
Posúdenie zdravotného a statického stavu dreviny 

Dátum:   08.04.2019 

Objednávateľ:  Hlavné mesto SR Bratislava 

   Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

 

Identifikácia lokality:  

Kraj, okres:   Bratislavský kraj, Bratislava II. 

Obec/katastrálne územie: Bratislava – Ružinov, Nivy 

Druh pozemku:  Zastavaná plocha a nádvorie 

Parcela C-KN:   21825/2 

- pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce 

Vlastník pozemku:  Hlavné mesto SR Bratislava 

 

Identifikácia dreviny/drevín: 

   Rodový a druhový názov: sofora japonská  (Sophora japonica) 

   Počet: 2 

   Obvod kmeňa:  strom č. 1 – 205 cm, strom č. 2 - 306 cm 
     

Hodnotenie stavu drevín: 

Stromy rastú ako súčasť cestného stromoradia na Trenčianskej ulici, na pravej strane v smere 

od križovatky Trenčianska/Miletičova – Trenčianska/Ružova Dolina. Na tomto úseku cesty sa 

jedná o posledné dva stromy, tretí bol odstránený pravdepodobne v nedávnej minulosti. 

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

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

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

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

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

ku extrémnemu hrubnutiu bázy kmeňa, ktorá deštruuje svoje spevnené okolie. Tento stav sa 

je zrejmý na hodnotených stromoch, ale aj na druhej strane Trenčianskej ulice. Pokiaľ by sa 

plánovala kompletná rekonštrukcia uvedeného úseku vozovky a priľahlých chodníkov, bolo by 

na zváženie počítať aj s kompletnou obnovou stromoradia a v takom prípade aj výrubom 

týchto posledných dvoch stromov a ich náhradou. 

 

Strom č. 1 – Strom nepredstavuje bezprostredné riziko pre svoje okolie, deformácie na 

chodníku a ceste nie sú také veľké ako pri druhom hodnotenom strome alebo iných stromoch 

v okolí. Rameno nad chodníkom má veľkú ranu po výlome a jedno hrubé, veľké odumreté 

rameno nad chodníkom. Statickú preťaženosť ramena nad chodníkom dokazuje viditeľný 

reakčný prírastok na kmeni. Vzhľadom k nutnosti výraznej redukcii strany stromu nad 

chodníkom, odporúčame primerane k tomu redukovať aj druhú stranu stromu. Týmto 

opatrením sa zabezpečí aktuálna prevádzková bezpečnosť stromu, avšak strom zostane 

neestetický a z dlhodobého hľadiska budú nevyhnutné pravidelné jeho odborné kontroly 

a ošetrenia. V spojitosti s celkovým zdravotným stavom, vitalitou a rozsahom poškodenia 

koreňového systému má strom krátkodobú perspektívu. Strom má veľké rezné rany na kmeni 



a v korune po vyvetvovaní, masívnu hnilobu spôsobenú hubou nektria. Jedno rameno nemá 

zabezpečený dostatočný odstup od trakčného vedenia a lampy. Koruna stromu je preschnutá. 

Navrhované opatrenia: 

ZR, PRK, RK 25 - 30% 

 

Strom č. 2 -  Strom má vážne poškodenú bázu kmeňa a odumretú značnú časť koreňového 

systému na ťahovej strane (od chodníka). Korene vážne deštruujú obrubníky cesty a aj časť 

vozovky, taktiež časť chodníka. Hniloba a nekróza vystupuje do výška ca 1m na kmeni. 

Koruna stromu je vážne preschnutá. Hrozí akútne riziko vývratu celého stromu! 

Navrhované opatrenia: 

V – asanácia stromu 

 

 

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

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

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

konáre konkurenčné a vrastajúce do koruny. 

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

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

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

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

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

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

odstup konárov stromu od prekážky (budovy alebo strechy).  

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

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

ich celkového stavu a možného ponechania na mieste.  

 

Dátum obhliadky: 02.03.2019 

 

Vypracoval: Ing. Eva Lalinská, zapísaná pod číslom F-155/2018 v zozname odborne spôsobilých 

osôb podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

Dátum: apríl 2019 

 

 

 

 

 

 



situácia  

 
 

fotodokumentácia   

                    
celkový pohľad stromy č. 1, 2                         strom č. 2 – masívna hniloba kmeňa do výšky 1m 

 



 
strom č. 2 – odumreté a vážne poškodené korene  

              
strom č. 2 – veľké rezné rany na kmeni                   strom č. 2  – deformácie chodníka  

 



                      
strom č. 2  - deformácie cesty                          strom č. 1 – reakčný prírastom na kmeni 

                    
strom č. 1 – poškodené rameno          strom č. 1 – výlom a odumreté rameno nad chodníkom 



 
strom č. 1 – nedostatočný odstup konárov od lampy a trakčného vedenia 


