ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Názov: Tomografické posúdenie zdravotného stavu stromov
v MČ Bratislava – Nové Mesto, Budyšínska ul., Kalinčiakova ul., Družstevná,
Hattalova ul., Bellova ul.
Objednávateľ: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
Dodávateľ: EKOJET, s.r.o.
Sídlo: Tehelná 19, 831 03 Bratislava
Prevádzka: Staré Grunty 9/A, 841 04 Bratislava
Lokalita posúdenia: Budyšínska ul., Kalinčiakova ul., Družstevná, Hattalova ul., Bellova ul.
Spracovatelia hodnotenia: Ing. Ivan Šembera, CSc.
Mgr. Tomáš Šembera
Mgr. Jana Hrabovská
Termín hodnotenia: 24.6. 2014

LOKALITY HODNOTENIA
Predmetom tomografického hodnotenia bola stará líniová výsadba 10 kusov sofory japonskej
(Sophora japonica) na Budyšínskej ul.

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 tomografom ArborSonic 3D. Merania boli realizované von dvoch
(prípadne troch) 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, výška stromu)
a vizuálne základné hodnotenie: kmeňa, tvar koruny a jej vetvenie, odhad presychania
konárov, výskyt dutín, prasklín, poškodenia koruny, koreňových nábehov.
Nebol hodnotený výskyt fytopatogénnych organizmov, výskyt živočíšnych škodcov,
dostupnosť vody v pôdnom priestore, prevzdušnenie pôdy, skladba pôd a ich pH,

kontaminácia pôdy, podrobné hodnotenie údržby dreviny v minulosti a pod.

ZÁVER
V rámci prvej hodnotenej lokality bolo hodnotených 10 ks starých stromov sofory
japonskej rastúce v rámci líniového stromoradia na Budyšínskej ul. Zdravotný stav
drevín je ovplyvnený vekom, defektmi po reze, vyvetvovaním (redukciou) korún,
aplikáciou posypových látok v zimnom období. Hodnotené stromy sú v štádiu stagnácie
rastu, v korunách a kmeni stromov sa vyvíja hniloba, čo ovplyvňuje stabilitu stromov
a prevádzkovú bezpečnosť. V prípade hodnotených stromov 28_2014_ILS1 až
28_2014_ILS10 bol vývoj vnútornej hniloby v rôznom štádiu potvrdený metódou
akustickej tomografie. Stromy s hnilobou v rozsahu nad 30% je potrebné odstrániť,
nakoľko sú z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti nebezpečné.
Dreviny 28_2014_ILS4, ILS5, ILS6, ILS8, ISL9 boli z dôvodu zníženej biomechanickej
vitality koruny (v dôsledku vývoja hniloby v korune, nestabilného a poškodeného
vetvenia) a vývoja vnútornej hniloby v kmeni (v rozsahu do 30%) navrhnuté na výrub.
Ostatné hodnotené stromy v stromoradí odporúčame na dočasné ponechanie na
stanovišti (pri zaistení prevádzkovej bezpečnosti koruny).

Strom č. 1

Identifikačný list stromu Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul., Jún 2014
28_2014_ILS1
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS1 – Strom č. 1
Dátum merania 24.6.2014

28_2014_ILS1

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014 _ILS1_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 50 cm
Obvod kmeňa: 231 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 28_2014 _ILS1_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 130 cm
Obvod kmeňa: 208 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
III. MERANIE - kód 28_2014 _ILS1_V3 (III. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 190 cm
Obvod kmeňa: 210 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS1_ V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS1_ V2 (II. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS1_ V3 (III. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS1
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha
28_2014 _ILS1_V1 (I. vrstva) 50 cm 23 %
28_2014 _ILS1_V2 (II. vrstva) 130 cm 18 %
28_2014 _ILS1_V3 (III. vrstva) 190 cm 16%

Hodnotenie 28_2014_ILS1
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 28_2014 _ILS1_V1 (I. vrstva), 2. merania - 2D tomogram
kód 28_2014 _ILS1_V2 (II. vrstva) a 3. merania - 2D tomogram kód 28_2014 _ILS1_V3 (III. vrstva)
stromu sofora japonská 28_2014_ILS1 bola vo vnútri kmeňa zistená vnútorná skrytá hniloba
v rozsahu 16-23%.

ZÁVER
Hodnotený strom sofory japonskej 28_2014_ILS1 predstavuje strom v štádiu dospelosti
a stagnácie rastu. Je súčasťou starej líniovej výsadby na Budyšínskej ul. Stromy sofory
japonskej nemali optimálne priestorové podmienky pre rast, vývoj koruny a koreňovej sústavy.
Obvod kmeňa je celistvý, bez dutín. V hodnotenej výške tomografického merania sa vyvíja
vnútorná hniloba dreva, poškodenie dreva na priereze predstavuje 16 – 23%. Z tomografu je
zrejmé, že hniloba zasahuje aj koreňový systém. Stabilita stromu je znížená, existuje zvýšené
riziko zlyhania stromu v prípade nepriaznivých klimatických podmienok. Hniloba sa bude
v ďalšom období vyvíjať, biomechanická stabilita stromu sa bude s ďalším vývojom hniloby
v kmeni stromu, konároch zhoršovať. Koruna stromu je vysoko vyvetvená, široká, bez spodného
zavetvenia. Biomechanická vitalita (stabilita) koruny je vzhľadom na vývoj hniloby v konároch
oslabená, hrozí potenciálne riziko zlyhania konárov. Fyziologická vitalita koruny je ešte dobrá.
Hodnotený strom odporúčame z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti na výrub.
V prípade dočasného zachovania stromu na stanovišti je potrebné zaistiť prevádzkovú
bezpečnosť koruny, sledovať stabilitu stromu a fyziologickú vitalitu koruny.

strom č. 75

Identifikačný list stromu Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul.., Jún 2014
28_2014_ILS2
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS2 – strom č. 75
Dátum merania 24.6.2014

28_2014_ILS2

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014 _ILS2_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 28_2014 _ILS2_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 184 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS2_ V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS2_ V2 (II. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS2
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha

28_2014 _ILS2_V1 (I. vrstva) 30 cm 3 %
28_2014 _ILS2_V2 (II. vrstva) 180 cm 7 %

Hodnotenie 28_2014_ILS2
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 28_2014_ILS2_V1 (I. vrstva) a 2. merania - 2D
tomogram kód 28_2014_ILS2_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 28_2014_ILS2 bolo
zistené oslabenie tuhosti dreva na priereze kmeňa a počiatočný vývoj vnútornej hniloby
v rozsahu 3 – 7%. V polohe 1. merania je evidovaná lokálna povrchová infekcia, dochádza
k prenikaniu do kmeňa.

ZÁVER
Hodnotený strom sofory japonskej 28_2014_ILS2 predstavuje strom v štádiu dospelosti
a stagnácie rastu. Je súčasťou starej líniovej výsadby na Budyšínskej ul. Stromy sofory
japonskej nemali optimálne priestorové podmienky pre rast, vývoj koruny a koreňovej sústavy.
Výsledky akustickej tomografie potvrdili v prípade hodnoteného stromu 28_2014_ILSP2
počiatočný vývoj vnútornej hniloby. Stabilita stromu je vo výške akustického merania v
súčasnosti ešte dostačujúca, v ďalšom období sa bude zhoršovať. Koreňový kŕčok je od cesty
poškodený, poškodenie dreva v polohe poškodenia borky je nízke. Na kostrových konároch sa
nachádzajú staré kalusy, miesta s hnilobou. Potenciálne zlyhanie dlhých vysoko vyvetvených
konárov konárov nemožno úplne vylúčiť.
Hodnotený strom je zatiaľ možné ponechať na stanovišti, sledovať parametre vitality, zdravotný
stav a zaistiť prevádzkovú bezpečnosť koruny.
Fotodokumentácia:

Obr. Poškodenie koreňového krčku

strom č. 4

Identifikačný list stromu Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul., Jún 2014
28_2014_ILS3
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS3 – strom č. 4
Dátum merania 24.6.2014

28_2014_ILS3

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014_ILS3_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 28_2014_ILS3_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 200 cm
Obvod kmeňa: 166 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS3_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS3_V2 (II. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS3
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha

28_2014 _ILS3_V1 (I. vrstva) 30 cm 47 %
28_2014 _ILS3_V2 (II. vrstva) 180 cm 44 %

Hodnotenie 28_2014_ILS3
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 28_2014 _ILS3_V1 (I. vrstva) a 2. merania - 2D tomogram
kód 28_2014 _ILS3_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 28_2014_ILS3 bola zistená obvodová
hniloba s dutinou v rozsahu 44-47%. Táto sa bude v ďalšom období vyvíjať a výraznejšie oslabovať
stabilitu kmeňa stromu.

ZÁVER
V prípade stromu 28_2014_ILS3 bola vo výške tomografického merania zistená bočná hniloba
s dutinou v rozsahu 44 – 47%. Biomechanická stabilita stromu je znížená, bočná hniloba
s dutinou znižuje pevnosť dreva a stabilitu kmeňa. Z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti stromu
je bočná vnútorná hniloba s dutinou v zistenom rozsahu nebezpečná, podmieňuje vysoké riziko
statického zlyhania stromu. Koruna stromu je vysoko vyvetvená, asymetrická. Dlhé kostrové
konáre s hnilobou, miesta vetvenia a ohybu konárov, trhlina v konári, defekty po reze
predstavujú vysoké riziko zlyhania, ohrozenie bezpečnosti dopravy a chodcov. Na kostrovom
konári je prítomná huba, táto naznačuje hnilobu dreva. Biomechanická vitalita koruny je
vzhľadom na uvedené znížená. Redukcia kostrových konárov by viedla k ďalšiemu vážnemu
poškodeniu konárov, odumieraniu stromu.
Hodnotený strom odporúčame z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti na výrub.
Fotodokumentácia:
Obr. Stav vetvenia koruny, tlakové vetvenie,
Obr. Staré kalusy vo vetvení
dutina vo vetvení

strom č. 5

Identifikačný list stromu Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul., Jún 2014
28_2014_ILS4
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS4 – strom č. 5
Dátum merania 24.6.2014

28_2014_ILS4

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014 _ILS4_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 180 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
II. MERANIE - kód 28_2014 _ILS4_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 200 cm
Obvod kmeňa: 148 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS4_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS4_V2 (II. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS4
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha
28_2014 _ILS4_V1 (I. vrstva) 30 cm 16 %
28_2014 _ILS4_V2 (II. vrstva) 200 cm 19 %

Hodnotenie 28_2014_ILS4
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 28_2014 _ILS4_V1 (I. vrstva) a 2. merania - 2D tomogram
kód 28_2014_ILS4_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 28_2014_ILS4 bol zistený počiatočný

vývoj hniloby dreva vo vnútri kmeňa. Poškodenie dreva na priereze je 16 a 19%. V ďalšom období sa
bude vnútorná hniloba vyvíjať.

ZÁVER
V prípade stromu 28_2014_ILS4 bola vo vnútri kmeňa (vo výške akustického merania) zistená
metódou akustickej tomografie hniloba v rozsahu 16 – 19% v počiatočnom štádiu vývoja. Ide
o starý, neperspektívny strom sofory japonskej s vysoko vyvetvenou, asymetrickou korunou.
Rozpadnutý kalus v kostrovom konári, defekty po reze (kalusy) s vyvíjajúcou sa hnilobou,
a dlhé kostrové konáre predstavujú riziko zlyhania konárov. Koruna je redukovaná na
vrcholovú korunu.
Hodnotený strom odporúčame z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti na výrub.

strom č. 71

Identifikačný list stromu Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul., Jún 2014
28_2014_ILS5
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS5 – strom č. 71
Dátum merania 24.6. 2014
Vizuálny stav dreviny
Sofora japonská
(Sophora japonica)

28_2014_ILS5

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014_ILS5_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 28_2014_ILS5_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 200 cm
Obvod kmeňa: 188 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 28_2014_ILS5_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014_ILS5_V2 (II. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS5
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha
28_2014 _ILS5_V1 (I. vrstva) 30 cm 17%
28_2014 _ILS5_V2 (II. vrstva) 200 cm 20%

Hodnotenie 28_2014_ILS5
V prípade 1. merania 2D tomogram kód 28_2014 _ILS5_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 28_2014 _ILS5_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 28_2014_ILS5 dokladujú tomogramy
počiatočný vývoj vnútornej hniloby, táto sa bude v ďalšom období vyvíjať a výraznejšie oslabovať
stabilitu stromu. Poškodenie dreva na priereze je 17 – 20%.

ZÁVER
V hodnotenej výške akustického merania stromu 28_2014_ILS5 bol zistený počiatočný vývoj
skrytej vnútornej hniloby v rozsahu 17-20%. Biomechanická stabilita stromu je znížená,
vyvrátenie stromu v prípade nepriaznivých meteorologických podmienok nemožno vylúčiť.
Hniloba sa bude v kmeni stromu vyvíjať a biomechanická vitalita zhoršovať. Koruna stromu je
vysoko vyvetvená, riziko zlyhania nemožno vylúčiť. V kostrových konároch sa vyvíja hniloba,
táto podmieňuje vysoké riziko zlyhania kostrových konárov a ohrozenia bezpečnosti chodcov
a dopravy.
Hodnotený strom odporúčame z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti na výrub.
V prípade dočasného zachovania stromu na stanovišti je potrebné zaistiť prevádzkovú
bezpečnosť koruny, sledovať stabilitu stromu a fyziologickú vitalitu koruny.

strom č. 69

Identifikačný list stromu
28_2014_ILS6 Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul., Jún 2014
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS6 – strom č. 69
Dátum merania 24.6.2014

28_2014_ILS6

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014_ILS6_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 180 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 28_2014 _ILS6_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 28_2014 _ILS6_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS6_ V2 (II. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS6
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha
28_2014 _ILS6_V1 (I. vrstva) 30 cm 4%
28_2014 _ILS6_V2 (II. vrstva) 180 cm 27%

Hodnotenie 28_2014_ILS6
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 28_2014 _ILS6_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
28_2014_ILS6 bolo zistené poškodenie dreva vo vnútri kmeňa v rozsahu 4%. V prípade 2. merania
2D tomogram kód 28_2014 _ILS6_V2 (II. vrstva) eviduje vnútornú hnilobu kmeňa, táto zasahuje
povrchové vrstvy dreva. Poškodenie dreva vo výške 2. merania - 2D tomogram kód 28_2014
_ILS6_V2 (II. vrstva) je 27%.

ZÁVER
V prípade stromu 28_2014_ILS6 je v kmeni stromu dokladovaná vnútorná hniloba vo výške
akustického merania v rozsahu 4 – 27%. Strom sofory japonskej pochádza zo starej výsadby,
má nestabilné vetvenie s 2 dlhými kostrovými konármi, redukovanú vrcholovú korunu.
V konároch sú prítomné menšie dutiny s hnilobou. Stav vetvenia je ovplyvnený vyvetvovaním
koruny, nevhodnými stanovištnými podmienkami pre rast koruny, prítomné sú defekty – staré
rozpadnuté rany, defektné vetvenie. Riziko zlyhania koruny nemožno vzhľadom na stav koruny
vylúčiť. Biomechanická vitalita stromu a koruny sa bude v ďalšom období znižovať. Na kmeni
sa nachádza defekt po reze konára a výmladky.
Hodnotený strom z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti odporúčame na výrub.

strom č. 67

Identifikačný list stromu
28_2014_ILS7 Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul., Jún 2014
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS7 – strom č. 67
Dátum merania 24.6. 2014

28_2014_ILS7

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014 _ILS7_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 15 cm
Obvod kmeňa: 215 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 28_2014 _ILS7_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 30 cm
Obvod kmeňa: 202 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 28_2014 _ILS7_V3 (III. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 185 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS7_ V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS7_ V2 (II. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS7_ V3 (III. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS7
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha
28_2014 _ILS7_V1 (I. vrstva) 15 cm 38%
28_2014 _ILS7_V2 (II. vrstva) 30 cm 30%
28_2014 _ILS7_V3 (III. vrstva) 180 cm 3%

Hodnotenie 28_2014_ILS7
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 28_2014 _ILS7_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 28_2014 _ILS7_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 28_2014_ILS7 bola pri báze kmeňa
zistená vnútorná hniloba s dutinou metódou akustickej tomografie. Vo výške 3. merania 2D tomogram
kód 28_2014 _ILS7_V3 (III. vrstva) eviduje lokálnu povrchovú infekciu, poškodenie dreva je 3%.

ZÁVER
V prípade stromu 28_2014_ILS7 bola zistená vnútorná skrytá hniloba, stabilita kmeňa vo výške
akustického merania je oslabená. Hodnotený strom pochádza zo starej líniovej výsadby, ide
o neperspektívny strom vysokého vzrastu. Koruna stromu je vysoko vyvetvená, v kostrových
konároch sa vyvíja hniloba. Hniloba zasahuje povrchové vrstvy dreva, zvyšuje sa riziko zlyhania
stromu. Riziko zkyhania kostrových konárov a vetvenia nemožno vylúčiť. Biomechanická
vitalita stromu sa bude s postupom vývoja hniloby výraznejšie zhoršovať. Obvodová redukcia
koruny nie je vhodným riešením, viedla by k výraznejšiemu odumieraniu koruny.
Hodnotený strom odporúčame z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti na výrub.

strom č. 65

Identifikačný list stromu
28_2014_ILS8 Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul., Jún 2014
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS8 – strom č. 65
Dátum merania 24.6. 2014

28_2014_ILS8

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014 _ILS8_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 28_2014 _ILS8_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 180 cm
Obvod kmeňa: 179 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS8_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS8_V2 (II. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS8
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha
28_2014 _ILS8_V1 (I. vrstva) 30 cm 18 %
28_2014 _ILS8_V2 (II. vrstva) 180 cm 13 %

Hodnotenie 28_2014_ILS8
V prípade 1. merania 2D tomogram kód 28_2014 _ILS8_V1 (I. vrstva) a 2. merania 2D tomogram
kód 28_2014 _ILS8_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 28_2014_ILS8 bola zistená vnútorná
skrytá hniloba v rozsahu 13 – 18%. Táto sa bude v ďalšom období vyvíjať.

ZÁVER
V prípade hodnoteného stromu 28_2014_ILS8 sa v kmeni stromu vyvíja vnútorná hniloba.
V súčasnosti je poškodenie dreva vo výške akustického merania v rozsahu 13 – 18%,
nepredpokladáme zlyhanie kmeňa. Biomechanická stabilita kmeňa je zatiaľ dostatočná. Koruna
stromu je vysoko vyvetvená, redukovaná. Na kostrových konároch sú prítomné staré defekty po
reze s vývojom hniloby. Stabilita koruny je vzhľadom na vývoj hniloby v konároch znížená,
hrozí riziko zlyhania konárov a zlyhanie vetvenia.
Hodnotený strom odporúčame z dôvodu prevádzkovej bezpečnosti na výrub.
V prípade dočasného ponechania stromu na stanovišti je potrebné zaistiť kostrové konáre v
korune, sledovať parametre biomechanickej vitality a zdravotný stav koruny.

strom č. 35

Identifikačný list stromu
28_2014_ILS9 Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul., Jún 2014
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS9 – strom č. 35
Dátum merania 24.6. 2014

28_2014_ILS9

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014 _ILS9_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 50 cm
Obvod kmeňa: 168 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 28_2014 _ILS9_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 28_2014 _ILS9_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS9_V2 (II. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS9
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha
28_2014 _ILS9_V1 (I. vrstva) 30 cm 5%
28_2014 _ILS9_V2 (II. vrstva) 180 cm 2%

Hodnotenie 28_2014_ILS9
V prípade 1. merania - 2D tomogram kód 28_2014 _ILS9_V1 (I. vrstva) a 2. merania - 2D tomogram

kód 28_2014 _ILS9_V2 (II. vrstva) stromu sofora japonská 28_2014_ILS9 bola zistená lokálna
obvodová hniloba, infekcia preniká do kmeňa. Poškodenie dreva na priereze je nízke, 2-5%.

ZÁVER
Hodnotený strom sofory japonskej 28_2014_ILS9 predstavuje starý strom s vysoko vyvetvenou
a riedkou vrcholovou korunou. Vo výške akustického merania bolo zistené iba lokálne obvodové
poškodenie dreva, infekcia preniká do kmeňa. Biomechanická vitalita (stabilita) koruny je
znížená. Stav vetvenia je daný vekom a vyvetvovaním koruny. Dlhé kostrové konáre a miesta
ohybu, hniloba konárov podmieňujú vyššie riziko zlyhania konárov. Koreňový kŕčok je pri báze
poškodený (od cesty).
Hodnotený strom rastie na frekventovanom mieste, z dôvodu zaistenia prevádzkovej bezpečnosti
ho odporúčame na výrub.

Fotodokumentácia
Obr.: Vysoko vyvetvená, redukovaná koruna, riziko zlyhania kostrových konárov v miestach
ohybu konárov, vývoja hniloby
Obr.: Lokálne poškodenie koreňového krčku

strom č. 37

Identifikačný list stromu
28_2014_ILS10 Bratislava - Nové Mesto, Budyšínska ul., Jún 2014
Druh dreviny Sofora japonská (Sophora japonica)
Kód dreviny 28_2014_ILS10 – strom č. 37
Dátum merania 24.6. 2014

28_2014_ILS10

MERANIA
I. MERANIE - kód 28_2014 _ILS10_V1 (I. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 50 cm
Obvod kmeňa: 158 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm
II. MERANIE - kód 28_2014 _ILS10_V2 (II. vrstva)
Výška merania (od bázy kmeňa po miesto merania): 190 cm
Obvod kmeňa: 141 cm
Schéma umiestnenia senzorov: elipsa
Počet senzorov: 6
Hĺbka vpichu senzora: 2,5 cm

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS10_V1 (I. vrstva)

2D Tomogram - kód 28_2014 _ILS10_V2 (II. vrstva)

HODNOTENIE DREVINY
28_2014_ILS10
Kód vrstvy Výška Poškodená plocha
28_2014 _ILS10_V1 (I. vrstva) 30 cm 8%
28_2014 _ILS10_V2 (II. vrstva) 100 cm 15%

Hodnotenie 28_2014_ILS10
V prípade 1. merania 2D tomogram kód 28_2014 _ILS10_V1 (I. vrstva) stromu sofora japonská
28_2014_ILS4 bola zistená vnútorná hniloba v rozsahu 8%. V prípade 2. merania 2D tomogram kód
28_2014 _ILS10_V2 (II. vrstva) eviduje vnútornú hnilobu dreva v rozsahu 15%, hniloba preniká
z vyššej polohy kmeňa smerom ku báze kmeňa. Hniloba sa bude v ďalšom období vyvíjať a znižovať
stabilitu stromu.

ZÁVER
V prípade hodnoteného stromu sofory japonskej 28_2014_ILS10 bola metódou akustickej
tomografie zistená vnútorná hniloba v rozsahu 8 – 15%. V súčasnosti hniloby významnejšie
neznižuje stabilitu stromu. Koruna stromu je vysoko vyvetvená, čo je podmienené vyvetvovaním
koruny. Prítomné je vidlicovité vetvenie. Koruna stromu pozostáva z dlhých kostrových
konárov s defektmi (kalusmi) s hnilobou, čo znižuje biomechanickú stabilitu koruny. Hrozí
riziko zlyhania konárov v miestach ohybu konárov, defektov s vyvíjajúcou hnilobou. Koruna
stromu je ešte z hľadiska fyziologickej vitality ešte dobrá. Hniloba bude výraznejšie oslabovať
stabilitu vetvenia. Riziko zlyhania koruny nemožno vylúčiť.
Hodnotený strom odporúčame na výrub.
Do obdobia výrubu odporúčame zaistiť prevádzkovú bezpečnosť koruny.

Fotodokumentácia
Obr.: Vidlicovité vetvenie koruny, kalus s hnilobou
vo vetvení znížená stabilita

