
Posúdenie zdravotného a statického stavu dreviny 

Dátum:   10.10.2018 

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:  15296/102 - orná pôda, 15296/4 –  

                zastavaná plocha a nádvorie 

Parcela E-KN:   15296/102, 15296/4 

- pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce 

Vlastník pozemku:  Hlavné mesto SR Bratislava 

 

Identifikácia dreviny č. 1: 

   Rodový a druhový názov: Sophora japonica (sofora japonská) 

   Počet: 1 

   Obvod kmeňa: 162 cm 
    

Hodnotenie stavu dreviny: 

Strom rastie ako súčasť cestného stromoradia na Trenčianskej ulici. Dreviny je odumretá a 

postupne sa odlamujú suché časti koruny. Na báze kmeňa sa nachádzajú plodnice 

drevorozkladných húb. 

Strom začína byť rizikový a na danom mieste bezprostredne ohrozuje bezpečnosť chodcov 

a premávku na komunikácií. Zároveň je nevhodné a neestetické, aby boli takéto stromy 

ponechávané v meste na stanovišti. 

Navrhované opatrenia: 

asanácia stromu 

 

 

Identifikácia dreviny č. 2: 

   Rodový a druhový názov: Carpinus betulus `Fastigiata` (hrab obyčajný 

                                                                                      Fastigiata) 

   Počet: 1 

   Obvod kmeňa:  24 cm 
    

Hodnotenie stavu dreviny: 

Mladý strom rastie ako súčasť cestného stromoradia na Trenčianskej ulici. Dreviny je 

odumretá. 

Navrhované opatrenia: 

asanácia a výmena stromu 

 

 



 

Identifikácia dreviny č. 3: 

   Rodový a druhový názov: Koelreuteria paniculata (jaseňovec metlinatý) 

   Počet: 1 

   Obvod kmeňa:  37 cm 
    

Hodnotenie stavu dreviny: 

Strom rastie ako súčasť cestného stromoradia na Trenčianskej ulici. Výsadba, kde rastie aj 

hodnotená drevina, tvorí deliaci „zelený“ pás medzi vozovkami a pomedzi dva rady stromov 

v tomto deliacom páse je vedená cyklotrasa. Drevina je relatívne malý strom, ktorý je 

odumretý. Na báze kmeňa a na koreňoch v bezprostrednej vzdialenosti od kmeňa sa 

nachádzajú plodnice drevorozkladných húb. Aj napriek malému vzrastu, strom môže 

ohrozovať bezpečnosť na cyklotrase alebo komunikácií. 

Aj statné stromy v tejto výsadbe sú vo väčšej alebo menšej miere poškodené, bolo by vhodné 

realizovať kompletné odborné ošetrenie celého pásu zelene nad cyklotrasou. 

Navrhované opatrenia: 

asanácia stromu 

 

 

 

Dátum obhliadky: 24.09.2018  

 

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: október 2018 

 

 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



situácia  

   

 

 

fotodokumentácia 

       
strom č. 1 – celkový pohľad na strom                   strom č. 1 – detail koruny 

 



  
strom č. 1 – drevorozkladné huby na báze kmeňa 

 

       

strom č. 2 - celkový pohľad                                  strom č. 3- celkový pohľad 



 
strom č. 3 – plodnice drevorozkladných húb na koreňoch a báze kmeňa          

 

 


