziko rozpadu)

Záver posúdenia
Posúdenie 107 ks stromov s využitím akustickej tomografie zohľadňuje stav drevín
k obdobiu 8. – 30.9. 2016, rastúcich na ploche cintorína a stromoradie sofory japonskej na
Tehelnej ulici. Na základe výsledkov vizuálneho hodnotenia vitality a zdravotného stavu,
výstupov akustickej tomografie boli jednotlivé hodnotené dreviny zaradené do kategórií
podľa nutnosti zásahu na okamžitý a etapovitý výrub, na výrub bez časového hľadiska a na
zachovanie. V prípade drevín určených na zachovanie navrhujeme pravidelne – 1 x ročne
sledovať odborne spôsobilou osobou vitalitu, zdravotný stav stromov a podľa budúceho stavu
vyhodnocovať ich zachovanie na stanovišti s uvedením potrebného pestovateľského zásahu
alebo navrhnúť dreviny na výrub, ak dôjde k významnému poklesu vitality, zhoršeniu
zdravotného stavu, silnému zníženiu stability a budú vysoko rizikové z hľadiska
prevádzkovej bezpečnosti, očakáva sa poškodenie pomníkov (ak dočasné zachovanie
neumožní vykonanie pestovateľského zásahu). V roku 2020 navrhujeme na drevinách, ktoré
ostanú na stanovišti opätovne vykonať prístrojové meranie zdravotného stavu a stability
stromov (akustická tomografia, ťahové skúšky).
Na cintoríne je potrebné rešpektovať účel pietneho miesta, zaistiť bezpečnosť pohybu ľudí
pri návšteve cintorína, poslednej rozlúčke, umožniť užívanie hrobových miest a súčasne
predísť poškodeniam pomníkov. V prípade stromov, ktoré ostávajú na zachovanie na ploche
cintorína, je potrebné dodržiavať STN 83 7010 "Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie". V prípade, že pri výkope dôjde k zásahu do koreňovej sústavy stromov,
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je potrebné túto skutočnosť nahlasovať správcovi cintorína, oddeleniu životného prostredia
a následne posúdiť v danom čase možnosť zachovania stromu, resp. rozhodnúť o nutnosti
jeho výrubu.

Hodnotená plocha A
Na hodnotenej ploche A bolo celkovo hodnotených 5 ks stromov: 1 ks smrek pichľavý (Picea
pungens), 3 ks smrek obyčajný (Picea abies), 1 ks breza previsnutá (Betula pendula).
OKAMŽITÝ VÝRUB:
Na okamžitý výrub navrhujeme 1 ks smreka obyčajného
2016_ILS4_A4 smrek obyčajný (Picea abies)
– vysoký vzrast, nedostatok priestoru pre vývoj a ochranu koreňovej sústavy medzi 2
pomníkmi, mechanické poškodenie koreňov, potenciálna hniloba koreňov, vysoko postavené
ťažisko – znížená stabilita, vysoké riziko zlyhania – vývratu
ETAPOVITÝ VÝRUB 1 – 2 roky (dočasné sledovanie)
Na etapovitý výrub navrhujeme 2 ks smreka obyčajného
2016_ILS2_A2 smrek obyčajný (Picea abies) – vysoký vzrast, vysoké riziko vývratu
vzhľadom na významne obmedzený koreňový priestor, poškodenie
koreňovej sústavy
2016_ILS3_A3 smrek obyčajný (Picea abies) – vysoký vzrast, vysoké riziko vývratu
vzhľadom na významne obmedzený koreňový priestor, poškodenie
koreňovej sústavy
NA VÝRUB BEZ STANOVENIA ČASOVÉHO HĽADISKA
(nevhodná poloha v pomníku, poškodzovanie hrobu)
2016_ILS1_A1 Smrek pichľavý (Picea pungens)
NA ZACHOVANIE, SLEDOVANIE, OŠETRENIE
2016_ILS5_A5 breza previsnutá
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Hodnotená plocha B
Na hodnotenej ploche B bolo celkovo hodnotených 18 ks stromov. V rámci plochy B sú
zastúpené 2 ks borovice lesnej, 1 ks jedle bielej a 15 ks pagaštanu konského. Stromy
pagaštanu predstavujú staré stromy v štádiu dospelosti, rastú v rámci stromoradia, vo veľmi
obmedzenom priestore pozdĺž predelovej komunikácie. V predošlom období došlo
k vyvetvovaniu korún do výšky, redukcii korún (smerom k chodníku, resp. sa pristúpilo k
vrcholovej redukcii v prípade ústupu vrcholovej koruny).
OKAMŽITÝ VÝRUB:
Na okamžitý výrub navrhujeme 7 ks stromov: 6 ks pagaštanu konského (Aesculus
hippocastanum) vzhľadom na výrazne zníženú až zbytkovú vitalitu koruny, výrazne zhoršený
a silne narušený zdravotný stav – vnútorná hniloba kmeňa, výskyt plodníc pri báze kmeňa –
odhnívanie koreňov a kmeňa, prítomnosť otvorených vyhnívajúcich dutín, významne
redukovaná koruna. Hodnotené stromy sú rizikové z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti –
vysoké až akútne riziko zlyhania. Dožitie jedinca je významne znížené, významné defekty.
2016_ILS14_B9 pagaštan konský - vysoké riziko zlyhania kmeňa, koruny
2016_ILS15_B10 pagaštan konský - vyhnívanie kmeňa, významne redukovaná koruna odumretý vrchol
2016_ILS16_B11 pagaštan konský, významne poškodený, významne redukovaná koruna –
odumretý vrchol, výletové otvory, poškodenie kostrového vetvenia
2016_ILS17_B12 pagaštan konský – vyhnívanie koreňov, plodnica drevokaznej huby,
výrazne znížená vitalita
2016_ILS19_B14 pagaštan konský - ústup vrcholovej koruny, redukovaná nestabilná
koruna, výrazne znížená vitalita
Odumretý strom pagaštanu konského – nebol posudzovaný S107
2016_ILS23_B18

borovica lesná (riziková tlaková vidlica)

ETAPOVITÝ VÝRUB: 1 – 2 roky (dočasné sledovanie)
Na etapovitý výrub navrhujeme 3 ks stromov, ide o staré stromy na dočasné dožitie,
s redukovanými korunami so zníženou vitalitou, zhoršeným zdravotným stav, poškodeniami,
ktoré si nevyžadujú okamžitý výrub.
2016_ILS7_B2 pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS12_B7 pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) – výrub v 1 rok
2016_ILS13_B8 pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) – zaistenie stability koruny
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NA ZACHOVANIE, SLEDOVANIE, OŠETRENIE
Celkovo 9 ks stromov
7 ks pagaštanu, bez hniloby kmeňa, dutín kostrových konárov, vitalita koruny mierne
znížená, resp. zhoršená, s väzbami v korune.
2016_ILS6_B1 borovica lesná - istenie v korune, zaistenie stability koruny
2016_ILS8_B3 borovica lesná – zaistenie stability koruny
2016_ILS9_B4 pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) - zaistenie stability koruny
2016_ILS10_B5 pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) - zaistenie stability koruny
2016_ILS11_B6 pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) - zaistenie stability koruny
2016_ILS18_B13 pagaštan konský, zaistenie stability koruny
2016_ILS20_B15 pagaštan konský – istenie v korune, zaistenie stability koruny
2016_ILS21_B16 pagaštan konský – istenie v korune, zaistenie stability koruny
2016_ILS22_B17 jedľa biela – bez nutnosti ošetrenia
V prípade výrazného zhoršenia vitality, zdravotného stavu, stability je potrebné zvážiť výrub
stromov.

Hodnotená plocha C
Na hodnotenej ploche C bolo celkovo hodnotených 14 ks stromov (1 ks jaseň štíhly, 1 ks
smrek pichľavý, 1 ks duglaska tisolistá, 11 ks smrek obyčajný.
V prípade stromov - ihličnatých druhov dosahujúcich typický vzrast na ploche C, ktoré rastú
v minimálnom, obmedzenom priestore medzi hrobovými miestami na cintoríne, je vzhľadom
na účel pietneho miesta nemožné dosiahnuť rešpektovanie ochranného pásma stromu
(požiadavky na ochranu v oblasti koreňového systému) v zmysle STN 83 7010 "Ošetrovanie,
udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie". Stále sa opakujúcim problémom na cintoríne
ostávajú mechanické zásahy do koreňového priestoru (koreňovej sústavy) stromov. V prípade
výkopov v rámci hrobových miest dochádza nekontrolovane a nútene k poškodeniu a
odstráneniu plytkých koreňov, ktoré prerastajú do hrobov a stabilizujú drevinu v pôde, čo
podmieňuje vysoké riziko nečakaného zlyhania (vyvrátenia) stromov najmä počas
nepriaznivých meteorologických podmienok (silné poryvy vetra).
Koreňový systém smreku je vďaka zakrpatenému kolovitému koreňu a bohato vetveným
vedľajším koreňom iba plytko pod povrchom rozložený, preto smrek trpí v prípade silného
prúdenia vetra vývratmi.
Na cintoríne je potrebné rešpektovať účel pietneho miesta, zaistiť bezpečnosť pohybu ľudí
pri návšteve cintorína, poslednej rozlúčke, umožniť užívanie hrobových miest a súčasne
predísť poškodeniam pomníkov. Hodnotené ihličnaté dreviny dosahujú štádium dospelosti,
typický vysoký vzrast, a vzhľadom na nedostatok priestoru pre typický rozložitý plytký
koreňový systém a jeho nepredvídané poškodzovanie, dochádza k významnému zníženiu
stability stromov. Vzhľadom na uvedené je potrebné zahájiť postupné odstraňovanie
ihličnatých drevín.
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OKAMŽITÝ VÝRUB :
Na okamžitý výrub navrhujeme 6 ks stromov
zvýšené riziko zlyhania stromu (vyvrátenia, zlomu kmeňa, vrcholovej koruny) z dôvodu
výšky stromov, hniloby kmeňa, poškodenia koreňovej sústavy, nedostatočnej ochrany
koreňového systému, poškodenie pomníka.
2016_ILS25_C2 smrek obyčajný
2016_ILS27_C4 smrek obyčajný
2016_ILS31_C8 smrek obyčajný
2016_ILS36_C13 smrek obyčajný
2016_ILS37_C14 smrek obyčajný
2016_ILS35_C12 jaseň štíhly (vyhnívanie kmeňa, významné dutiny s hnilobou v kostrových
konároch, vysoké riziko zlyhanie kostrových konárov)
ETAPOVITÝ VÝRUB 1 – 2 roky:
Na etapovitý výrub navrhujeme 5 ks ihličnatých stromov:
2016_ILS24_C1 smrek obyčajný
2016_ILS26_C3 smrek obyčajný
2016_ILS28_C5 smrek obyčajný
2016_ILS32_C9 smrek obyčajný
2016_ILS33_C10 smrek pichľavý
NA ZACHOVANIE, SLEDOVANIE, OŠETRENIE
Celkovo 3 ks ihličnatých stromov
2016_ILS29_C6 – duglaska tisolistá (naklonený, overenie stability ťahovou skúškou)
2016_ILS30_C7 – smrek obyčajný
2016_ILS34_C11 - smrek obyčajný (overenie stability ťahovou skúškou)

Hodnotená plocha D
Na ploche D boli hodnotené 4 ks stromov pagaštanu konského (krátkeho stromoradia). Na
okamžitý výrub je navrhovaný 1 strom pagaštanu konského.
OKAMŽITÝ VÝRUB: 1 ks pagaštanu konského
Plocha D_ stromoradie pagaštanu konského
2016_ILS38_D1 pagaštan konský – dynamické zníženie vitality koruny
NA ETAPOVITÝ VÝRUB: 3ks pagaštanu konského
Plocha D_ stromoradie pagaštanu konského
2016_ILS39_D2 pagaštan konský
2016_ILS40_D3 pagaštan konský
2016_ILS41_D4 pagaštan konský

7

Hodnotená plocha E
Na ploche E bolo hodnotených 14 ks stromov: 2 ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 4 ks
lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), 2 ks pagaštan konský (Aescullus hippocastanum, 6 ks
smrek obyčajný (Picea abies).
OKAMŽITÝ VÝRUB: 6 ks stromov
2016_ILS43_E2 jaseň štíhly výrazne znížená vitalita koruny – padanie konárov
2016_ILS44_E3 jaseň štíhly – padanie konárov
2016_ILS45_E4 lipa veľkolistá – torzo stromu
2016_ILS49_E8 smrek obyčajný – zvýšené riziko zlyhania stromu (vývrat, zlom), hniloba
kmeňa
2016_ILS53_E12 lipa veľkolistá - výrazne znížená vitalita až zbytková vitalita
2016_ILS54_E13 lipa veľkolistá - výrazne znížená vitalita až zbytková vitalita
ETAPOVITÝ VÝRUB (dočasné sledovanie): 1 ks smreka obyčajného
2016_ILS51_E10 smrek obyčajný – zvýšené riziko zlyhania stromu (vývrat, zlom)
NA VÝRUB BEZ STANOVENIA ČASOVÉHO HĽADISKA: 2 ks smreka obyčajného
(nevhodná poloha v pomníku, poškodzovanie hrobu)
2016_ILS42_E1 smrek obyčajný
2016_ILS48_E7 smrek obyčajný
NA ZACHOVANIE, SLEDOVANIE, OŠETRENIE: 5 ks stromov
2016_ILS46_E5 pagaštan konský
2016_ILS47_E6 pagaštan konský
2016_ILS50_E9 lipa veľkolistá
2016_ILS52_E11 smrek obyčajný
2016_ILS55_E14 smrek obyčajný

Hodnotená plocha G
Na ploche G bolo hodnotených 13 ks stromov:
OKAMŽITÝ VÝRUB: 2 ks stromov
2016_ILS56_G1 smrek obyčajný
2016_ILS66_G11 pagaštan konský
ETAPOVITÝ VÝRUB (dočasné sledovanie): 5 ks stromov
2016_ILS57_G2 smrek obyčajný
2016_ILS59_G4 agát biely
2016_ILS60_G5 agát biely
2016_ILS61_G6 jaseň štíhly
2016_ILS67_G12 pagaštan konský
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NA ZACHOVANIE, SLEDOVANIE, OŠETRENIE: 6 ks stromov
2016_ILS58_G3 smrek obyčajný (overenie stability ťahovou skúškou)
2016_ILS62_G7 smrek obyčajný (overenie stability ťahovou skúškou)
2016_ILS63_G8 smrek obyčajný (overenie stability ťahovou skúškou)
2016_ILS64_G9 jaseň štíhly
2016_ILS65_G10 pagaštan konský
2016_ILS68_G13 jedľa biela

Hodnotená plocha T – stromoradie 11 ks topoľa čierneho (Populus nigra ´Italica´)
Stromy topoľa čierneho predstavujú stromy v štádiu dospelosti. Rastú pozdĺž oplotenia
cintorína so Tehelnou ulicou. Topole navrhnuté na zachovanie a sledovanie majú ešte hustú,
kompaktnú vitálnu korunu. Stabilitu možno posilniť zosadzovacím rezom, čím sa zníži
ťažisko koruny.
OKAMŽITÝ VÝRUB: 5 ks stromov topoľa čierneho
2016_ILS69_T1 (resp. zníženie koruny)
2016_ILS71_T3 – plodnice drevokaznej huby
2016_ILS75_T7
2016_ILS78_T10
2016_ILS79_T11 (resp. zníženie koruny)
NA ZACHOVANIE, SLEDOVANIE, OŠETRENIE: 6 ks stromov topoľa čierneho
2016_ILS70_T2
2016_ILS72_T4
2016_ILS73_T5
2016_ILS74_T6
2016_ILS76_T8
2016_ILS77_T9

Hodnotená plocha S – stromoradie sofory japonskej
Stromoradie sofory japonskej pozostáva zo 16 ks stromov, z toho 10 ks stromov rastie
v polohe parkoviska na Tehelnej ul. 1 Strom sofory japonskej rastie pred zamestnaneckým
vchodom do školského objektu Gymnázia a 1 na začiatku objektu. Ide o staré stromy, ktoré
boli v minulosti zrezávané na hlavu. Pôvodné redukcie sa vyznačujú početnými defektmi –
rozpad vetvenia, dutiny, na kmeni a v kostrovom vetvení boli pozorované plodnice
drevokaznej huby, ktoré signalizujú vyhnívanie kmeňa, konárov v polohe starých rán. Stromy
majú nestabilné, rizikové sekundárne koruny, vzhľadom na defektné vetvenia nemožno
vylúčiť nepredvídané zlyhanie konárov v korune. Metódou akustickej tomografie boli zistené
hniloby kmeňa, stabilita stromov je znížená. Stromy rastú v malej závlahovej mise, kde môže
dochádzať k odumieraniu koreňovej sústavy. Hodnotené staré stromoradie 16 ks sofory
japonskej navrhujeme vzhľadom na prevádzkovú bezpečnosť na výrub.
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Celkový sumár výrubu:
Celkovo na okamžitý výrub v areáli cintorína: 28 ks stromov
Celkovo na okamžitý výrub – stromoradie zo Sofory japonskej: 16 ks
Celkovo na etapovitý výrub v areáli cintorína: 19 ks stromov
Celkovo na výrub bez stanovenia časového hľadiska: 3 ks stromov
Plocha F - stromy v počte 9 ks navrhnuté na výrub v rámci samostatného dokumentu.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Hodnotená plocha A
Príloha č. 2 – Hodnotená plocha B
Príloha č. 3 – Hodnotená plocha C
Príloha č. 4 – Hodnotená plocha D
Príloha č. 5 – Hodnotená plocha E
Príloha č. 6 – Hodnotená plocha G
Príloha č. 7 – Hodnotená plocha T
Príloha č. 8 – Hodnotená plocha S
Príloha č. 9 – Situácia hodnotených drevín 09/2016
V Bratislave, dňa 10.10.2016
Spracovatelia hodnotenia: Ing. Ivan Šembera, CSc.
Mgr. Jana Hrabovská

Použitá literatúra:
Kolařík J.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. – metodika ČSOP č. 5, ZO ČS OP Vlašim, 2010
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PRÍLOHA č. 1 – HODNOTENÁ PLOCHA A

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS1_A1
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek pichľavý (Picea pungens)
2016_ILS1_A1
Ľavá strana cintorína, plocha A
2770/14
Pezinok
19.9.2016

Vizuálny stav dreviny

2016_ILS1_A1

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny

110 cm
8m
4m

1

Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia
Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

neporušené nábehy
bez defektov
typický habitus dospievajúceho jedinca
1 – výborný až dobrý
1 – optimálna, výborná až mierne znížená
-

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku pichľavého (Picea pungens) 2016_ILS1_A1 je v dobrom zdravotnom
stave, vitálny, bez defektov, v štádiu rastu. Fyziologická vitalita stromu je optimálna (veľmi
dobrá), bez stôp presychania. Stabilita stromu je vzhľadom na dosiahnutý vzrast dostatočná,
bez symptómov statického zlyhávania. Strom rastie v hrobovom mieste, už v súčasnosti
spôsobuje poškodzovanie pomníka, v prípade ďalšieho rastu spôsobí zhrubnutie koreňov
rozsiahlejšie poškodenie pomníka. Hodnotený strom navrhujeme iba dočasne na zachovanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS1_A1
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

dočasne na zachovanie
-
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS2_A2
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS2_A2
Ľavá strana cintorína, plocha A
2770/14
Pezinok
19.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS2_A2

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

160 cm
18 m
4m
bez trhlín v pôde, pri báze bez defektov (žiadna dutina, plodnice
húb, poškodenie kôry), mechanické poškodenie koreňov
bez defektov, mierne naklonený
neporušený terminálny výhon

3

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 – výborný až dobrý
1 – optimálna, výborná až mierne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS2_A2_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 186 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS2_A2_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 157 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS2_A2_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS2_A2_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS2_A2
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS2_A2_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS2_A2_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS2_A2_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS2_A2_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS2_A2 neboli vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom smreku obyčajného 2016_ILS2_A2 – v súčasnosti v štádiu dospelosti, ktorý dorástol do
maximálneho objemu, rastie dlhodobo na nevhodnom stanovišti. Vo výške tomografického
merania nebola zistená hniloba kmeňa, ktorá by významne znižovala stabilitu stromu. Výška
stromu, nedostatok priestoru pre optimálny rast, plytké korene, zásahy do koreňovej sústavy
pri výkopoch v hrobových miestach (v bezprostrednej blízkosti stromu) podmieňujú zvýšené
riziko vývratu stromu v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, znižujú prevádzkovú
bezpečnosť a predstavujú závažné škody na pomníkoch. Hodnotený strom navrhujeme
z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS2_A2
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na etapovitý výrub, dočasne sledovať

Foto dreviny: Pohľad na bázu kmeňa, stanovištné podmienky stromov
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS3_A3
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS3_A3
Ľavá strana cintorína, plocha A
2770/14
Pezinok
19.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS3_A3

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

148 cm
18 m
4m
bez trhlín v pôde, pri báze bez defektov (bez dutiny, plodnice húb,
poškodenia kôry), mechanické poškodenie koreňov
bez defektov
neporušený terminálny výhon
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 – výborný až dobrý
1 – optimálna, výborná až mierne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS3_A3_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 185 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS3_A3_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 148 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS3_A3_ V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS3_A3_ V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS3_A3
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS3_A3_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS3_A3_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS3_A3_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS3_A3_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS3_A3 neboli vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom smreku obyčajného 2016_ILS3_A3 – v súčasnosti v štádiu dospelosti, ktorý dorástol do
maximálneho objemu, rastie dlhodobo na nevhodnom stanovišti. Vo výške tomografického
merania nebola zistená hniloba kmeňa. Výška stromu, nedostatok priestoru pre optimálny rast,
plytké korene, zásahy do koreňovej sústavy pri výkopoch v hrobových miestach
(v bezprostrednej blízkosti stromu) podmieňujú zvýšené riziko vývratu stromu v prípade
nepriaznivých klimatických podmienok, znižujú prevádzkovú bezpečnosť a predstavujú
závažné škody na pomníkoch. Hodnotený strom navrhujeme na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS3_A3
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na etapovitý výrub, dočasne sledovať

Foto dreviny: Pohľad na bázu kmeňa, stanovištné podmienky stromov
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS4_A4
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS4_A4
Ľavá strana cintorína, plocha A
2770/14
Pezinok
19.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS4_A4

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

174 cm
18 m
5m
mechanické poškodenie koreňov a bázy pri výkope, návažka
bez rán na kmeni
typický habitus dospelého jedinca, ľahko závojovitý
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 - výrazne zhoršený (vzhľadom na poškodenie koreňovej sústavy,
kmeňa)
1 – optimálna až mierne znížená
mravenisko

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS4_A4_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 50 cm
Obvod kmeňa: 195 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS4_A4_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 170 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS4_A4_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS4_A4_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS4_A4
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS4_A4_V1 (I. vrstva)

50 cm

6%

2016_ILS4_A4_V2 (II. vrstva)

180 cm

8%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS4_A4_V1 (I. vrstva) stromu smrek obyčajný
2016_ILS4_A4 bolo zistené obvodové poškodenie dreva v rozsahu 6%, prenikanie infekcie do
kmeňa. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS4_A4_V4 (II. vrstva) sa začína v kmeni
vyvíjať vnútorná hniloba, vo výške merania tomogram dokladuje oslabenie tuhosti dreva v rozsahu
8%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku obyčajného 2016_ILS4_A4 je v súčasnosti v štádiu dospelosti,
dorástol do maximálneho objemu, rastie dlhodobo na nevhodnom stanovišti. Koreňové nábehy
poškodzujú oba pomníky. Plytké korene boli tesne pri kmeni stromu pri výkope jamy
v susednom hrobe a budovaní nového pomníka poškodené. Stabilita stromu je vzhľadom na
vysoké ťažisko stromu a poškodenie koreňov výrazne znížená, hrozí vysoké riziko vyvrátenia.
Vývoj hniloby v kmeni stromu, nevhodná polohu stromu a zásahy do koreňovej sústavy pri
výkopoch v hrobových miestach v bezprostrednej blízkosti stromu predstavujú významné
riziká znižujúce celkovú stabilitu stromu. Z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a ochrany
hrobov navrhujeme strom na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS4_A4
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Pohľad na bázu kmeňa, stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS5_A5
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Breza previsnutá (Betula pendula)
2016_ILS5_A5
Ľavá strana cintorína, plocha A
2770/14
Pezinok
19.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Breza previsnutá
(Betula pendula)

2016_ILS5_A5

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

127 cm
8m
5m
bez defektu
mierny ohyb kmeňa, bez iných defektov
habituálny defekt vrcholového vetvenia
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 - dobrý
1 – mierne znížená
bez prítomnosti hubovej infekcie

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS5_A5_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 50 cm
Obvod kmeňa: 143 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS5_A5_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 109 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS5_A5_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS5_A5_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS5_A5
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS5_A5_V1 (I. vrstva)

50 cm

0%

2016_ILS5_A5_V2 (II. vrstva)

180 cm

10%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS5_A5_V1 (I. vrstva) stromu breza previsnutá
2016_ILS5_A5 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou
identifikované. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS5_A5_V2 (II. vrstva) tomogram
dokladuje bočnú hnilobu malého rozsahu 10%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom brezy 2016_ILS5_A5 je v štádiu dospievania, má dobrú stabilitu. Poškodenie
dreva zistené akustickou tomografiou v súčasnosti nemá významný vplyv na stabilitu stromu.
Vizuálne bol zistený habituálny defekt vo vrcholovej korune, čo súvisí s absenciou výchovy
stromu pri raste. Hodnotený strom navrhujeme na zachovanie a sledovanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS5_A5
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

zdravotný rez
na zachovanie
-
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Foto dreviny: Pohľad na kmeň a korunu stromu
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PRÍLOHA č. 2 – HODNOTENÁ PLOCHA B
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS6_B1
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Borovica lesná (Pinus sylvestris)
2016_ILS6_B1
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
22.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Borovica lesná
(Pinus sylvestris)

2016_ILS6_B1

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

182 cm
12 m
6m
bez defektov
defekty po odstránení vetiev
redukovaná vrcholová koruna, prítomnosť väzby na stabilizáciu
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený so stabilizačným zásahom v korune
2 - stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS6_B1_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 192 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS6_B1_ V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS6_B1
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS6_B1_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS6_B1_V1 (I. vrstva) stromu borovica lesná
2016_ILS6_B1 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom borovice lesnej 2016_ILS6_B1 predstavuje strom v štádiu dospelosti,
s redukovanou vrcholovou korunou. Na zaistenie konárov v korune bola inštalovaná
bezpečnostná väzba. Stabilita kmeňa stromu je vyhovujúca, hodnotený strom navrhujeme na
zachovanie, je potrebné zaistiť pravidelné ročné sledovanie stavu vetvenia (stav väzby) v korune
a vitality a zdravotného stavu stromu.

18

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS6_B1
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

každý rok – sledovať zdravotný stav - stav
vetvenia koruny, kostrových konárov
-
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS7_B2
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS7_B2
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS7_B2

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

214 cm
11 m
4m
chýbajúce koreňové nábehy
vyhnívajúce nezacelené rany po reze na kmeni (vo výške 3 m),
hniloba kmeňa v polohe rán
redukovaná, bez inštalácie väzby

20

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS7_B2_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 239 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS7_B2_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 200 cm
Obvod kmeňa: 216 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS7_B2_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS7_B2_V2 (II. vrstva)

21

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS7_B2
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS7_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS7_V2 (II. vrstva)

200 cm

1%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS7_B2_V1 (I. vrstva) stromu pagaštan konský
2016_ILS7_B2 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou
identifikované. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS7_B2_V2 (II. vrstva) bola zistená
vnútorná hniloba dreva v rozsahu 1%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS7_B2 predstavuje trom v štádiu dospelosti.
Prejavuje sa stagnácia rastu. Na kmeni boli pozorované defekty v podobe – vyhnívajúcich rán
(dutín), znižujú odolnosť voči zlomu. Strom navrhujeme na etapovitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS7_B2
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na etapovitý výrub,
a zdravotného stavu

22

sledovanie

vitality

Foto dreviny: Defekty na kmeni s vývojom hniloby
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS8_B3
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Borovica lesná (Pinus sylvestris)
2016_ILS8_B3
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Borovica lesná
(Pinus sylvestris)

2016_ILS8_B3

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

208 cm
12 m
6m
bez nábehov, nerešpektovanie ochrany bázy stromu
trhlina v kmeni stromu od hrobov – obnaženie na lyko, poškodenie
borky, vydutie kmeňa
redukovaná vrcholová koruna , bez inštalácie väzby, obnaženie
konára nad rozvetvením – zvýšené riziko zlyhania,
tlaková vidlica

24

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS8_B3_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 220 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS8_B3_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 208 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS8_B3_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS8_B3_V2 (II. vrstva)

25

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS8_B3
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS8_B3_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS8_B3_V2 (II. vrstva)

200 cm

4%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS8_B3_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS8_B3_V2 (II. vrstva) stromu borovica lesná 2016_ILS8_B3 neboli vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované. Tomogram vo výške 2.
merania v polohe trhliny dokladuje iba minimálne obvodové oslabenie dreva.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom borovice lesnej 2016_ILS8_B3 predstavuje strom v štádiu dospelosti
s vrcholovou korunou. Vo výške akustického merania je stabilita dobrá. Existencia stromu je
dočasná. Hodnotený strom navrhujeme na zachovanie a sledovanie, je potrebné zaistiť
bezpečnosť vetvenia v korune.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS8_B3
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

istenie koruny
na zachovanie a sledovanie
-
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Foto dreviny: Trhlina na kmeni, stanovištné podmienky, poškodenie borky

Celkový pohľad na strom
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS9_B4
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS9_B4
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS9_B4

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

230 cm
14 m
6m
rebrovité nábehy - v dôsledku nedostatku priestoru, reakcia na
zníženie stability, dlhodobé vystavenie stresu – spevnené plochy
bez významných defektov
redukovaná, vysoko vyvetvená, preštíhlená, menšia otvorená dutina
v kostrovom konári nad rozvetvením, znížená odolnosť voči zlomu,
zvýšené ťažisko koruny
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2- zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS9_B4_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 278 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS9_B4_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 229 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS9_B4_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS9_B4_V2 (II. vrstva)

29

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS9_B4
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS9_B4_V1 (I. vrstva)

30 cm

1%

2016_ILS9_B4_V2 (II. vrstva)

180 cm

3%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS9_B4_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS9_B4_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS9_B4 bolo vo výške
akustického merania zistené iba minimálne obvodové poškodenie dreva (prenikanie infekcie v
rozsahu 1 - 3%).

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS9_B4 predstavuje strom v štádiu dospelosti,
rastie v rámci stromoradia. Koruna stromu bola vysoko vyvetvená, bol realizovaný redukčný
rez smerom k chodníku, preštíhlenie koruny. Stabilita stromu je vzhľadom na výšku stromu,
nedostatok priestoru pre vývoj koreňovej sústavy a znížená. Strom navrhujeme na zachovanie a
sledovanie, je potrebné pravidelne 1 – ročne sledovať stav koruny, vetvenia, koreňové nábehy,
zdravotný stav, vitalitu a stabilitu stromu.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS9_B4
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie

Na výrub

stabilizácia koruny, redukčný rez
1 x ročne sledovať stav koruny, vetvenia,
koreňové nábehy, zdravotný stav, vitalitu
a stabilitu stromu

-

30

Foto dreviny: Pohľad na stromoradie, stav koruny, defekt na kmeni vo vetvení, pohľad
na rebrovité nábehy stromu – stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS10_B5
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS10_B5
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS10_B5

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

197 cm
14 m
6m
rebrovité nábehy - v dôsledku nedostatku priestoru, reakcia na
zníženie stability, dlhodobé vystavenie stresu – spevnené plochy
bez defektov
redukovaná, vysoko vyvetvená, preštíhlená, znížená stabilita, bez
väzby, znížená odolnosť voči zlomu, zvýšené ťažisko koruny
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS10_B5_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 215 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS10_B5_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 198 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS10_B5_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS10_B5_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS10_B5
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS10_B5_V1 (I. vrstva)

30 cm

3%

2016_ILS10_B5_V2 (II. vrstva)

180 cm

1%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS10_B5_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS10_B5_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS10_B5 bolo vo výške
akustického merania zistené iba lokálne obvodové poškodenie dreva (v rozsahu 1-3%).

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS10_B5 predstavuje strom v štádiu dospelosti,
rastie v rámci stromoradia. Koruna stromu bola vysoko vyvetvená, bol realizovaný redukčný
rez smerom k chodníku, preštíhlenie koruny. Stabilita stromu je vzhľadom na výšku stromu,
nedostatok priestoru pre vývoj koreňovej sústavy (spevnené plochy) znížená. Strom
navrhujeme dočasne na zachovanie a sledovanie, je potrebné pravidelne 1 – ročne sledovať stav
koruny, vetvenia, koreňové nábehy, zdravotný stav, vitalitu a stabilitu stromu.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS10_B5
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie

stabilizácia koruny, redukčný rez
1 x ročne sledovať stav koruny, vetvenia,
koreňové nábehy, zdravotný stav, vitalitu
a stabilitu stromu

Návrh na výrub
-

34

Foto dreviny: Pohľad do koruny na vetvenie, nevhodné stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS11_B6
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS11_B6
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS11_B6

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

199 cm
14 m
5m
dlhodobé vystavenie stresu – spevnené plochy
modifikácie (hrče) na kmeni
redukovaná, vysoko vyvetvená, znížená stabilita, bez väzby

36

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS11_B6_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 210 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS11_B6_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 200 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS11_B6_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS11_B6_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS11_B6
Kód vrstvy
2016_ILS11_B6_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS11_B6_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

2%

180 cm

6%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS11_B6_V1 (I. vrstva) stromu pagaštan konský
2016_ILS11_B6 bolo zistené iba lokálne minimálne povrchové poškodenie dreva v rozsahu 2%,
vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS11_B6_V2 (II. vrstva) dokladuje vývoj hniloby
v kmeni stromu a lokálne obvodové poškodenie dreva minimálneho rozsahu 6%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS11_B6 predstavuje strom v štádiu dospelosti,
rastie v rámci stromoradia. Koruna stromu bola vysoko vyvetvená, bol realizovaný redukčný
rez smerom k chodníku, preštíhlenie a symetrizácia koruny. Stabilita stromu je vzhľadom na
výšku stromu, nedostatok priestoru pre vývoj koreňovej sústavy a znížená. Strom navrhujeme
dočasne zachovať, je potrebné pravidelne 1 – ročne sledovať stav koruny, vetvenia, koreňové
nábehy.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS11_B6
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie

Návrh na výrub

1 x ročne sledovať stav koruny, vetvenia,
koreňové nábehy, zdravotný stav, vitalitu
a stabilitu stromu
-

38

Foto dreviny: Pohľad do koruny na vetvenie, stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS12_B7
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS12_B7
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS12_B7

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

190 cm
14 m
4,5 m
bez dutín, hniloby, nestabilné nábehy
staré vyhnívajúce rany po reze, vyhnívanie kmeňa, vysoké riziko
zlyhania
redukovaná, vysoko vyvetvená, asymetrická koruna, bez väzby,
zvýšené ťažisko koruny - znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS12_B7_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 221 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS12_B7_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 186 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS12_B7_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS12_B7_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS12_B7
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS12_B7_V1 (I. vrstva)

30 cm

2%

2016_ILS12_B7_V2 (II. vrstva)

160 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS12_B7_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS12_B7_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS12_B7 neboli vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované. Vo výške 1. merania pri báze
kmeňa bolo zistené lokálne obvodové poškodenie dreva minimálneho rozsahu 2%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
V prípade hodnoteného stromu pagaštanu konského 2016_ILS12_B7 nebola vo výške
akustického merania zistená rozsiahla vnútorná hniloba. Na kmeni sa nachádzajú vyhnívajúce
rozpadnuté kalusy, ktoré znižujú stabilitu a prevádzkovú bezpečnosť stromu. Hodnotený strom
navrhujeme z hľadiska zníženej stability koruny a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na
výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS12_B7
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na výrub 1 rok
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Foto dreviny: Pohľad na vetvenie, stanovištné podmienky, vyhnívajúce rany na kmeni
a stanovištné podmienky – bázu kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS13_B8
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS13_B8
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS13_B8

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

340 cm
14 m
5m
rebrovité nábehy na stabilizáciu, pozorované lokálne odhnívanie
nábehov
zhrubnutia na kmeni, menšia nezacelená rana na kmeni
väzba v korune na zaistenie stability vetvenia, vysoko vyvetvená,
redukovaná
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS13_B8_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 300 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS13_B8_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 313 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS13_B8_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS13_B8_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS13_B8
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS13_B8_ V1 (I. vrstva)

30 cm

1%

2016_ILS13_B8_V2 (II. vrstva)

180 cm

37%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS13_B8_V1 (I. vrstva) stromu pagaštan konský
2016_ILS13_B8 dokladuje vývoj vnútornej hniloby, v danej výške je poškodenie dreva minimálne
1%. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS13_B8_V2 (II. vrstva) dochádza v kmeni
k vyhnívaniu dreva v rozsahu 37 %.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
V prípade hodnoteného stromu pagaštanu konského 2016_ILS13_B8 bola pri báze kmeňa
zistená počiatočná infekcia, vo výške 2. merania dochádza k vyhnívaniu kmeňa. Stabilita
vetvenia je zaistená dynamickou väzbou. Stabilita stromu je zhoršená. Strom navrhujeme
z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na výrub, (dočasne je potrebné sledovať stav koruny,
vetvenia, istenie koruny, koreňové nábehy).

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS13_B8
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

skontrolovať istenie, redukcia vrcholovej koruny
Na etapovitý výrub
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Foto dreviny: Pohľad na stav koruny, bázu kmeňa – stanovištné podmienky,
zhrubnutia (modifikácie) na kmeni, istenie koruny
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS14_B9
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS14_B9
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS14_B9

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

335 cm
14 m
6m
zhrubnuté nábehy
kmeň mierne naklonený k hrobom, modifikácie (hrče) na kmeni
vysoko vyvetvená, znížená stabilita, väzba v korune
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS14_B9_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 371 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS14_B9_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 336 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS14_B9_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS14_B9_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS14_B9
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS14_B9_V1 (I. vrstva)

30 cm

14%

2016_ILS14_B9_V2 (II. vrstva)

180 cm

17%

Rýchlosť vetra: 33,0 m/s
Súčiniteľ odporu: 0,25
Pevnosť: 20 MPa
Zaťaženie vetrom: 24746
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS14_B9_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS14_B9_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS14_B9 bola zistená vnútorná
hniloba kmeňa v rozsahu 14 – 17%, hniloba sa bude v ďalšom štádiu stupňovať a výraznejšie
oslabovať tuhosť dreva.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom pagaštanu konského 2016_ILS14_B9 predstavuje strom v štádiu dospelosti, rastie
v rámci stromoradia. Koruna stromu bola vysoko vyvetvená. Stabilita stromu je vzhľadom na
výšku stromu, nedostatok priestoru pre vývoj koreňovej sústavy a vývoj hniloby v kmeni
stromu znížená. Vyhnívanie v polohe koreňových nábehov je nebezpečné, môže signalizovať
odumieranie koreňov. Strom navrhujeme z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a ochrany
pomníkov na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS14_B9
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na okamžitý výrub
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Foto dreviny: Pohľad na stav koruny a kmeň stromu
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS15_B10
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS15_B10
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS15_B10

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

221 cm
11 m
4,5 m
chýbajúce koreňové nábehy
kmeň mierne naklonený k hrobom, dutina v kmeni od chodníka,
vyhnívanie kmeňa
redukovaná, znížená stabilita, kostrové konáre – redukované,
statický pahýľ, výletové otvory v kostrovom konári
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
3 – výrazne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS15_B10_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 250 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS15_B10_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 221 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS15_B10_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS15_B10_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS15_B10
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS15_B10_V1 (I. vrstva)

30 cm

44%

2016_ILS15_B10_V2 (II. vrstva)

180 cm

37%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS15_B10_V1 (I. vrstva) stromu 2016_ILS15_B10
bolo vo výške akustického merania zistené vyhnívanie kmeňa - vysoké štádium rozkladu dreva s
dutinou, poškodenie predstavuje 44%. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS15_B10_V2
(II. vrstva) dokladuje priečnu hnilobu v rozsahu 37%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
V prípade hodnoteného stromu pagaštanu konského 2016_ILS15_B10 bola vo výške
akustického merania zistená rozsiahla hniloba kmeňa stromu. Stabilita stromu je silne narušená
až havarijná čo dokladujú prítomné defekty – chýbajúce koreňové nábehy, vyhnívajúce kmeňa
(dutina v kmeni), výletové otvory kostrovom konári, vysoké štádium vyhnívania kmeňa.
Hodnotený strom navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS15_B10
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub
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Foto dreviny: Výletové otvory v kostrovom konári, otvorená dutina v kmeni stromu,
redukcia vrcholovej koruny
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS16_B11
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS16_B11
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS16_B11

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Báza kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

197 cm
11 m
4m
chýbajúce koreňové nábehy - znížená odolnosť voči vývratu
náklon kmeňa, hniloba – znížená odolnosť voči vývratu, dutina
v kmeni, dutina v kostrovom konári
redukovaná koruna, dutina pod rozvetvením – vysoké riziko
zlyhania, ústup koruny
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 - silne narušený
3 - výrazne znížená, redukovaný vrchol koruny

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS16_B11_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 210 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS16_B141_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 192 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS16_B11_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS16_B11_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS16_B11
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS16_B11_V1 (I. vrstva)

30 cm

56%

2016_ILS16_B11_V2 (II. vrstva)

180 cm

48%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS16_B11_V1 (I. vrstva) stromu 2016_ILS16_B11
bolo vo výške akustického merania zistené vyhnívanie kmeňa - vysoké štádium rozkladu dreva s
dutinou, poškodenie predstavuje 56%. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS16_B11_V2
(II. vrstva) dokladuje vnútornú hnilobu v rozsahu 48%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
V prípade hodnoteného stromu pagaštanu konského 2016_ILS16_B11 bola vo výške
akustického merania zistená rozsiahla hniloba kmeňa stromu. Stabilita stromu je silne narušená
až havarijná vzhľadom na prítomné defekty – chýbajúce koreňové nábehy, vyhnívajúce dutiny
vo vetvení, v kostrovom konári, vysoké štádium vyhnívania kmeňa. Hodnotený strom
navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS16_B11
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na okamžitý výrub
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Foto dreviny: Pohľad na stav koruny, otvorenú dutinu vo vetvení a náklon kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS17_B12
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS17_B12
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS17_B12

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav koreňov a koreňového
krčku
Stav kmeňa
Stav koruny

247 cm
14 m
8m
huba leskokôrka pri báze – koreňová hniloba
vysoké riziko vývratu
vyhnívanie kmeňa v polohe otvorenej dutiny vo vetvení, otvorené
dutiny v kostrových konároch s hnilobou
prítomnosť väzby
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne znížená
leskokôrka tmavá (Ganoderma adspermum) – výskyt plodnice pri
báze, ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS17_B12_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 262 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS17_B12_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 257 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS17_B12_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS17_B12_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS17_B12
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS17_B12_V1 (I. vrstva)

30 cm

3%

2016_ILS17_B12_V2 (II. vrstva)

180 cm

4%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS17_B12_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS17_B12_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS17_B12 neboli
vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované. Zistené bolo iba
lokálne obvodové, minimálne poškodenie dreva v rozsahu 3 – 4%, kadiaľ preniká infekcia do kmeňa.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Stabilita stromu pagaštanu konského 2016_ILS17_B12 je vzhľadom na prítomnosť huby pri
báze kmeňa (leskokôrka – Ganoderma) silne narušená, táto spôsobuje koreňovú hnilobu, je
výrazne znížená perspektíva stromu. Strom z hľadiska prítomných defektov, zníženej vitality
a prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS17_B12
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub
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Foto dreviny: Pohľad na stav koruny – výrazne znížená vitalita, otvorená dutina po
reze konára, plodnica huby pri báze kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS18_B13
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS18_B13
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS18_B13

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

210 cm
15 m
4,5 m
rebrovité nábehy, poškodenie borky
hrče na kmeni
vitálna, zachovaný habitus
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 - dobrý
1 –mierne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS18_B13_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 238 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS18_B13_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 219 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS18__B13_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS18_B13_ V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS18_B13
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS18_B13_V1 (I. vrstva)

30 cm

3%

2016_ILS18_B13_V2 (II. vrstva)

180 cm

3%

Rýchlosť vetra: 33,0 m/s
Súčiniteľ odporu: 0,25
Pevnosť: 20 MPa
Zaťaženie vetrom: 24746
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS18_B13_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS18_B13_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS18_B13 neboli
vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované. Zistené bolo iba
lokálne obvodové, minimálne poškodenie dreva v rozsahu 3 %.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS18_B13 je v štádiu dospelosti, vitalita je dobrá.
Stabilita stromu je vzhľadom na absenciu hniloby kmeňa ešte dobrá. Strom má kompaktnú
vitálnu korunu. Strom pagaštanu navrhujeme na zachovanie a sledovanie vitality a zdravotného
stavu.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS18_B13
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na
zachovanie
a sledovanie
a zdravotného stavu, 1 x ročne
-
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vitality

Foto dreviny:
Pohľad na kmeň stromu a vetvenie koruny
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS19_B14
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS19_B14
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS19_B14

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

244 cm
14 m
4m
rebrovité nábehy
zbrázdenie borky, malé rozpadnuté rany po reze
ústup vrcholovej koruny, redukovaná, asymetrická
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
3 – významne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS19_B14_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 272 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS19_B14_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 247 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS19_B14_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS19_B14_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS19_B14
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS19_B14_V1 (I. vrstva)

30 cm

4%

2016_ILS19_B14_V2 (II. vrstva)

180 cm

10%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS19_B14_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS19_B14_V2 (II. vrstva) stromu 2016_ILS19_B14 boli vo výške akustického
merania zistené obvodové hniloby dreva s poškodením dreva v rozsahu 4- 10%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS19_B14 je v štádiu dospelosti, vitalita je
vzhľadom na ústup koruny znížená. Strom pagaštanu navrhujeme na zníženej vitality,
prevádzkovej bezpečnosti a ochrany pomníkov na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS19_B14
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Pohľad na kmeň, defekty po reze a stav koruny, nehodnotený odumretý
strom pred pagaštanom 2016_ILS19_B14 – havarijný stav – odumretý strom
(2016_ILS107)
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Pohľad na výrazne zníženú vitalitu koruny
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS20_B15
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS20_B15
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS20_B15

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

252 cm
14 m
5m
rebrovité nábehy
točivosť kmeňa
väzba v korune, redukovaná v smere chodníka,
vysoko vyvetvená

72

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS20_B15_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 268 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS20_B15_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 250 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS20_B15_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS20_B15_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS20_B15
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS20_B15_V1 (I. vrstva)

30 cm

5%

2016_ILS20_B15_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS20_B15_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS20_B15_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS20_B15 neboli
vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované. Zistené bolo iba
lokálne obvodové, minimálne poškodenie dreva v rozsahu 5 %.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS20_B15 je v štádiu dospelosti, vitalita je dobrá.
Stabilita stromu je vzhľadom na stav kmeňa a istenie koruny ešte dobrá. Strom má kompaktnú
vitálnu korunu. Strom pagaštanu navrhujeme na zachovanie a sledovanie vitality a zdravotného
stavu.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS20_B15
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie
Návrh na výrub

zaistenie stability koruny
na zachovanie a sledovanie vitality
a zdravotného stavu 1 x ročne
-
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Foto dreviny: Pohľad na stav koruny – istenie, vetvenie koruny, kmeň stromu
a stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS21_B16
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS21_B16
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS21_B16

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav vetvenia a koruny

190 cm
16 m
5m
bez dutín, hniloby nábehov
drobné defekty po reze
vysoko vyvetvená, redukovaná koruna - znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS21_B16_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 223 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS21_B16_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 192 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS21_B16_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS21_B16_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS21_B16
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS21_B16_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS21_B16_V2 (II. vrstva)

180 cm

1%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS21_B16_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS21_B16_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS21_B16 neboli
vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS21_B16 je v štádiu dospelosti, vitalita je dobrá.
Stabilita stromu je vzhľadom na absenciu hniloby kmeňa ešte dobrá. Strom má vitálnu korunu,
redukovanú od chodníka. Strom pagaštanu navrhujeme na zachovanie a sledovanie vitality
a zdravotného stavu.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS21_B16
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

zaistenie stability koruny
na
zachovanie
a sledovanie
a zdravotného stavu
-
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vitality

Foto dreviny: Pohľad na stav koruny a defekt na kmeni
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS22_B17
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Jedľa biela (Abies alba)
2016_ILS22_B17
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Jedľa biela
(Abies alba)

2016_ILS22_B17

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav vetvenia a koruny

119 cm
9m
4m
bez defektov
bez defektov, rovný
typický habitus
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1– výborný až dobrý
1 – optimálna, výborná až mierne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS22_B17_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 144 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS22_B17_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 120 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS22_B17_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS22_B17_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS22_B17
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS22_B17_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS22_B17_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS22_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram kód
2016_ILS22_V2 (II. vrstva) stromu jedľa biela 2016_ILS22 neboli vo výške akustického merania
vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom jedle bielej (Abies alba) 2016_ILS22_B17 predstavuje strom v štádiu rastu,
v dobrom zdravotnom stave. Fyziologická vitalita stromu je veľmi dobrá, bez stôp
presychania. Stabilita stromu je vzhľadom na dosiahnutý vzrast dostatočná, bez symptómov
statického zlyhávania. Hodnotený strom navrhujeme na zachovanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS22_B17
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie
Návrh na výrub

na zachovanie, bez zásahu
-

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS23_B18
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Borovica lesná (Pinus sylvestris)
2016_ILS23_B18
Ľavá strana cintorína, plocha B – lemovanie predelovej cesty
– stromoradie 18 ks stromov
2770/14
Pezinok
9.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Borovica lesná
(Pinus sylvestris)

2016_ILS23_B18

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Plocha koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav vetvenia a koruny

260 cm
15 m
6m

bez defektov
bez defektov
nebezpečná tlaková vidlica vo vetvení – vysoké riziko zlyhania
vetvenia, väzba vo vrcholovej korune na zmiernenie rozkmitania
koruny, redukovaná koruna na vrcholovú korunu
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 - silne narušený
3 – výrazne znížená
-

HODNOTENIE DREVINY
V prípade hodnoteného stromu borovice lesnej 2016_ILS23_B18 sa nepodarilo realizovať
tomografické vyšetrenie kmeňa. Defekty boli zhodnotené iba vizuálne. Ide o strom v štádiu
dospelosti. Prítomné je nestabilné vetvenie s nebezpečnou tlakovovu vidlicou (rozpad tlakového
vetvenia), v minulosti bola v rámci opatrení v korune inštalovaná dynamická väzba na
zmiernenie rozkmitania kostrových konárov a zaistenie vetvenia voči rozlomeniu. Vrcholová
koruna je ešte vitálna. V polohe kostrového konára od chodníka je prítomná trhlina. Zdravotný
stav vzhľadom na súbeh defektov hodnotíme ako významne zhoršený. Odolnosť dreviny voči
vývratu je dostatočná. Odolnosť voči zlomu v polohe poškodeného vetvenia je znížená.
Hodnotený strom odporúčame na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS23_B18
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky – báza kmeňa
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Pohľad na pozdĺžnu trhlinu vo vidlicovom vetvení, istenie koruny, poškodenie
kostrového konára
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PRÍLOHA č. 3 – HODNOTENÁ PLOCHA C
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS24_C1
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS24_C1
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS24_C1

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

142 cm
16 m
3m
bez plodníc húb, dutín s bočnou hnilobou, poškodenia borky
neboli pozorované trhliny v pôde
neporušený, bez defektov
typický habitus
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
1 – mierne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS24_C1_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 165 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS24_C1_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 133 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS24_C1_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS24_C1_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS24_C1
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS24_C1_V1 (I. vrstva)

30 cm

2%

2016_ILS24_C1_V2 (II. vrstva)

180 cm

29%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS24_C1_V1 (I. vrstva) stromu smrek obyčajný
2016_ILS24_C1 bola vo výške akustického merania zistená obvodová infekcia kmeňa. Vo výške 2.
2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS24_C1_V2 (II. vrstva) sa v kmeni stromu vyvíja vnútorná
hniloba, čo znižuje odolnosť voči zlomu.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom 2016_ILS24_C1 smreka obyčajného predstavuje strom v štádiu dospelosti.
V prípade akustickej tomografie bolo vo výške 2. merania zistené vnútorné vyhnívanie kmeňa
stromu. Vnútorná hniloba kmeňa sa bude v ďalšom štádiu vývoja stromu zhoršovať, čo
podmieni zvýšené riziko zlyhania stromu – významné zníženie odolnosti voči zlomu. Hodnotený
strom navrhujeme s ohľadom na prevádzkovú bezpečnosť, ochranu hrobov (voči poškodeniu)
na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS24_C1
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na etapovitý výrub
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Foto dreviny: Stanovištné podmienky dreviny
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS25_C2
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS25_C2
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
19.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS25_C2

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

194 cm
20 m
6m
bez defektov, neboli pozorované trhliny v pôde
bez defektov, rovný a priebežný kmeň až do vrcholu koruny
v štádiu dospelosti, ľahko závojovitý habitus v štádiu dospelosti,
vysoko postavené ťažisko koruny – znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 – mierne zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS25_C2_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 226 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS25_C2_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 188 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS25_C2_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS25_C2_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS25_C2
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS25_C2_V1 (I. vrstva)

30 cm

1%

2016_ILS25_C2_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS25_C2_V1 (I. vrstva) stromu smrek obyčajný
2016_ILS25_C2 bolo vo výške akustického merania zistené počiatočné oslabenie tuhosti dreva, čo
môže byť spôsobené odhnívaním koreňov, prienikom infekcie. Vo výške 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS25_C2_V2 (II. vrstva) dokladuje dobrý stav bez vnútornej hniloby.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku 2016_ILS25_C2 predstavuje strom v štádiu dospelosti, ktorý
dosahuje typického vzrastu. Vzhľadom na výšku stromu, nepriaznivé podmienky pre vývoj
koreňovej sústavy a poškodenie koreňov existuje vysoké riziko zlyhania v prípade
nepriaznivých meteorologických podmienok (zlyhanie vrcholu, zlyhanie kmeňa).

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS25_C2
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky dreviny – pohľad na bázu kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS26_C3
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS26_C3
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
19.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS26_C3

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

137 cm
14 m
5m
tesný kontakt s pomníkom, poškodený
mierne naklonený v dôsledku rastu v blízkosti susediaceho smreku
typický habitus
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS26_C3_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 60 cm
Obvod kmeňa: 142 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS26_C3_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 130 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS26_C3_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS26_C3_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS26_C3
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS26_C3_V1 (I. vrstva)

60 cm

5%

2016_ILS26_C3_V2 (II. vrstva)

180 cm

12%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS26_C3_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS26_C3_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS26_C3 bolo vo výške
akustického merania zistené obvodové poškodenie kmeňa v rozsahu 5 – 12%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku 2016_ILS26_C3 predstavuje strom v štádiu rastu. Strom dlhodobo
poškodzuje pri raste pomník, znemožňuje budúce užívanie hrobu. Vzhľadom nepriaznivé
podmienky pre vývoj koreňovej sústavy, poškodenie koreňov, nepriaznivý náklon kmeňa má
strom smreka zníženú stabilitu, ide o neperspektívny strom z hľadiska prevádzkovej
bezpečnosti pre ďalší vývoj, navrhujeme ho na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS26_C3
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

–
na etapovitý výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky – pohľad na bázu kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS27_C4
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS27_C4
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
19.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS27_C4

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

198 cm
18 m
5m
bez defektov, neboli pozorované trhliny v pôde
bez defektov, rovný a priebežný kmeň až do vrcholu koruny
v štádiu dospelosti, ľahko závojovitý habitus v štádiu dospelosti,
vysoko postavené ťažisko koruny – znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 – mierne zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS27_C4_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 242 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS27_C4_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 195 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS27_C4_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS27_C4_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS27_C4
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS27_C4_V1 (I. vrstva)

30 cm

4%

2016_ILS27_C4_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

Rýchlosť vetra: 33,0 m/s
Súčiniteľ odporu: 0,25
Pevnosť: 20 MPa
Zaťaženie vetrom: 24746
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS27_C4_V1 (I. vrstva) stromu smrek obyčajný
2016_ILS27_C4 dokladuje bočné poškodenie dreva (prienik infekcie) v rozsahu 4%. Vo výške 2.
merania 2D tomogram kód 2016_ILS27_C4_V2 (II. vrstva) nebolo poškodenie zistené.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku 2016_ILS27_C4 predstavuje strom v štádiu dospelosti, ktorý
dosahuje typického vzrastu. Vzhľadom na výšku stromu, nepriaznivé podmienky pre vývoj
koreňovej sústavy a poškodenie koreňov existuje zvýšené riziko zlyhania v prípade
nepriaznivých meteorologických podmienok. Hodnotený strom navrhujeme z hľadiska
prevádzkovej bezpečnosti na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS27_C4
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

–
na okamžitý výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky – pohľad na bázu kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS28_C5
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS28_C5
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
19.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS28_C5

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

152 cm
20 m
6m
bez defektov, neboli pozorované trhliny v pôde
bez defektov, rovný a priebežný kmeň až do vrcholu koruny
v štádiu dospelosti, ľahko závojovitý habitus v štádiu dospelosti,
vysoko postavené ťažisko koruny – znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 - dobrý
2 – stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS28_C5_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 174 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS28_C5_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 147 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS28_C5_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS28_C5_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS28_C5
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS28_C5_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS28_C5_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS28_C5_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS28_C5_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS28_C5 neboli vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku 2016_ILS28_C5 predstavuje strom v štádiu dospelosti. Vzhľadom
nepriaznivé podmienky pre vývoj koreňovej sústavy a poškodenie koreňov, výšku stromu –
vysoko postavené ťažisko existuje zvýšené riziko zlyhania v prípade nepriaznivých
meteorologických podmienok. Hodnotený strom navrhujeme z hľadiska prevádzkovej
bezpečnosti a ochrany pomníkov na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS28_C5
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na etapovitý výrub
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS29_C6
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
2016_ILS29_C6
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Duglaska tisolistá
(Pseudotsuga menziesii)

2016_ILS29_C6

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa

Stav kmeňa
Stav koruny

204 cm
18 m
6m
neboli pozorované trhliny v pôde, mechanické poškodenie koreňov
od hrobu, zhrubnutie kmeňa pri báze je reakciou na zníženie
stability stromu, vysoké riziko vývratu
bez defektov, mierny náklon kmeňa
typický habitus v štádiu dospelosti, neporušený terminál,
vysoko postavené ťažisko koruny – znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 - dobrý
1 - optimálna
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS29_C6_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 230 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS29_C6_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 200 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS29_C6_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS29_C6_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS29_C6
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS29_C6_V1 (I. vrstva)

30 cm

1%

2016_ILS29_C6_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

Rýchlosť vetra: 33,0 m/s
Súčiniteľ odporu: 0,25
Pevnosť: 20 MPa
Zaťaženie vetrom: 24746
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS29_C6_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS29_C6_V2 (II. vrstva) stromu duglaska tisolistá 2016_ILS29_C6 neboli vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované. Pri báze kmeňa je na
tomograme naznačené prenikanie infekcie do dreva.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom duglasky 2016_ILS29_C6 predstavuje vitálny strom v štádiu dospelosti.
Vzhľadom nepriaznivé podmienky pre vývoj koreňovej sústavy a poškodenie koreňov existuje
vysoké riziko vývratu v prípade nepriaznivých meteorologických podmienok. Strom
navrhujeme na zachovanie po overení stability ťahovou skúškou.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS29_C6
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

overenie stability ťahovou skúškou
-

Foto dreviny: Stanovištné podmienky – pohľad na bázu kmeňa a náklon kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS30_C7
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS30_C7
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny

2016_ILS30_C7

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

107 cm
11 m
5m
bez defektov
rovný, bez defektov
v štádiu vývoja, neporušený terminál
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 – výborný
1 – dobrá až mierne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS30_C7_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 115 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS30_C7_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 103 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS30_C7_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS30_C7_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS30_C7
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS30_C7_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS30_C7_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

Rýchlosť vetra: 33,0 m/s
Súčiniteľ odporu: 0,25
Pevnosť: 20 MPa
Zaťaženie vetrom: 24746
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS30_C7_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS30_C7_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS30_C7 neboli vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku 2016_ILS30_C7 predstavuje dospievajúci vitálny strom v štádiu
rastu. V súčasnosti vzhľadom na absenciu hniloby, výšku stromu je stabilita dostatočná.
Hodnotený strom odporúčame na zachovanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS30_C7
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na zachovanie
-
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS31_C8
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS31_C8
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny

2016_ILS31_C8

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

107 cm
16 m
5m
poškodenie koreňovej sústavy pri rekonštrukcii spevnenej plochy
pred cintorínom
rovný, bez defektov
typický habitus, vysoko postavené ťažisko koruny – znížená
stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS31_C8_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 126 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS31_C8_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 100 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS31_C8_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS31_C8_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS31_C8
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS31_C8_V1 (I. vrstva)

30 cm

35%

2016_ILS31_C8_V2 (II. vrstva)

180 cm

5%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS31_C8_V1 (I. vrstva) stromu 2016_ILS31_C8
bola vo výške akustického merania zistená vnútorná hniloba kmeňa v rozsahu 35%. Vo výške 2.
merania bolo zistené prenikanie infekcie do dreva v rozsahu 5%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom 2016_ILS31_C8 predstavuje strom v štádiu dospelosti. Vzhľadom
nepriaznivé podmienky pre vývoj koreňovej sústavy, vývoj hniloby pri báze kmeňa a v polohe
koreňovej sústavy súvisí s poškodením koreňov pri rekonštrukcii spevnenej plochy pred
domom smútku. Existuje vysoké riziko vývratu v prípade nepriaznivých meteorologických
podmienok. Navrhujeme z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS31_C8
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky dreviny – pohľad na bázu kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS32_C9
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS32_C9
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS32_C9

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav koreňov a koreňového
krčku
Stav kmeňa
Stav koruny

186 cm
18 m
5m

rebrovité nábehy – reakcia na zníženie stability
bez defektov
typický habitus, vysoko postavené ťažisko koruny – znížená
stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
II. MERANIE - kód 2016_ILS32_C9_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 180 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS32_C9_V1 (I. vrstva)
- nepodarilo sa zmerať

2D Tomogram - kód 2016_ILS32_C9_V2 (II. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS32_C9
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS32_C9_V2 (II. vrstva)

180 cm

4%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS32_C9_V1 (I. vrstva) stromu 2016_ILS32_C9
bola sa vo výške akustického merania nepodarilo meranie úspešne realizovať. Vo výške 2. merania
nebola hniloba zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom 2016_ILS32_C9 predstavuje strom v štádiu dospelosti. Vzhľadom na
nepriaznivé podmienky pre vývoj koreňovej sústavy existuje vysoké riziko zlyhania v prípade

113

nepriaznivých meteorologických podmienok. Strom navrhujeme z hľadiska prevádzkovej
bezpečnosti na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS32_C9
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub/zachovanie

na výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, pohľad na bázu kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS33_C10
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek pichľavý (Picea pungens)
2016_ILS33_C10
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek pichľavý
(Picea pungens)

2016_ILS33_C10

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

105 cm
12 m
2m
bez defektov
bez defektov, mierne šikmý rast
nedostatok priestoru pre rast, deformovaný habitus
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 - dobrý
1 – dobrá až mierne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS33_C10_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 116 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS33_C10_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 98 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS33_C10_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS33_C10_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS33_C10
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS33_C10_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS33_C10_V2 (II. vrstva)

180 cm

5%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS33_C10_V1 (I. vrstva) stromu smrek pichľavý
2016_ILS33_C10 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.
Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS33_C10_V2 (II. vrstva) bolo zistené prenikanie
infekcie do kmeňa, ide o minimálne poškodenie 5%, bez vplyvu na stabilitu stromu.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku pichľavého 2016_ILS33_C10 nemal vhodné priestorové podmienky
pre rast, počas rastu bol vývoj koruny potlačený zo strany susedného smreku, a preto má
deformovanú habitus koruny a mierne šikmý rast kmeňa. Stabilita stromu je dobrá.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS33_C10
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie
Návrh na výrub

na etapovitý výrub

Foto dreviny:
Stanovištné pomery stromu smreka obyčajného a smreka pichľavého
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS34_C11
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS32_C11
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS34_C11

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav koreňov a koreňového
krčku
Stav kmeňa
Stav koruny

118 cm
13 m
4m
neporušené
bez defektov, mierne naklonený
typický habitus, vitálna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 - dobrý
1 – dobrá až mierne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS34_C11_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 116 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS34_C11_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 98 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS34_C11_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS34_C11_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS34_C11
Kód vrstvy

Výška

2016_ILS34_C11_V1 (I. vrstva)

30 cm

2016_ILS34_C11_V2 (II. vrstva)

180 cm

Poškodená
plocha

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS34_C11_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS34_C11_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS34_C11 neboli
vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku 2016_ILS34_C11 je v štádiu dospievania, neboli zistené defekty
závažne ovplyvňujúce stabilitu stromu. Koruna je vitálna. Hodnotený strom navrhujeme na
zachovanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS34_C11
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie/výrub

na zachovanie a sledovanie

Foto dreviny: Stanovištné pomery stromu smreka obyčajného a smreka pichľavého
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS35_C12
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
2016_ILS35_C12
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok

Vizuálny stav dreviny
Jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior)

2016_ILS35_C12

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa a koreňov
Stav kmeňa
Stav koruny

285 cm
10 m
7m
vyhnívanie kmeňa, koreňov
vyhnívanie kmeňa, bočná otvorená hniloba, šikmý kmeň
vyhnívanie kostrových konárov – vysoké riziko zlyhania vetvenia
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
2 – stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS35_C12_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 296 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS35_C12_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 170 cm
Obvod kmeňa: 290 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS35_C12_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS35_C12_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS35_C12
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS35_C12_V1 (I. vrstva)

30cm

6%

2016_ILS35_C12_V2 (II. vrstva)

180 cm

52%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS35_C12_V1 (I. vrstva) dokladuje bočnú hnilobu
a oslabenie tuhosti dreva v rozsahu 6%. Vo vyššej polohe kmeňa – v polohe 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS35_C12_V2 (II. vrstva) stromu jaseň štíhly 2016_ILS35_C12 dokladuje vnútornú
hnilobu kmeňa s dutinou v rozsahu 52%. Bočná hniloba významne znižuje stabilitu dreva.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom jaseňa štíhleho 2016_ILS35_C12 je v štádiu dospelosti. Medzi závažné defekty
ovplyvňujúce prevádzkovú bezpečnosť patrí: masívne vyhnívanie kmeňa, vyhnívanie
kostrových konárov. Zdravotný stav stromu je vzhľadom na prítomné defekty silne narušený.
Stabilita stromu bola mierne posilnená redukciou vrcholovej koruny. Hodnotený strom
odporúčame na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS35_C12
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub
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Foto dreviny:
Dutiny v kostrovom konári s masívnym vyhnívaním dreva, vysoké riziko zlyhania

Stanovištné pomery jaseňa, vyhnívanie kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS36_C13
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS36_C13
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
23.9.2016

Vizuálny stav dreviny

2016_ILS36_C13

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav koreňového krčku
a koreňovej sústavy
Stav kmeňa
Stav koruny

210 cm
20 m
5m
významne obmedzený priestor pre vývoj optimálnej koreňovej
sústavy, vysoké riziko vývratu
obrastený brečtanom
typický habitus v štádiu dospelosti, neporušený terminál,
vysoko postavené ťažisko koruny – znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS36_C13_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 210 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS36_C13_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS36_C13
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS36_C13_V1 (I. vrstva)

30 cm

17%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS36_C13_V1 (I. vrstva) stromu smrek obyčajný
2016_ILS36_C13 pri báze kmeňa dokladuje bočnú hnilobu dreva v rozsahu 17%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku 2016_ILS36_C13 predstavuje strom v štádiu dospelosti, ktorý
dosahuje typický vzrast (dosahuje objem koruny v štádiu dospelosti). Vitalita stromu je znížená.
Stabilita stromu je vzhľadom na výšku stromu, obmedzený koreňový priestor znížená. Strom
navrhujeme z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na výrub.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS36_C13
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie/výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
Stanovištné pomery smreku
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS37_C14
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS37_C14
Ľavá strana cintorína, Plocha C
2770/14
Pezinok
23.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS37_C14

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav koreňov a koreňového
krčku
Stav kmeňa
Stav koruny

160 cm
18 m
5m
riziko vývratu a znížená odolnosť voči zlomu
mierne naklonený
presychá, neporušený terminál,
vysoko postavené ťažisko koruny – znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
3 - výrazne znížená
-

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS37_C14_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 207 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS37_C14_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 153 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS37_C14_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS37_C14_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS37_C14
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS37_C14_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS37_C14_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS37_C14_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS37_C14_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS37_C14 neboli
vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom 2016_ILS37_C14 predstavuje strom v štádiu dospelosti, v prípade ktorého sa
prejavuje ústup vitality. Hodnotený strom vzhľadom na zníženú vitalitu, zhoršený zdravotný
stav a zníženú stabilitu navrhujeme z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti, ochrany pomníkov na
výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/ ZACHOVANIE/VÝRUB
2016_ILS37_C14
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub
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PRÍLOHA č. 4 – HODNOTENÁ PLOCHA D

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS38_D1
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS38_D1
Plocha D
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS38_D1

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

200 cm
13 m
6m
bez dutín, hniloby
hrče na kmeni
presychá, stredne znížená vitalita, znížená odolnosť konárov voči
zlomu

1

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
3 – výrazne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS38_D1_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 222 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS38_D1_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 188 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS38_D1_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS38_D1_V2 (II. vrstva)

2

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS38_D1
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS38_D1_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS38_D1_V2 (II. vrstva)

180 cm

1%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS38_D1_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS38_D1_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS38_D1 neboli vo výške
akustického merania významná vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistené. Poškodenie dreva vo výške
2. merania je zanedbateľné.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS38_D1 je v štádiu dospelosti, prejavuje sa
stagnácia rastu a dynamické presychanie koruny – zníženie vitality koruny, čo sa prejavuje
postupným odumieraním stromu. Hodnotený strom odporúčame na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS38_D1
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie/výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
Celkový pohľad na strom pagaštanu

3

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS39_D2
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS39_D2
Plocha D
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny

Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS39_D2

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

185 cm
15 m
5m
poškodenie nábehov a obnaženie kmeňa pri báze, bočná hniloba
dreva
hrče na kmeni, točivosť kmeňa
vysoko vyvetvená, redukovaná koruna smerom k pomníkom,
redukované spodné vetvenie

4

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS39_D2_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 211 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS39_D2_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 176 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS39_D2_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS39_D2_V2 (II. vrstva)

5

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS39_D2
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS39_D2_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS39_D2_V2 (II. vrstva)

180 cm

4%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS39_D2_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS39_D2_V2 (II. vrstva) stromu 2016_ILS39_D2 neboli vo výške akustického merania
vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované. Vo výške 2. merania bolo zistené iba minimálne
povrchové poškodenie dreva 4%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS39_D2 predstavuje strom v štádiu dospelosti.
Metódou akustickej tomografie nebola rozsiahla hniloba kmeňa pri báze kmeňa potvrdená.
Existencia je dočasná. Hodnotený strom navrhujeme na etapovitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS39_D2
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie/výrub

etapovitý výrub, dočasne na sledovanie

6

Foto dreviny:
Celkový pohľad do koruny stromu, poškodenie kmeňa pri báze, stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS40_D3
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS40_D3
Plocha D
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS40_D3

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

204 cm
16 m
5m
bez defektov
bez otvorených dutín
vysoko vyvetvená, zvýšené riziko zlyhania kostrových konárov,
nestabilný presahujúci konár ponad pomníky, asymetrická –
redukcia od pomníkov

8

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA - akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS40_D3_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 228 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS40_D3_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 205 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS40_D3_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS40_D3_V2 (II. vrstva)

9

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS40_D3
Kód vrstvy
2016_ILS40_D3_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS40_D3_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

1%

180 cm

5%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS40_D3_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS40_D3_V2 (II. vrstva) stromu 2016_ILS40_D3 bolo zistené iba lokálne povrchové
poškodenie dreva v rozsahu 1-5%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS40_D3 predstavuje strom v štádiu dospelosti.
Metódou akustickej tomografie nebola hniloba kmeňa pri báze kmeňa potvrdená. Strom má
málo stabilné vetvenie pozostávajúce z dlhých kostrových konárov. Strom navrhujeme
z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS40_D3
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie/výrub

–
etapovitý výrub, dočasne na sledovanie

Foto dreviny: Pohľad na kmeň, korunu stromu

10

Pohľad na bázu kmeňa, stanovištné podmienky

11

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS41_D4
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS41_D4
Plocha D
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS41_D4

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

174 cm
14 m
6m
bez defektov
hrče na kmeni
nestabilná koruna – riziko zlyhania prevýsajúceho konára k
chodníku, redukovaná, zvýšené riziko zlyhania kostrového konára

12

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – stredne zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS41_D4_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 199 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS41_D4_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 172 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS41_D4_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS41_D4_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS41_D4
Kód vrstvy
2016_ILS41_D4_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS41_D4_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

0%

180 cm

21%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS41_D4_V1 (I. vrstva) stromu pagaštan konský
2016_ILS41_D4 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená. Vo
výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS41_D4_V2 (II. vrstva) dokladuje vnútornú hnilobu
dreva v rozsahu 21%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS41_D4 je v štádiu dospelosti. V kmeni stromu
sa vyvíja vnútorná hniloba. Koruna stromu je redukovaná, prejavuje sa zníženie vitality.
Stabilita stromu je vzhľadom na asymetrickú vysoko vyvetvenú korunu a hnilobu v kmeni
znížená. V prípade stromu odporúčame redukciu vrcholového konára – vykonať symetrizáciu
koruny, dočasné ponechanie stromu na stanovišti.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS41_D4
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie/výrub

etapovitý výrub, dočasne na sledovanie

Foto dreviny: Celkový pohľad na strom, korunu
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PRÍLOHA č. 5 – HODNOTENÁ PLOCHA E
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS42_E1
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS42_E1
Plocha E
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS42_E1

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

107 cm
8m
3m
bez defektov
bez defektov
typický habitus, bez presychania

16

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 – dobrý
1 - optimálna
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS42__E1_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 20 cm
Obvod kmeňa: 119 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS42_E1_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 170 cm
Obvod kmeňa: 111 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS42_E1_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS42_E1_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS42_E1
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS42_E1_V1 (I. vrstva)

20 cm

5%

2016_ILS42_E1_V2 (II. vrstva)

170 cm

4%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS42_E1_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS42_E1_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS42_E1 bolo vo výške
akustického merania zistené lokálne, minimálne obvodové poškodenie dreva v rozsahu 4 a 5%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku obyčajného 2016_ILS42_E1 predstavuje strom v štádiu rastu. Ide
o vitálny strom, má typický habitus koruny. Rastie v bezprostrednom kontakte s hrobovým
miestom, svojím rastom poškodzuje pomník. V polohe kontaktu s pomníkom bolo akustickou
tomografiou zistené povrchové poškodenie dreva v rozsahu 4 a 5%. Existencia stromu na
stanovišti je dočasná.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS42_E1
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie
Návrh na výrub

dočasne na zachovanie
-
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS43_E2
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
2016_ILS43_E2
Plocha E
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior)

2016_ILS43_E2

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

258 cm
18 m
8m
mechanické poškodenie nábehov, rebrovité nábehy
významný nepomer medzi kmeňom a kostrovými konármi, výška
kmeňa 2,5 m
vrcholová koruna, nízko postavené vetvenie, znížená odolnosť
konárov voči zlomu, stredne znížená vitalita - presychanie,
nestabilné vidlicovité vetvenie, istenie v korune

19

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS43_E2_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 297 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS43_E2_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 286 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS43_E2_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS43_E2_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS43_E2
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS43_E2_V1 (I. vrstva)

30 cm

2%

2016_ILS43_E2_V2 (II. vrstva)

180 cm

44%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS42_E2_V1 (I. vrstva) stromu jaseň štíhly
2016_ILS41_E2 bolo zistené iba minimálne povrchové poškodenie dreva. Vo výške 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS43_E2_V2 (II. vrstva) dokladuje vnútornú hnilobu kmeňa.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom jaseňa štíhleho 2016_ILS43_E2 dosiahol štádium dospelosti, ide o vysoký
strom s mohutným kmeňom a vrcholovou korunou. Lámanie konárov spôsobuje poškodzovanie
hrobov. Pozorované bolo poškodenie kmeňa pri báze, kde došlo v minulosti k mechanickému
zásahu do nábehov, čo dokladuje odumreté drevo. Vo výške akustického merania bola zistená
bočná hniloba dreva. Strom jaseňa vzhľadom na poškodenie bázy kmeňa, padanie konárov
(zníženú odolnosť voči zlomu) počas daždivých a veterných dní - zníženú prevádzkovú
bezpečnosť a poškodzovanie pomníkov pod stromom navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS43_E2
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Pohľad na nestabilné vidlicovité vetvenie

21

Pohľad do koruny stromu
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS44_E3
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
2016_ILS44_E3
Plocha E
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior)

2016_ILS44_E3

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

175 cm
7m
4m
mechanické poškodenie
husto porastený brečtanom
deformovaná
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – stredne zhoršený
2 – stredne znížená
-

HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS44_E3
Hodnotený strom jaseňa štíhleho 2016_ILS44_E3 predstavuje deformovaný stom, má
deformovanú korunu. Strom nemá typický habitus. Rastie v konkurencii s tujou. Strom jaseňa
navrhujeme z hľadiska ochrany pomníkov na výrub, uvoľní sa priestor pre ďalší vývoj tuje.
Padajúce konáre z koruny jaseňa poškodzujú pomníky pod stromom, výrubom stromu sa zaistí
ochrana pomníkov pri zachovaní podielu zelene na hodnotenej ploche (v tesnej blízkosti
stromu).

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS44_E3
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na výrub
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS45_E4
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)
2016_ILS45
Plocha E
2770/14
Pezinok
7.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos)

2016_ILS45_E4

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

249 cm
7m
3,5 m
prítomnosť huby – lesklokorka (Ganoderma sp) pri koreňovom
krčku
vyhnívanie kmeňa
redukovaná, konáre po redukcii, sekundárna koruna, významne
znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

5 - havariný
4 - zbytková vitalita
lesklokorka lesklá (Ganoderma applanatum) pri koreňovom krčku,
drevokazný hmyz

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom lipy veľkolistej 2016_ILS45_E4 je v havarijnom stave, čo je zrejmé z prítomnosti
drevokaznej huby lesklokorky (Ganoderma sp.), vyhnívania kmeňa a koreňovej sústavy, redukcie
koruny a prítomnosti sekundárnej koruny. Stabilita stromu je významne znížená, hodnotený strom je
určený na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS45_E4
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na výrub

Foto dreviny: Pohľad na redukcie vetvenia, plodnicu drevokaznej huby pri báze
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS46_E5
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS46_E5
Plocha E
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS46_E5

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

247 m
14 m
7m
rebrovité nábehy
menšie dutiny v kostrovom konári nad rozvetvením
tlakové vetvenie, väzba v korune na zaistenie stability vetvenia
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS46_E5_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 273 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS46_E5_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 247 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS46_E5_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS46_E5_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS46_E5
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS46_E5_V1 (I. vrstva)

30 cm

4%

2016_ILS46_E5_V2 (II. vrstva)

160 cm

1%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS46_E5_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS46_E5_V2 (II. vrstva) stromu pagaštan konský 2016_ILS46_E5 bolo vo výške
akustického merania zistené iba lokálne povrchové poškodenie dreva v rozsahu 1-4%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS46_E5 predstavuje strom v štádiu dospelosti.
Ide o mohutný strom s mohutnou korunou, na zaistenie stability vetvenia bola inštalovaná
väzba (istenie koruny). Hodnotený strom navrhujeme na zachovanie, v rámci ošetrení
skontrolovať stav väzby, pravidelne každý rok sledovať vitalitu a zdravotný stav stromu.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS46_E5
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie

Návrh na výrub

na zachovanie, skontrolovať stav väzby (istenia
koruny), sledovať vitalitu a zdravotný stav
v ďalšom období, stav koruny a kmeňa – každý
rok
-
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Foto dreviny: Stanovištné podmienky, pohľad na vetvenie stromu
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS47_E6
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS47_E6
Plocha E
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS47_E6

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

281 cm
14 m
7m
rebrovité nábehy
bez dutín a významných defektov
vitálna, väzba v korune na zaistenie stability vetvenia, vitálna hustá
koruna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
1 – dobrá až mierne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS47_E6_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 301 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS47_E6_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 293 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS47_E6_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS47_E6_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS47_E6
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS47_E6_V1 (I. vrstva)

30 cm

20%

2016_ILS47_E6_V2 (II. vrstva)

180 cm

38%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS47_E6_V1 (I. vrstva) stromu pagaštan konský
2016_ILS47_E6 dokladuje obvodovú hnilobu kmeňa v rozsahu 20%. V výške a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS47_E6_V2 (II. vrstva) bolo zistené vyhnívanie kmeňa, poškodenie dreva
predstavuje 38%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS47_E6 predstavuje strom v štádiu dospelosti.
Vitalita stromu je dobrá. Zdravotný stav hodnotíme ako zhoršený. Ide o mohutný strom
s mohutnou korunou, na zaistenie stability koruny bola inštalovaná dynamická väzba.
V prípade akustickej tomografie bola zistená hniloba pri báze kmeňa v rozsahu 20% a vo výške
180 cm vyhnívanie kmeňa s dutinou v rozsahu 38%. Výskyt hniloby pri báze kmeňa je
nebezpečný, existuje vyššie potenciálne riziko zlyhania stromu počas nepriaznivých
klimatických podmienok. Hodnotený strom navrhujeme dočasne na zachovanie, skontrolovať
stav väzby, pravidelne každý rok sledovať vitalitu a zdravotný stav stromu.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS47_E6
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie

Návrh na výrub

symetrizačný rez
dočasne na zachovanie, overiť odolnosť voči
zlomu a vývratu ťahovou skúškou, skontrolovať
stav väzby, sledovať vitalitu a zdravotný stav
v ďalšom období, stav koruny a kmeňa – každý
rok
-
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Foto dreviny: Stanovištné podmienky stromu, celkový pohľad na strom a korunu
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS48_E7
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS48_E7
Plocha E
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS48_E7

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

130 cm
10 m
5m
mechanické poškodenie bázy kmeňa, nerešpektovanie ochrany bázy
stromu
bez defektov
vysoko vyvetvená, mierne presychá, redukovaný vrchol
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 - mierne zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS48_E7_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 150 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS48_E7_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 132 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS48_E7_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS48_E7_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS48_E7
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS48_E7_V1 (I. vrstva)

30 cm

2%

2016_ILS48_E7_V2 (II. vrstva)

180 cm

4%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS48_E7_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS48_E7_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS48_E7 bolo vo výške
akustického merania zistené lokálne povrchové poškodenie dreva v rozsahu 2-4%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreka 2016_ILS48_E7 predstavuje strom v štádiu dospelosti, má zachovaný
typický habitus. Existencia smreku na stanovišti je dočasná.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS48_E7
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

-

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS49_E8
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS49_E8
Plocha E
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS49_E8

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

158 cm
20 m
4m
bez defektov
bez defektov
riedka koruna, stagnácia rastu, ústup vitality
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS49_E8_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 192 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS49_E8_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 158 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS49_E8_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS49_E8_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS49_E8
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS49_E8_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS49_E8_V2 (II. vrstva)

180 cm

1%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS49_E8_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS49_E8_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS49_E8 bolo vo výške
akustického merania zistené iba lokálne, minimálne povrchové poškodenie dreva v rozsahu 1%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreku 2016_ILS49_E8 predstavuje strom v štádiu dospelosti, má typický
vysoký vzrast a typický habitus koruny. Stabilita stromu je vzhľadom na výšku stromu, plytkú
koreňovú sústavu smreka znížená. Poškodenie kmeňa pri báze, nedostatok priestoru pre vývoj
koreňovej sústavy, plytká koreňová sústava a výška stromu znižujú odolnosť stromu voči
vývratu a zlomu. V prípade nepriaznivých meteorologických podmienok hrozí vysoké riziko
zlyhania stromu (vývrat, zlom vrcholca, zlom v spodnej a strednej časti kmeňa). Hodnotený
strom odporúčame z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a ochrany pomníkov na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS49_E8
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS50_E9
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)
2016_ILS50_E9
Plocha E
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos)

2016_ILS50_E9

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

293 cm
16 m
8m
navážka pri báze kmeňa, výmladky
bez defektov, zhrubnutie kmeňa
vitálna koruna, presychanie konárov na obvode, nestabilné vetvenie
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – stredne zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS50__E9_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 330 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS50_E9_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 308 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS50_E9_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS50_E9_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS50_E9
Kód vrstvy
2016_ILS50_E9_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS50_E9_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

3%

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS50_E9_V1 (I. vrstva) stromu lipa veľkolistá
2016_ILS50_E9 bolo vo výške akustického merania zistené lokálne obvodové poškodenie dreva
v rozsahu 3%. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS50_E9_V2 (II. vrstva) neboli
vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistené.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom lipy veľkolistej 2016_ILS50_E9 predstavuje strom v štádiu dospelosti. Má
zachovaný typický habitus koruny, je vitálna. Stabilita stromu je dostatočná. Na základe
akustickej tomografie bolo zistené iba lokálne poškodenie dreva vo výške 30 cm, čo nemá
významný vplyv na stabilitu stromu. Hodnotený strom lipy navrhujeme na zachovanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS50_E9
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie
Návrh na výrub

bezpečnostný rez suchých konárov,
symetrizačný rez
na zachovanie, sledovanie vitality a zdravotného
stavu
-
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Foto dreviny: Stanovištné podmienky, výmladky pri báze, pohľad na kmeň
a kostrové vetvenie
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS51_E10
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS51_E10
Plocha E
2770/14
Pezinok
21.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS51_E10

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

168 cm
20 m
4m
zvýšené riziko vývratu
obrastený brečtanom, bez defektov
typický habitus, vysoko vyvetvená, presychanie koruny, stagnácia
rastu
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS51_E10_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 198 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS51_E10_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 163 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS51_E10_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS51_E10_V2 (II. vrstva)

46

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS51_E10
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS51_E10_V1 (I. vrstva)

30 cm

17%

2016_ILS51_E10_V2 (II. vrstva)

180 cm

4%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS51_E10_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS51_E10_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS51_E10 bola vo
výške akustického merania zistená obvodová hniloba kmeňa v rozsahu 4 a 17%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreka 2016_ILS51_E10 predstavuje strom v štádiu dospelosti, má typický
vysoký vzrast a typický habitus koruny. Stabilita stromu je vzhľadom na výšku stromu, plytkú
koreňovú sústavu smreka znížená. Prítomnosť hniloby pri báze kmeňa, nedostatok priestoru
pre vývoj koreňovej sústavy, plytká koreňová sústava a výška stromu znižujú odolnosť stromu
voči vývratu a zlomu. V prípade nepriaznivých meteorologických podmienok hrozí vysoké
riziko zlyhania stromu (vývrat, zlom vrcholca, zlom v spodnej a strednej časti kmeňa).
Hodnotený strom odporúčame z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a ochrany pomníkov na
výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS51_E10
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na etapovitý výrub
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS52_E11
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS52_E11
Plocha E
2770/14
Pezinok
21.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS52_E11

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

270 cm
20 m
5m
mechanické poškodenie koreňov
obrastený brečtanom, bez defektov
typický habitus, presychanie koruny, stagnácia rastu
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 - dobrý
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS52_E11_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 305 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS52_E11_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS52_E11
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS52_E11_V1 (I. vrstva)

30cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS52_E11_V1 (I. vrstva) stromu smrek obyčajný
2016_ILS52_E11 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreka 2016_ILS52_E11 predstavuje strom v štádiu dospelosti, má typický
vysoký vzrast a typický habitus koruny. Stabilita stromu je vzhľadom na výšku stromu, plytkú
koreňovú sústavu smreka znížená. Výška stromu, plytká koreňová sústava znižujú odolnosť
stromu voči vývratu a zlomu. V prípade nepriaznivých meteorologických podmienok hrozí
vysoké riziko zlyhania stromu (vývrat, zlom vrcholca). Hodnotený strom navrhujeme na
zachovanie, sledovanie vitality, zdravotného stavu, overenie stability ťahovou skúškou.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS52_E11
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie

na zachovanie a sledovanie

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, pohľad na bázu kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS53_E12
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)
2016_ILS53_E12
Plocha E
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos)

2016_ILS53_E12

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

230 cm
18 m
4m
výmladky, zhrubnutie kôry pri báze, mechanické poškodenie
a odumieranie koreňov
výmladky, hrče po odstránený výmladkov
ústup vrcholovej koruny – odumieranie konárov v korune, vysoké
riziko zlyhania, vitalita zbytková
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
4 – zbytková vitalita
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS53_E12_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 271 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS53_E12_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 200 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS53_E12_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS53_E12_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS53_E12
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS53_E12_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS53_E12_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS53_E12_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS53_E12_V2 (II. vrstva) stromu lipa veľkolistá 2016_ILS53_E12 neboli vo
výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistené.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom lipy 2016_ILS53_E12 je v štádiu staroby, prejavuje sa odumieranie
vrcholovej koruny – prítomné suché konáre. Koruna lipy je vysoko vyvetvená. Vitalita stromu
je výrazne znížená – hrozí vysoké riziko zlyhania konárov v korune. Stabilita kmeňa je
dostatočná. Vzhľadom na havarijný stav koruny (zbytkovú vitalitu) navrhujeme hodnotený
strom na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS53_E12
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Pohľad na bázu kmeňa, celkový stav koruny
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS54_E13
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)
2016_ILS54_E13
Plocha E
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Lipa veľkolistá
(Tilia platyphyllos)

2016_ILS54_E13

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

277 cm
18 m
5m
zhrubnutie nábehov, výmladky, mechanické poškodenie
a odumieranie koreňov
zhrubnutia na kmeni
ústup vrcholovej koruny – odumieranie konárov v korune
vitalita zbytková, vysoké riziko zlyhania
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
4 – zbytková vitalita
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS54_E13_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 305 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS54_E13_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS54_E13
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS54_E13_V1 (I.
vrstva)

30 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS54_E13_V1 (I. vrstva) stromu lipa veľkolistá
2016_ILS54_E13 neboli vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistené.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom lipy 2016_ILS54_E13 je v štádiu staroby, prejavuje sa odumieranie
vrcholovej koruny – prítomné suché konáre. Koruna lipy je vysoko vyvetvená. Vitalita stromu
je výrazne znížená – hrozí vysoké riziko zlyhania konárov v korune. Stabilita kmeňa je
dostatočná. Vzhľadom na havarijný stav koruny (zbytkovú vitalitu) navrhujeme hodnotený
strom na okamžitý výrub.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS54_E13
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Pohľad na bázu kmeňa
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS55_E14
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS55_E14
Plocha E
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS55_E14

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

98 cm
8m
4m
bez defektov
bez defektov
vitálna, typický rast
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 - dobrý
1 - optimálna
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS55_E14_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 115 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS55_E14_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 103 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS55_E14_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS55_E14_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS55_E14
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS55_E14_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS55_E14_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS55_E14_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS55_E14_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS55_E14 neboli vo
výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistené.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreka 2016_ILS55_E14 je v štádiu rastu, dosahuje výšku 8 m. Rastie
v konkurencii so susedným stromom smreka. Vo výške akustického merania nebola zistená
vnútorná hniloba, v polohe bázy kmeňa, na kmeni a v korune neboli zaznamenané defekty,
ktoré by ovplyvňovali stabilitu stromu a zdravotný stav. Strom smreka navrhujeme na
zachovanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS55_E14
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie
Návrh na výrub

na zachovanie
-
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PRÍLOHA č. 6 – HODNOTENÁ PLOCHA G
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS56_G1
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS56_G1
Plocha G
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS56_G1

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

131 cm
14 m
3m
poškodenie koreňov, nábehov
bez defektov, naklonený kmeň
deformovaná vzhľadom na konkurenčný rast v susedstve
vedľajšieho smreku
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS56_G1_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 147 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS56_G1_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 126 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS56_G1_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS56_G1_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS56_G1
Kód vrstvy
2016_ILS56_G1_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS56_G1_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

9%

180 cm

7%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS56_G1_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS56_G1_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS56_G1 bola vo výške
akustického merania zistená obvodová vnútorná hniloba kmeňa v rozsahu 7 a 9%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreka obyčajného 2016_ILS56_G1 rastie spolu so smrekom 2016_ILS57_G2
na obmedzenom priestore medzi hrobovými miestami, kde oba stromy nemali podmienky pre
dostatočný vývoj koreňovej sústavy. Stabilita stromu je znížená, nie je rešpektovaný priestor
pre vývoj a ochranu plytkej koreňovej sústavy. Vzhľadom na konkurenčný rast je kmeň stromu
s korunou naklonený, čo znižuje stabilitu stromu. V prípade akustickej tomografie bolo zistené
obvodové poškodenie dreva, kde dochádza k oslabeniu tuhosti dreva, čo podmieňuje zvýšené
potenciálne riziko zlyhania stromu. Existencia stromu na stanovišti je dočasná. Z hľadiska
prevádzkovej bezpečnosti a ochrany pomníkov navrhujeme strom smreka na výrub (bez
časového hľadiska).

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS56_G1
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS57_G2
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS57_G2
Plocha G
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS57_G2

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

149 cm
16 m
3m
mechanické poškodenie koreňov, nábehov
bez defektov
typický habitus koruny
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 – dobrý až mierne zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS57_G2_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 170 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS57_G2_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 144 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS57_G2_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS57_G2_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS57_G2
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS57_G2_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS57_G2_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS57_G2_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS57_G2_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS57_G2 nebola vo výške
akustického merania zistená vnútorná hniloba kmeňa.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreka obyčajného 2016_ILS57_G2 rastie na obmedzenom priestore medzi
hrobovými miestami, kde nemal podmienky pre dostatočný vývoj koreňovej sústavy. Stabilita
stromu je znížená, nie je rešpektovaný priestor pre vývoj a ochranu plytkej koreňovej sústavy.
Mohutný kmeň pri báze prerastá betónový povrch. Existencia na stanovišti je dočasná.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS57_G2
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh zachovanie/ výrub

na etapovitý výrub, dočasne na sledovanie

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS58_G3
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS58_G3
Plocha G
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS58_G3

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

139 cm
16 m
5m
mechanické poškodenie nábehov a koreňov
bez defektov
typický habitus
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS58_G3_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 147 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS58_G3_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 126 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS58_G3_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS58_G3_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS58_G3
Kód vrstvy
2016_ILS58_G3_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS58_G3_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

29%

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS58_G3_V1 (I. vrstva) stromu smrek obyčajný
2016_ILS58_G3 bola zistená na priečnom priereze dreva vnútorná hniloba dreva v rozsahu 29%. Vo
výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS58_G3_V2 (II. vrstva) nebola hniloba zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreka 2016_ILS58_G3 má typický vysoký vzrast a typický habitus koruny.
Stabilita stromu je vzhľadom na výšku stromu, plytkú koreňovú sústavu smreka znížená.
Prítomnosť hniloby pri báze kmeňa, nedostatok priestoru pre vývoj koreňovej sústavy, plytká
koreňová sústava a výška stromu znižujú odolnosť stromu voči vývratu a zlomu. V prípade
nepriaznivých meteorologických podmienok hrozí zvýšené riziko zlyhania stromu. Hodnotený
strom odporúčame dočasne na zachovanie v prípade overenia stability ťahovou skúškou.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS58_G3
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

dočasne na zachovanie a sledovanie (overenie
stability ťahovou skúškou)
-

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS59_G4
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Agát biely (Robinia pseudoacatia)
2016_ILS59_G4
Plocha G
2770/14
Pezinok
21.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Agát biely
(Robinia pseudoacatia)

2016_ILS59_G4

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

292 cm
14 m
4,5 m
bez defektov
dvojkmeň
suchý jeden z kostrových konárov, asymetrická koruna,
vysoké riziko pádu suchej vetvy, zlyhania prečnievajúceho konára,
sekundárny obrast
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
3 – výrazne znížená až 4 – zbytková vitalita
diery po hmyze

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS59_G4_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 160 cm
Obvod kmeňa: 280 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS59_G4_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS59_G4
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS59_G4_V1 (I. vrstva)

160 cm

23%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS59_G4_V1 (I. vrstva) stromu agát biely
2016_ILS60_G4 bola vo výške akustického merania zistená vnútorná hniloba kmeňa v rozsahu 23%.
Vzhľadom na prítomnosť dvojkmeňa sa nepodarilo vykonať tomografické meranie pri báze kmeňa.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený stom agátu bieleho 2016_ILS59_G4 predstavuje starý strom. Ide o dvojkmeň, s
narušenou vitalitou. Jeden z kostrových konárov je suchý vo vrcholových partiách, koruna nie
je kompaktná vzhľadom na prečnievajúci konár, čo zvyšuje riziko jeho zlyhania. V kmeni
stromu sa vyvíja hniloba, v ďalšom období sa bude zhoršovať. Existencia stromu na stanovišti
je dočasná. V prípade agátu odporúčame symetrizačný rez koruny (vrátane lokálnej redukcie
suchého kostrového konára), dôjde k dočasnému udržaniu stability stromu a zachovaniu na
stanovišti.

71

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS59_G4
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

symetrizačný rez koruny (redukcia vetiev
vyčnievajúcich z koruny, suchého kánára)
na etapovitý výrub, dočasne ošetrenie koruny

Foto dreviny: Pohľad na 2 - kmeň stromu, stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS60_G5
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Agát biely (Robinia pseudoacatia)
2016_ILS60_G5
Plocha G
2770/14
Pezinok
21.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Agát biely
(Robinia pseudoacatia)

2016_ILS60_G5

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

225 cm
16 m
6m
bez defektov
výskyt brečtanu, bez dutín
asymetrická koruna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
3 – výrazne znížená
diery po hmyze

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS60_G5_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 160 cm
Obvod kmeňa: 186 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS60_G5_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 160 cm
Obvod kmeňa: 186 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS60_G5_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS60_G5_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS60_G5
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS60_G5_V1 (I. vrstva)

30 cm

6%

2016_ILS60_G5_V2 (II. vrstva)

160 cm

50%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS60_G5_V1 (I. vrstva) stromu agát biely
2016_ILS60_G5 bolo pri báze kmeňa zistené lokálne povrchové poškodenie dreva – prienik infekcie
do dreva v rozsahu 6%. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS60_G5_V2 (II. vrstva)
dokladuje vnútorná hniloba kmeňa s dutinou v rozsahu 50%. Vo výške 2. merania nebola vizuálne
a poklepom po kmeni zistená hniloba kmeňa, a v dôsledku slabého prechodu signálu hustým drevom
mohlo dôjsť k vyhodnoteniu, že sa v kmeni nachádza dutina.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom agátu 2016_ILS60_G5 má asymetrickú korunu so zníženou vitalitou. Ide
o vysoko vyvetvený strom s nestabilným vetvením. V prípade agátu odporúčame symetrizačný
rez koruny, dôjde k dočasnému udržaniu stability stromu a zachovaniu na stanovišti. Strom
z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a ochrany pomníkov navrhujeme na výrub, keďže sa
konáre agátu ľahko lámu.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS60_G5
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

symetrizačný rez koruny (redukcia vetiev
vyčnievajúcich z koruny, suchého kánára)
na etapovitý výrub, dočasne ošetrenie koruny

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, pohľad na kmeň
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS61_G6
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
2016_ILS61_G6
Plocha G
2770/14
Pezinok
21.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior)

2016_ILS61_G6

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

221 cm
13 m
12m
dutina, zhrubnutie nábehov
bez významných defektov
presychanie koruny – stagnácia rastu, riedka koruna, znížená
vitalita, riziko padania konárov
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
3 – výrazne zhoršená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS61_G6_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 270 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS61_G6_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 214 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS61_G6_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS61_G6_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS61_G6
Kód vrstvy
2016_ILS61_G6_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS61_G6_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

1%

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS61_G6_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS61_G6_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS61_G6 neboli vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom jaseňa štíhleho 2016_ILS61_G6 predstavuje strom v štádiu dospelosti, vitalita
stromu je vzhľadom na dynamické presychanie koruny výrazne znížená, čo podmieňuje riziko
padania suchých konárov. Koruna stromu je riedka, redukovaná bez spodného zavetvenia. Pri
báze kmeňa došlo k zhrubnutiu nábehov, nachádza sa dutina, dochádza k odhnívaniu bázy
kmeňa. Stabilita stromu je mierne znížená. Ide o strom so skrátenou perspektívou (existencia na
stanovišti je dočasná), navrhujeme z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na etapovitý výrub,
keďže sa suché konáre jaseňa ľahko lámu a nemožno posilniť vitalitu stromu v ďalšom období.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS61_G6
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na etapovitý výrub

Foto dreviny: Pohľad na kmeň pri báze s dutinou, stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS62_G7
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS62_G7
Plocha G
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS62_G7

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

160 cm
17 m
3m
obmedzený priestor pre rast, mechanické poškodenie koreňov
bez defektov
štíhla vysoká koruna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS62_G7_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 182 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS62_G7_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 136 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS62_G7_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS62_G7_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS62_G7
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS62_G7_V1 (I. vrstva)

30 cm

27%

2016_ILS62_G7_V2 (II. vrstva)

180 cm

31%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS62_G7_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS62_G7_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS62_G7 bolo vo výške
akustického merania zistené vyhnívanie kmeňa v rozsahu 27% a 31%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreka 2016_ILS62_G7 má vysoký kmeň s preštíhlehou korunou, odolnosť
stromu voči zlomu a vývratu je významne znížená vzhľadom na vzrast, vývoj hniloby v kmeni
a obmedzenú plytkú koreňovú sústavu. Nemožno vylúčiť poškodenie koreňov a vývoj hniloby.
Hodnotený strom z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme na overenie ťahovou
skúškou, v prípade dostatočnej stability na ponechanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS62_G7
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie/výrub

overiť stabilitu ťahovou skúškou

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS63_G8
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Smrek obyčajný (Picea abies)
2016_ILS63_G8
Plocha G
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Smrek obyčajný
(Picea abies)

2016_ILS63_G8

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

142cm
17 m
3m
obmedzený priestor pre rast, mechanické poškodenie koreňov
bez defektov
preštíhlená nestabilná koruna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS63_G8_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 190 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS63_G8_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 170 cm
Obvod kmeňa: 153 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS63_G8_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS63_G8_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS63_G8
Kód vrstvy
2016_ILS63_G8_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS63_G8_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

54%

180 cm

40%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS63_G8_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS63_G8_V2 (II. vrstva) stromu smrek obyčajný 2016_ILS63_G8 bolo vo výške
akustického merania zistené vyhnívanie kmeňa v rozsahu 40% a 54%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom smreka 2016_ILS63_G78 má vysoký kmeň s preštíhlehou korunou, odolnosť
stromu voči zlomu a vývratu je významne znížená vzhľadom na vzrast, vývoj hniloby pri báze
kmeňa ako aj obmedzenú plytkú koreňovú sústavu. Hodnotený strom z hľadiska prevádzkovej
bezpečnosti navrhujeme na overenie ťahovou skúškou, v prípade dostatočnej stability na
ponechanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS63_G8
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

Overiť stabilitu

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS64_G9
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)
2016_ILS64_G9
Plocha G
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Jaseň štíhly
(Fraxinus excelsior)

2016_ILS64_G9

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

192 cm
11 m
6m
obmedzený priestor pre rast
bez významných defektov
symetrická, vitálna koruna, redukovaná
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS64_G9_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 240 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS64_G9_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 207 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS64_G9_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS64_G9_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS64_G9
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS64_G9_V1 (I. vrstva)

30 cm

8%

2016_ILS64_G9_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS64_G9_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS64_G9_V2 (II. vrstva) stromu 2016_ILS64_G9 neboli vo výške akustického merania
vnútorná hniloba kmeňa s dutinou identifikované, čo by významne znižovalo odolnosť stromu voči
zlomu a vývratu. Poškodenie pri báze kmeňa dosahuje 8%, ide o lokálne prenikanie infekcie.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom jaseňa štíhleho 2016_ILS64_G9 predstavuje strom v štádiu dospelosti,
prejavuje sa stagnácia rastu. Stabilita stromu je zatiaľ dobrá. Existencia stromu na stanovišti je
dočasná, strom navrhujeme na zachovanie a sledovanie vitality a zdravotného stavu.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS64_G9
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie a sledovanie
Návrh na výrub

na zachovanie, sledovanie vitality a zdravotného
stavu
-
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS65_G10
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS65_G10
Plocha G
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS65_G10

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

206 cm
14 m
4m
potenciálne mechanické poškodenie koreňov
zdureniny na kmeni
redukovaná, vysoko vyvetvená
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS65_G10_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 215 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS65_G10_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 215 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS65_G10_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS65_G10_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS65_G10
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS65_G10_V1 (I. vrstva)

30 cm

15%

2016_ILS65_G10_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS65_G10_V1 (I. vrstva) stromu pagaštan konský
2016_ILS65_G10 bola zistená obvodová hniloba kmeňa. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód
2016_ILS65_G10_V2 (II. vrstva) nebolo poškodenie dreva zistené.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS65_G10 predstavuje strom v štádiu dospelosti,
prejavuje sa stagnácia rastu. Strom rastie v obmedzeným podmienkach, strom nemal
dostatočný priestor pre vývoj koreňovej sústavy. Zistené obvodové poškodenie dreva pri báze
môže signalizovať poškodenie koreňov. Koruna je preštíhlená, redukovaná. Existencia stromu
je dočasná, navrhujeme dočasne na zachovanie, sledovanie zdravotného stavu a vitality.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS65_G10
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie
Návrh na výrub

dočasne na zachovanie
-

90

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS66_G11
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS66_G11
Plocha G
2770/14
Pezinok
8.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS66_G11

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

225 cm
14 m
4m
hniloba kmeňa dosahuje k báze
mokrá hniloba, otvorená dutina, vyhnívanie kmeňa
redukovaná, vysoko vyvetvená
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
2 – stredne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS66_G11_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 227 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS66_G11_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 228 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS66_G11_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS66_G11_V2 (II. vrstva)

92

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS66_G11
Kód vrstvy
2016_ILS66_G11_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS66_G11_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

45%

180 cm

56%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS66_G11_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS66_G11_V2 (II. vrstva) stromu 2016_ILS66_G11 bola vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou v rozsahu 45% a 56%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS66_G11 predstavuje strom v štádiu dospelosti,
prejavuje sa stagnácia rastu. Vývoj hniloby v kmeni stromu znižuje stabilitu stromu. Zdravotný
stav stromu hodnotíme ako výrazne znížený. Existencia stromu je dočasná. Strom pagaštanu
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti a ochrany pomníkov
navrhujeme na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS66_G11
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub
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Foto dreviny:
Poloha kmeňa, otvorená dutina vyhnívajúca dutina v kmeni, vysoko vyvetvená
preštíhlená koruna
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS67_G12
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)
2016_ILS67_G12
Plocha G
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Pagaštan konský
(Aesculus hippocastanum)

2016_ILS67_G12

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

240 cm
14 m
6m
nepatrné nábehy
menšie dutiny bez vplyvu na stabilitu, sekundárny obrast
asymetrická koruna, znížená vitalita koruny, stagnácia rastu
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
3 – výrazne znížená

ploskáčik pagaštanový (Cameraria ohridella)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS67_12_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 253 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS67_G12_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 248 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS67_G12_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS67_G12_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS67_G12
Kód vrstvy
2016_ILS67_G12_V1 (I.
vrstva)
2016_ILS67_G12_V2 (II.
vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

30 cm

11%

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS67_G12_V1 (I. vrstva) stromu pagaštan konský
2016_ILS67_G12 bola vo výške akustického merania zistená vnútorná hniloba v počiatočnom štádiu,
čo môže naznačovať hnilobu v oblasti koreňovej sústavy. Vo výške 2. merania 2D tomogram kód
2016_ILS67_G12_V2 (II. vrstva) nedokladuje žiadne poškodenie.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom pagaštanu konského 2016_ILS67_G12 sa nachádza v štádiu dospelosti,
prejavuje sa stagnáciu rastu. Vitalita koruny je stredne znížená. Koruna je asymetrická,
redukovaná na vrcholovú korunu s prečnievajúcimi konármi a spodný sekundárny obrast.
Odolnosť konárov voči zlomu je vo vrcholovej korune znížená. Pri báze kmeňa bol metódou
akustickej tomografie zistený počiatočný vývoj hniloby, čo môže signalizovať hnilobu koreňovej
sústavy. Existencia stromu je dočasná. Hodnotený strom navrhujeme na výrub. V danej polohe
vysadiť nový strom.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS67_G12
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie
Návrh na výrub

lokálna redukcia prečnievajúcich konárov
na etapovitý výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, pohľad na defekty na kmeni (vešiak po reze)
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS68_G13
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Jedľa biela (Abies alba)
2016_ILS68_G13
Plocha G
2770/14
Pezinok
20.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Jedľa biela
(Abies alba)

2016_ILS68_G13

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

153 cm
14 m
6m
obmedzený priestor pre rast koreňovej sústavy,
bez defektov
vitálna, typický habitus
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

1 – dobrý
1 - dobrá
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS68_G13_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 184 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS68_G13_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 148 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS68_G13_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS68_G13_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS68_G13
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS68_G13_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS68_G13_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS68_G13_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS68_G13_V2 (II. vrstva) stromu 2016_ILS68_G13 neboli vo výške
akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistené.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom jedle bielej 2016_ILS68_G13 je v štádiu rastu, má typický habitus s vitálnou,
hustou kompaktnou korunou. Metódou akustickej tomografie nebol identifikovaný vývoj
hniloby v kmeni stromu. Hodnotený strom odporúčame na zachovanie.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS68_G13
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie
Návrh na výrub

–
na zachovanie
-

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS69_T1
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS69_T1
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS69_T1

Taxačná charakteristika
Dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa

Stav kmeňa
Stav koruny

205 cm
23 m
4m
mechanické poškodenie koreňov, výmladky pri báze, nedostatok
priestoru pre ochranu koreň. Sústavy, výrazne znížená stabilita
stromu
bez otvorených dutín, výmladky
stredne znížená vitalita, zvýšené riziko zlomu stĺpovitej koruny
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
2 – stredne znížená
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS69_T1_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 200 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS69_T1_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS69_T1
Kód vrstvy
2016_ILS69_T1_V1 (I. vrstva)

Výška

Poškodená
plocha

180 cm

2%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS69_T1_V1 (I. vrstva) stromu topoľ čierny
2016_ILS69_T1 bolo vo výške akustického merania zistené iba zanedbateľné povrchové poškodenie
dreva.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS69_T1 je v štádiu dospelosti. Koruna je štíhla,

stĺpovitá, úzka. Vitalita stromu je znížená. Hodnotený strom topoľa navrhujeme
z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na výrub/resp. dočasné zníženie koruny
(zosadzovací rez).
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS69_T1
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS70_T2
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS70_T2
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS70_T2

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

226 cm
25 m
4m
vysoké rebrovité nábehy, mechanické poškodenie koreňov,
výrazne znížená stabilita stromu
bez otvorených dutín, výmladky
stĺpovitá vysoká koruna, vitálna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
1 - dobrá
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS70_T2_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 160 cm
Obvod kmeňa: 227 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS70_T2_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS70_T2
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS70_T2_V1 (I. vrstva)

160 cm

1%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS70_T2_V1 (I. vrstva) stromu topoľ čierny
2016_ILS70_T2 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS70_T2 je v štádiu dospelosti. Koruna je stĺpovitá,

vitálna, hustá. Hodnotený strom topoľa navrhujeme na zachovanie.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS70_T2
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie
Návrh na výrub

na zachovanie, v prípade
vykonať zosadzovací rez
-

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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zníženia

vitality

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS71_T3
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS71_T3
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS71_T3

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

255 cm
23 m
4m
odhnívanie rebrovitých vysokých nábehov, mechanické poškodenie
koreňov, výrazne znížená stabilita stromu
bez otvorených dutín
stĺpovitá vysoká koruna, zvýšené riziko zlomu koruny, výrazne
znížená stabilita
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
2- stredne znížená
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)
2 polohy – plodnica huby lesklokorky lesklej (Ganoderma sp.)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS71_T3_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 248 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS71_T3_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS71_T3
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS71_T3_V1 (I. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS71_T3_V1 (I. vrstva) stromu topoľ čierny
2016_ILS71_T3 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS71_T3 je v štádiu dospelosti. Koruna je štíhla,

stĺpovitá, vitalita je znížená. Hodnotený strom topoľa navrhujeme na výrub, pri báze
dochádza k vyhnívaniu kmeňa, prítomnosť plodníc húb signalizuje hnilobu koreňovej
sústavy.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS71_T3
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na zachovanie
Návrh na výrub

na výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, plodnice pri báze
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS72_T4
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS72_T4
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS72_T4

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

233 cm
25 m
4,5 m
rebrovité nábehy – lokálne odhnívanie 1 poloha, mechanické
poškodenie koreňov
znížená stabilita stromu
vysoká stĺpovitá koruna, vitálna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
1 – dobrá až mierne zhoršená
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS72_T4_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 232 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS72_T4_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS72_T4
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS72_T4_V1 (I. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS72_T4_V1 (I. vrstva) stromu topoľ čierny
2016_ILS72_T4 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS72_T4 je v štádiu dospelosti, prejavuje sa stagnácia
rastu. Koruna je stĺpovitá, vitálna. Hodnotený strom topoľa navrhujeme na zachovanie.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS72_T4
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie
Návrh na výrub

na zachovanie
-

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, odhnívanie krčku

113

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS73_T5
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS73_T5
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS73_T5

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

224 cm
22 m
4m
mechanické poškodenie koreňov, znížená stabilita stromu
bez otvorených dutín
vysoká stĺpovitá koruna, vitálna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
1 – dobrá až mierne znížená
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS73_T5_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 140 cm
Obvod kmeňa: 223 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS73_T5_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS73_T5
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS73_T5_V1 (I. vrstva)

140 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS73_T5_V1 (I. vrstva) stromu topoľ čierny
2016_ILS73_T5 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS73_T5 je v štádiu dospelosti. Koruna je stĺpovitá,

vitálna. Hodnotený strom topoľa navrhujeme na zachovanie a sledovanie.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS73_T5
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie
Návrh na výrub

redukcia výmladkov
na zachovanie
-

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, výmladky v korune
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS74_T6
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS74_T6
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS74_T6

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

260 cm
23 m
4,5 m
rebrovité nábehy, mechanické poškodenie koreňov,
znížená stabilita stromu
bez otvorených dutín
vysoká stĺpovitá koruna, kompaktný tvar, vitálna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
1 - dobrá
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS74_T6_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 270 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS74_T6_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS74_T6
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS74_T6_V1 (I. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS74_T6_V1 (I. vrstva) stromu topoľ čierny
2016_ILS74_T6 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS74_T6 je v štádiu dospelosti. Koruna je stĺpovitá,

kompaktná, vitálna. Hodnotený strom topoľa navrhujeme na zachovanie a sledovanie.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS74_T6
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie
Návrh na výrub

na zachovanie
-

Foto dreviny: Celkový pohľad na strom, stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS75_T7
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS75_T7
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS75_T7

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

177 cm
25 m
4m
nestabilné nábehy, obnaženie plazivých koreňov
bez defektov
vysoká stĺpovitá koruna, zvýšené riziko zlomu koruny
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
1 – dobrá až mierne zhoršená
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS75_T7_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 40 cm
Obvod kmeňa: 198 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II.MERANIE - kód 2016_ILS75_T7_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 168 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS75_T7_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS75_T7_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS75_T7
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS75_T7_V1 (I. vrstva)

40 cm

18%

2016_ILS75_T7_V2 (II. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS75_T7_V1 (I. vrstva) stromu topoľ čierny
2016_ILS75_T7 bola pri báze kmeňa zistená počiatočná vnútorná hniloba kmeňa.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS75_T7 je v štádiu dospelosti. Koruna je štíhla,

stĺpovitá. Vitalita stromu je dobrá. Hodnotený strom topoľa navrhujeme vzhľadom na
vývoj hniloby pri báze kmeňa na výrub, hrozí zvýšené riziko zlyhania stromu v prípade
nepriaznivých klimatických podmienok.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS75_T7
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS76_T8
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS76_T8
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS76_T8

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

212 cm
25 m
4m
rebrovité nábehy – mechanické poškodenie koreňov, znížená
stabilita stromu
výmladky na nábehoch
vysoká stĺpovitá vitálna, kompaktná koruna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
1 - dobrá
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS76_T8_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 208 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS76_T8_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS76
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS76_T8_V1 (I. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS76_T8_V1 (I. vrstva) stromu topoľ čierny
2016_ILS76_T8 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS76_T8 je v štádiu dospelosti. Koruna je stĺpovitá,

vitálna. Hodnotený strom topoľa navrhujeme dočasne na zachovanie. V rámci opatrení
odporúčame odstránenie nežiadúcich výmladkov.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS76_T8
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie
Návrh na výrub

zníženie koruny – zosadzovací rez
odstránenie výmladkov
na zachovanie
-

Foto dreviny: Stanovištné podmienky
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS77_T9
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS77_T9
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS77_T9

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

235 cm
24 m
4m
rebrovité nábehy – mechanické poškodenie koreňov, lokálne
odhnívanie krčku, znížená stabilita stromu
bez dutín
vysoká stĺpovitá koruna, vysoké riziko zlomu koruny, kompaktná
koruna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 - zhoršený
1 – dobrá až mierne zhoršená
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS77_T9_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 234 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS77_T9_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS76_T9
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS77_T9_V1 (I. vrstva)

180 cm

0%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS77_T9_V1 (I. vrstva stromu topoľ čierny
2016_ILS77_T9 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS77_T9 je v štádiu dospelosti. Koruna je stĺpovitá,
vitálna. Hodnotený strom topoľa navrhujeme dočasne na zachovanie.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS77_T9
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Na zachovanie
Návrh na výrub

dočasne na zachovanie
-

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, pohľad na kmeň
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS78_T10
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS78_T10
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS78_T10

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

152 cm
15 m
4m
nepatrné koreňové nábehy
bez otvorených dutín
redukovaná vrcholová koruna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
1 – dobrá až mierne znížená
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS78_T10_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 170 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II.MERANIE - kód 2016_ILS78_T10_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 153 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS78_T10_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS78_T10_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS78_T10
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS78_T10_V1 (I. vrstva)

30 cm

47%

2016_ILS78_T10_V2 (II. vrstva)

180 cm

3%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS78_T10_V1 (I. vrstva) stromu topoľ čierny
2016_ILS78_T10 bola vo výške akustického merania zistená vnútorná hniloba kmeňa v rozsahu
47%. Hniloby pri báze kmeňa sú vysoko rizikové.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS78_T10 je v štádiu dospelosti. Koruna je štíhla,
stĺpovitá, úzka, znížená. Vitalita stromu je dobrá. Hodnotený strom topoľa navrhujeme
z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS78_T10
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, pohľad na kmeň

131

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS79_T11
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Topoľ čierny (Popolus nigra ´Italica´)
2016_ILS79_T11
Plocha T
2770/14
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Topoľ čierny
(Popolus nigra ´Italica´)

2016_ILS79_T11

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny

210 cm
25 m
4m
rebrovité nábehy – mechanické poškodenie koreňov, znížená
stabilita stromu
výmladky na kmeni
vysoká stĺpovitá koruna, vitálna, ompaktná koruna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

2 – zhoršený
1 – dobrá až mierne znížená
hálky na listoch - dutinárka skrutkovitá
(Pemphigus spyrothecae)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS79_T11_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 230 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS79_T11_V1 (I. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS79_T11
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS79_T11_V1 (I. vrstva)

180 cm

9%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS79_T10_V1 (I. vrstva) stromu 2016_ILS79_T10
bolo vo výške akustického merania identifikované lokálne povrchové poškodenie dreva v rozsahu
9%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Hodnotený strom topoľa 2016_ILS79_T11 je v štádiu dospelosti. Koruna je stĺpovitá,
kompaktná. Vitalita stromu je dobrá. Hodnotený strom topoľa navrhujeme na výrub.
V prípade ponechania navrhujeme zosadzovací rez. Výrubom topoľa T9, T10 sa uvoľní
priestor pre výsadbu nových stromov nižšieho vzrastu.
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NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS79_T11
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

zosadzovací rez
na výrub

Foto dreviny: Stanovištné podmienky, pohľad na kmeň
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PRÍLOHA č. 8 – HODNOTENÁ PLOCHA S

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS80_S1
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS80_S1
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS80_S1

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

195 cm
9m
7m
nepatrné nábehy
defekty po reze na hlavu vo vetvení
široká sekundárna koruna, sekundárne konáre vyrastajú
z pôvodných redukcii na hlavu, sek. výmladky sa ľahko sa
vylamujú pri hrubnutí, rizikové nestabilné vetvenie - vysoké
riziko zlyhania konárov

1

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
3 – výrazne zhoršená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS80_S1_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 210 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS80_S1_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 200 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS80_S1_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS80_S1_V2 (II. vrstva)

2

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS80_S1
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS80_V1 (I. vrstva)

30 cm

19%

2016_ILS80_V2 (II. vrstva)

180 cm

4%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS80_S1_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
2016_ILS80_S1 bola pri báze kmeňa zistená počiatočná vnútorná hniloba kmeňa v rozsahu 19%, čo
signalizuje odhnívanie bázy kmeňa a koreňovej sústavy.
Strom sofory japonskej 2016_ILS80_S1 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, poškodenie vetvenia po reze na hlavu (nestabilné vetvenie) a
z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS80_S1
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:

3

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS81_S2
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS81_S2
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS81_S2

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

157 cm
9m
6m
nepatrné nábehy, poškodený kmeň pri báze
poškodenie pri báze a defekty po reze s hnilobou vo vetvení
sekundárna koruna, sekundárne konáre vyrastajú z pôvodných
redukcii, v polohe pôvodných redukcii defekty, sekundárne
výmladky sa ľahko vylamujú pri hrubnutí, rizikové nestabilné
vetvenie - vysoké riziko zlyhania konárov

4

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
3 – výrazne zhoršená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS81_S2_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 190 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS81_S2_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 164 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS81_S2_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS81_S2_V2 (II. vrstva)

5

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS81_S2
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS81_S2_V1 (I. vrstva)

30 cm

22%

2016_ILS81_S2_V2 (II. vrstva)

180

12%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS81_S2_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
2016_ILS81_S2 bola pri báze kmeňa zistená vnútorná hniloba v rozsahu 22%, čo signalizuje
odhnívanie koreňovej sústavy. Vo výške 2. merania bola zistená vnútorná hniloba 12%.
Strom sofory japonskej 2016_ILS81_S2 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, poškodenie vetvenia po reze na hlavu s hnilobou (nestabilné
vetvenie) a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS81_S2
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: defekty po reze na kmeni
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS82_S3
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS82_S3
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS82_S3

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

123 cm
9m
6m
nepatrné nábehy
plodnica huby - infekcia kmeňa
sekundárna koruna, početné závažné defekty (vyhnívajúce rany) vp
vetvené (po reze na hlavu), sekundárne konáre vyrastajú
z pôvodných redukcii, plodnice vo vetvení – rizikové nestabilné
vetvenie - vysoké riziko zlyhania konárov

7

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
plodnice huby – ryšavec štetinatý (Innpotonus hispidus) –
intenzívna biela hniloba – odumieranie koruny, hniloba jadrového
dreva

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS82_S3_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 148 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS82_S3_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 132 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS82_S3_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS82_S3_V2 (II. vrstva)

8

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS82_S3
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS82_S3_V1 (I. vrstva)

30 cm

28%

2016_ILS82_S3_V2 (II. vrstva)

180 cm

27%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS82_S3_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS82_S3_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 2016_ILS82_S3 bolo zistené
vyhnívanie kmeňa v rozsahu 27% a 28%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS82_S3 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, početné rany vo vetvení po reze na hlavu s hnilobou
(nestabilné vetvenie), prítomnosť drevokazných húb a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS82_S3
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:

9

Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS83_S4
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS83_S4
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
13.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS83_S4

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

139 cm
9m
6m
nepatrné nábehy
poškodenie borky, infekcia kmeňa
sekundárna koruna, početné defekty po reze na hlavu – rany
s hnilobou, sekundárne konáre vyrastajú z pôvodných redukcii na
hlavu, nestabilné vetvenie, hniloba v základnom vetvení - pôvodnej
redukcii, plodnice húb
4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
plodnice huby - ryšavec ststnatý (Innotonus hispidus)
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MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS83_S4_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 143 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS83_S4_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 150 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS83_S4_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS83_S4_V2 (II. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS83_S4
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS83_S4_V1 (I. vrstva)

30 cm

20%

2016_ILS83_S4_V2 (II. vrstva)

180 cm

50%
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V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS83_S4_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
2016_ILS83_S4 bola pri báze kmeňa oslabenie tuhosti dreva 20%, vo výške 2. merania vnútorná
hniloba kmeňa v rozsahu 50%.
Strom sofory japonskej 2016_ILS83_S4 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, početné rany vo vetvení po reze na hlavu s hnilobou
(nestabilné vetvenie), prítomnosť drevokazných húb a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS83_S4
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Pohľad na kmeň, poškodené vetvenie koruny, sekundárnu korunu
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS84_S5
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS84_S5
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS84_S5

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

104 cm
8m
7m
nepatrné nábehy
plodnica huby – infekcia kmeňa
sekundárna koruna, závažné defekty vo vetvení po reze na hlavu,
sekundárne konáre vyrastajú z pôvodných redukcii na hlavu,
rizikové nestabilné vetvenie - vysoké riziko zlyhania konárov
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne znížená
ryšavec štetinatý (Innpotonus hispidus)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS84_S5_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 108 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS84_S5_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa:117 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS84_S5_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS84_S5_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS84_S5
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS84_S5_V1 (I. vrstva)

30 cm

36%

2016_ILS84_S5_V2 (II. vrstva)

180 cm

38%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS84_S5_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS84_S5_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 2016_ILS84_S5 bola zistená bočná
hniloba dreva v rozsahu 36% a 38%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS84_S5 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, početné rany vo vetvení (po reze na hlavu) s hnilobou
(nestabilné vetvenie), prítomnosť drevokazných húb a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS84_S5
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

okamžitý výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS85_S6
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS85_S6
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS85_S6

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

123 cm
9m
6m
nepatrné nábehy
infekcia kmeňa
sekundárna koruna, početné závažné defekty vo vetvení (po reze na
hlavu), sekundárne konáre vyrastajú z pôvodných redukcii, rizikové
nestabilné vetvenie - vysoké riziko zlyhania konárov
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 -výrazne zhoršená
drevokazná huba vo vetvení

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS85_S6_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 133 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS85_S6_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 136 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS85_S6_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS85_S6_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS85_S6
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS85_S6_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS85_S6_V2 (II. vrstva)

180 cm

45%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS85_S6_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
2016_ILS85_S6 nebola vo výške akustického merania zistená vnútorná hniloba. Vo výške 2. merania
2D tomogram kód 2016_ILS85_S6_V2 (II. vrstva) dokladuje vyhnívanie kmeňa v rozsahu 45%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS85_S6 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, početné rany vo vetvení (po reze na hlavu) s hnilobou
(nestabilné vetvenie), prítomnosť drevokazných húb a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS85_S6
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS86_S7
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS86_S7
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS86_S7

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

132 cm
9m
6m
nepatrné nábehy
defekty po reze, infekcia kmeňa
sekundárna koruna, početné závažné defekty vo vetvení (po reze na
hlavu), sekundárne konáre vyrastajú z pôvodných redukcii, rizikové
nestabilné vetvenie - vysoké riziko zlyhania konárov
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
plodnice huby – ryšavec štetinatý (Innotonus hispidus)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS86_S7_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 154 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS86_S7_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 135 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS86_S7_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS86_S7_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS86_S7
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS86_S7_V1 (I. vrstva)

30 cm

28%

2016_ILS86_S7_V2 (II. vrstva)

180 cm

32%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS86_S7_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS86_S7_V2 (II. vrstva) stromu 2016_ILS86_S7 bola zistená vnútorná hniloba kmeňa
v rozsahu 28% a 32%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS86_7 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, početné rany vo vetvení (po reze na hlavu) s hnilobou
(nestabilné vetvenie), prítomnosť plodníc drevokazných húb a z hľadiska prevádzkovej
bezpečnosti navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS86_S7
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS87_S8
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS87_S8
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS87_S8

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130
cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

160 cm
9m
7m
nepatrné nábehy
stopa po drevokaznej hube – infekcia kmeňa
nestabilná – riziková sekundárna koruna
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
plodnica huby – ryšavec štetinatý (Innotonus hispidus)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS87_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 162 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS87_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 166 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS87_S8_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS87_S8_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS87_S8
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS87_S8_V1 (I. vrstva)

30 cm

33%

2016_ILS87_S8_V2 (II. vrstva)

180 cm

47%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS87_S8_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS87_S8_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 2016_ILS87_S8 bola vo výške
akustického merania zistená vnútorná hniloba kmeňa v rozsahu 33% a 47%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS87_S8 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, početné rany vo vetvení (po reze na hlavu) s hnilobou
(nestabilné vetvenie), prítomnosť drevokazných húb a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS87_S8
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS88_S9
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS88_S9
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS88_S9

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

165 cm
8m
6m
nepatrné nábehy
stopy po drevokaznej hube
závažné defekty po reze na hlavu
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
drevokazná huba - ryšavec štetinatý (Innotonus hispidus)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS88_S9_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 175 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS88_S9_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 170 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS88_S9_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS88_S9_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS88_S9
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS88_S9_V1 (I. vrstva)

30 cm

16%

2016_ILS88_S9_V2 (II. vrstva)

180 cm

10%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS88_S9_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 2016_ILS88_S9_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 2016_ILS88_S9 bolo zistené oslabenie
tuhosti dreva v rozsahu 10% a 16%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS88_S9 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, závažné defekty vo vetvení (po reze na hlavu) s hnilobou
(nestabilné vetvenie), infekcia drevokaznou hubou a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS88_S9
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS89_S10
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS89_S10
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS89_S10

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia
Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

146 cm
7m
8m
nepatrné nábehy, bez dutín, plodníc, hniloby
poškodený
poškodené, rizikové nestabilné vetvenie, sekundárna koruna,
vysoké riziko zlyhania
4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
-
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MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS89_S10_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 147 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS89_S10_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 80 cm
Obvod kmeňa: 143 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS89_S10_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS89_S10_V2 (II. vrstva)

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS89_S10
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS89_S10_V1 (I. vrstva)

30 cm

12%

2016_ILS89_S10_V2 (II. vrstva)

180 cm

31%

29

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS89_S10_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
2016_ILS89_S10 bola vo výške akustického merania zistená vnútorná hniloba kmeňa v rozsahu 12%.
Vo výške 2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS89_S10_V2 (II. vrstva) dokladuje vnútornú hnilobu
– poškodenie dreva v rozsahu 31 %.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS89_S10 predstavuje starý významne poškodený strom,
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, závažné defekty vo vetvení s hnilobou (nestabilné vetvenie),
infekcia drevokaznou hubou a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme na okamžitý
výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS89_S10
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS90_S11
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS90_S11
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS90_S11

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

148 cm
7m
7m
nepatrné nábehy
poškodenie kmeňa - bočná hniloba kmeňa
rozpad kostrového vetvenia, nestabilná sekundárna koruna, rizikové
vetvenie
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
plodnica - drevokazná huba - ryšavec štetinatý (Innotonus hispidus)

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS90_S11_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 139 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS90_S11_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS90_S11_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS90_S11_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS90_S11
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS90_S11_V1 (I. vrstva)

30 cm

22%

2016_ILS90_S11_V2 (II. vrstva)

180 cm

56%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS90_S11_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
2016_ILS90_S11 bolo pri báze kmeňa zistené oslabenie tuhosti dreva v rozsahu %. Vo výške
2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS90_S11_V2 (II. vrstva) bola zistená bočná hniloba kmeňa
v rozsahu %.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS90_S11 predstavuje starý významne poškodený strom, ktorý
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, rozpad kostrového vetvenia, nestabilné sekundárne vetvenie,
infekciu drevokaznou hubou a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme na okamžitý
výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS90_S11
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS91_S12
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS91_S12
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS91_S12

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

160 cm
8m
6m
nepatrné nábehy, bez dutín, plodníc, hniloby
hniloba kmeňa
dutina vo vetvení po reze na hlavu
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
infekcia drevokaznou hubou

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS91_S12_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 160 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS91_S12_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 170 cm
Obvod kmeňa: 164 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS91_S12_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS91_S12_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS91_S12
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS91_S12_V1 (I. vrstva)

30 cm

15%

2016_ILS91_S12_V2 (II. vrstva)

180 cm

39%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS91_S12_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
2016_ILS91_S12 bola pri báze kmeňa zistené oslabenie tuhosti dreva v rozsahu 15%. Vo výške
2. merania 2D tomogram kód 2016_ILS91_S12_V2 (II. vrstva) dokladuje bočnú hnilobu – oslabenie
tuhosti dreva v rozsahu 39 %.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS91_S12 predstavuje starý významne poškodený strom, ktorý
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, rozpad vetvenia, nestabilné sekundárne vetvenie, infekciu
drevokaznou hubou a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS91_S12
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS92_S13
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS92
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS92_S13

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

138 cm
7m
6m
nepatrné nábehy
rozpad kostrového vetvenia
vyhnívajúce otvorené dutiny v kostrovom vetvení, nestabilná
sekundárna koruna, hniloba dreva
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
-

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS92_S13_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 137 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS92_S13_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 148 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS92_S13_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS92_S13_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS92_S13
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS92_S13_V1 (I. vrstva)

30 cm

24%

2016_ILS92_S13_V2 (II. vrstva)

180 cm

17%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS92_S13_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS92_S13_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 2016_ILS92_S13 bolo
zistené oslabenie tuhosti dreva v rozsahu 17% a 24%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS92_S13 predstavuje starý významne poškodený strom, ktorý
vzhľadom na vyhnívanie kmeňa, rozpad vetvenia, nestabilné sekundárne vetvenie, z hľadiska
prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS92_S13
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS93_S14
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS93_S14
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS93_S14

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa
(výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

150 cm
7m
6m
bez defektov
staré kalusy na kmeni
nestabilné sekundárne vetvenie, riziko vylamovania vetiev,
vyhnívajúca rana po reze vo vetvení
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

4 – silne narušený
3 – výrazne zhoršená
plodnica drevokaznej huby – ryšavec štetinatý – biela hniloba

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS93_S14_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 160 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS93_S14_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 163 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS93_S14_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS93_S14_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS93_S14
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS93_S14_V1 (I. vrstva)

30 cm

12%

2016_ILS93_S14_V2 (II. vrstva)

180 cm

11%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS93_S14_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS93_S14_V2 (II. vrstva) stromu 2016_ILS93_S14 bolo zistené vnútorné
poškodenie kmeňa v rozsahu 11% a 12%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS93_S14 predstavuje starý poškodený strom, ktorý vzhľadom
na vyhnívanie kmeňa, rozpad vetvenia, nestabilné sekundárne vetvenie, z hľadiska
prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS93_S14
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny:
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS94_S15
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS94_S15
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS94_S15

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

131 cm
8m
6m
neporušený
infekcia kmeňa – plodnice huby
nestabilné vetvenie – riziková sekundárna koruna, hrozí
vylamovanie sekundárnych konárov, zlyhanie kostrového vetvenia
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Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

3 – výrazne zhoršený
2 – stredne znížená
plodnice drevokaznej huby na kmeni

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS94_S15_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS94_S15_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 144 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS94_S15_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS94_S15_V2 (II. vrstva)
- nepodarilo sa stanoviť

VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS94_S15
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS94_S15_V1 (I. vrstva)

30 cm

0%

2016_ILS94_S15_V2 (II. vrstva)

180 cm

-

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS94_S15_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
2016_ILS94_S15 nebola vo výške akustického merania vnútorná hniloba kmeňa s dutinou zistená,
poškodenie 0%.
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ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS94_S15 predstavuje starý poškodený strom. Rastie pred
školským objektom. Vzhľadom nestabilné sekundárne vetvenie, infekciu kmeňa, poškodenie
kostrového vetvenia (po reze na hlavu) a z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme
tento strom na okamžitý výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS94_S15
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Plodnica huby na kmeni, sekundárne vetvenie
poškodenie kostrového vetvenia
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Identifikačný list stromu, September 2016
2016_ILS95_S16
Druh dreviny
Kód dreviny
Umiestnenie dreviny
– označenie plochy
Parcela
Katastrálne územie
Dátum merania

Sofora japonská (Sophora japonica)
2016_ILS95
Plocha S – stromoradie 16 ks sofory japonskej
2766/1
Pezinok
14.9.2016

Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

2016_ILS95_S16

Taxačná charakteristika
dreviny
Obvod kmeňa (výška 130 cm)
Výška stromu
Priemer koruny
Posúdenie stavu dreviny
Stav bázy kmeňa
Stav kmeňa
Stav koruny a vetvenia

160 cm
8m
6m
bez defektov
vyhnívajúca rana na kmeni
havarijný defekt v polohe pôvodnej redukcie na hlavu, vysoké riziko
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zlyhania koruny
Posúdenie stavu dreviny
Zdravotný stav
Vitalita
Výskyt fytopatogénnych
organizmov, živočíšnych
škodcov

5 - havarijný
2 – výrazne zhoršená

MERANIA – akustický tomograf
I. MERANIE - kód 2016_ILS95_S16_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 168 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 2016_ILS95_S16_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 175 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 2016_ILS95_S16_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 2016_ILS95_S16_V2 (II. vrstva)
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VÝSLEDKY MERANIA A HODNOTENIE DREVINY
2016_ILS95_S16
Kód vrstvy

Výška

Poškodená
plocha

2016_ILS95_S16_V1 (I. vrstva)

30 cm

51 %

2016_ILS95_S16_V2 (II. vrstva)

180 cm

33%

V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 2016_ILS95_S16_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D
tomogram kód 2016_ILS95_S16_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 2016_ILS95_S16 dokladuje
oslabenie tuhosti dreva v rozsahu 51% a 33%.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
Strom sofory japonskej 2016_ILS95_S16 rastie pred bočným vchodom pre zamestnancov do
objektu gymnázia. Ide o starý strom, akustickou tomografiou bola zistená hniloba kmeňa,
havarijné poškodenie vetvenia – v polohe napojenia kostrového konára na starý pahýl po reze
na hlavu. Z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti navrhujeme strom sofory na výrub.

NÁVRH NA OŠETRENIE DREVINY/VÝRUB
2016_ILS95_S16
Návrh na ošetrenie
Ošetrenie koreňov
Ošetrenie koreňového krčka
Ošetrenie kmeňa
Ošetrenie koruny
Iné ošetrenia
Návrh na výrub

na okamžitý výrub

Foto dreviny: Hniloba kmeňa, havarijné poškodenie v polohe kostrového konára - dutina
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Príloha č.9:Situácia hodnotených drevín - cintorín Pezinok, 09/2016

Akustická tomografia

Návrh na zachovanie/výrub stromu

Plocha A - stromy: A1 - AS

červená f.- strom na okamžitý výrub
biela f. strom na etapovitý výrub
žltá f. - strom na zachovanie a sledovamie
tyrkisová f. výrub bez časového obmedzenia

Plocha B - stromy: B 1 - B 1 8
Plocha C - stromy: C1 - C1 4
Plocha D - stromy: D 1 - 04
Plocha E
Plocha F

-

-

stromy: E 1

-

E1 4

stromy: F1 - F1 O

Plocha G - stromy: G1 - G1 3
Plocha S - stromy: S 1 - S 1 6

-

-

