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Bratislava, 05. 05. 2017 

Posudokč. : 05052017 

Zadanie pre posudok: Posúdenie zdravotného a statického stavu vybraných drevín na 
Jakubovom námestí v Bratislave 

Znalec: Tomáš Fraňo, ISA certified arborist od roku 2001 
EA C european Treeworker od roku 2009 
FLL zertifizierter Baumkontrolleur od roku 2013 

Podklady pre posudok: Miestna obhliadka a vizuálna kontrola stromov realizovaná dňa 
03.05.2017 

Na základe Vašej požiadavky na stanovenie zdravotného a statického stavu vybraných drevín 
na Jakubovom námestí v Bratislave, môžem po osobnej obhliadke a vizuálnej kontrole 
stromov konštatovať nasledovné : 

Hodnotené stromy sú číslované podľa priloženej situácie. Stromy č. 3, 4 a 5 rastú medzi 
parkovacími miestami, strom č. 6 rastie na detskom ihrisku, ostatné stromy sú súčasťou 
parkovej úpravy námestia. 
Stromy sú hodnotené z hľadiska ich prevádzkovej bezpečnosti, ako aj plnenia fukcií, ktoré sa 
od stromov v urbanizovanom prostredí očakávajú. 

Posudzované sú na základe vizuálnej kontroly, bez prístrojového vyšetrenia. 
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Situácia : 

o 

Strom č. 1 - acer platanoides, javor mliečny 
Strom má odumretú veľkú časť vodivých pletív na kmeni, pravdepodobne ako následok 
odstránenia kostrových konárov v spodnej časti koruny v dávnejšej minulosti. 
Strom je neperspektívny, jeho životnost' je obmedzená. Nakoľko sa jedná o malý strom, po 
rozsiahlejšej redukcii koruny, ktorou by sa na istý čas predišlo možnému statickému zlyhaniu 
a pádu časti stromu na priľahlý chodník, možno strom ponechať na stanovisku na dožitie. 
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V prípade, že sa rozhodnete pre toto nesenie, strom je potrebné minimálne raz za rok 
kontrolovať a korunu pravidelne redukovať - udržiavať v staticky relevantnom pomere ku 
masívnemu poškodeniu kmeňa. Osobne sa prikláňam k názoru, že napriek biologickej hodnote 
takýchto stromov je rozumnejšie investovať jednorázovo do asanácie a následnej náhradnej 
výsadby. Prostriedky vynaložené na pravidelné kontroly a ošetrenia takýchto doživajúcich 
stromov s veľmi nízkou estetickou hodnotou sú neporovnateľne vyššie, ako jednorázová 
investícia do výrubu a výsadby stromu nového, ktorý okrem pravidelnej zálievky po výsadbe 
a výchovného rezu nevyžaduje prakticky žiadnu starostlivost'. Plnenie funkcii mladého stromu 
na novom stanovišti naberajú každoročne na kvalite, čo je pri vážne poškodených stromoch 
naopak. Určite je možné predmetný strom č. 1 udržať na stanovisku ešte niekoľko rokov, ale 
po týchto rokoch so zvýšenou starostlivosťou a nákladmi strom clj tak uschne, čim sa správca 
zelene dostane na bod nula. Počas tohoto obdobia môže na stanovisku rásť strom nový. Ak 
budeme uvažovať o piatich rokoch ako očakávanej životnosti posudzovaného stromu, 
v porovnaní s výrubom a výsadbou nového, budeme mať po jeho dožití 1 O rokov rozdielu 
kvality stromu na danom stanovisku. 
Úplne iný prípad posudzovania vážne poškodených stromov je pri starých a dlhovekých 
drevinách, ktoré sú priamymi svedkami našej minulosti a ich hodnota afimkcie v krajine sú 
nevyčísliteľné. 

V prípade tohoto vážne poškodeného krátkovekého javora, ktorý sa v mestskom prostredí 
nedožíva často ani 60rokov, sa jedná skôr o smutnú ukážku neodbornej starostlivosti v 
minulosti. 
Odporúčané opatrenia : odstránenie stromu a jeho nahradenie. Odporúčaná veľkosť nového 
stromu min. 25130. 

Strom č.1 
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Strom č. 2 - acer platanoides, javor mliečny 
Strom je masívne napadnutý imelom bielym. Hodnotím ho ako jeden z najrizikovejšich 
v parku. Veľká časť koruny je ako následok dlhoročného napadnutia odumretá, alebo 
odumierajúca. Imelo okrem odčerpávania vody a živín z vodivých pletív stromu spôsobuje 
preťaženie napadnutých konárov. V kombinácii s poveternostnými vplyvmi, ale aj bez nich 
môže pri tomto strome kedykoľvek prísť k statickému zlyhaniu v korune. 
Odstránenie imela zo stromu pri takomto rozsahu napadnutia je komplikované, nakoľko sacie 
korene rastlín imela sú vo vodivých pletivách rozrastené často viac ako 1 meter od samotnej 
rastliny. 
Napadnutie sa pri tomto rozsahu stáva .systémovým, čo znamená, že aj po dôkladnom 
odstránení všetkých rastlín a hlbokom reze „ do živého "/nenapadnutého dreva, imelo môže 
následne vyrásť na strome kdekoľvek. Jednak z vegetatívne šírených jeho časti vo vodivých 
pletivách, ako aj zo semien, ktoré sú prilepené po ich opade z rastlín na kôre a v jej trhlinách, 
kde môžu začať kličit'. 
Odporúčané opatrenia : zdravotný rez, redukcia koruny stromy, odstránenie všetkých rast/in 
imela. Ošetrenie je potrebné zopakovať na začiatku apríla - ešte v neolistenom stave, 
v nasledujúcom vegetačnom období po realizovanom odporúčanom prvotnom zákroku. 

Strom č.2 
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Strom č. 3 - acer platanoides, j avor mliečny 

Strom s vážne poškodeným kmeňom v jeho spodnej časti, s výrazným ná klonom nad cestu, 
vysoko vyvetvený, s vysoko položeným ťažiskom, prakticky bez koruny, bez možnosti jej 
redukcie pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromu. Hrozí akútne riziko zlomu. 
Odporúčané opatrenia: odstránenie stromu ajeho nahradenie. Odporúčaná veľkosť nového 
stromu min. 25130. 

Strom č.3 

Strom č. 4 - acer platanoides, javor mliečny 
Strom má v hlavnom rozkonárení dve vel'ké otvorené nezakalusované staré rany, ktoré sú 
masívne vyhnité. Ich zavalenie ranovým pletivom je nereálne, vznikli v nich už dutiny. Obe 
ramená stromu majú poškodenia. Koruna nemá potrebnú podjazdnú výšku 4,5m, je potrebné 
ju dvihnúť. Pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromu je takisto potrebná jej redukcia 
z výšky minimilne o 30%. Tým pádom stromu ostane minimum asimilačného aparátu. Strom 
je príkladom „ mestského chudáka", ktorého je rozumnejšie vyme ni( nakoľko jeho 
perspektíva je zlá. 
Odporúčané opatrenia : odstránenie stromu ajeho nahradenie. Odporúčaná veľkosť nového 
stromu min. 25130. 
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Napadnutú a z väčšej časti odumretú polovicu stromu je potrebné pre zabezpečenie 
prevádzkovej bezpečnosti výrazne redukovať. Aj keď sa odstránia všetky odumreté časti, 
napadnuté ramená odumrú pravdepodobne ešte toto vegetačné obdobie. 
Druhá polovica stromu je vyklonená ponad komunikáciu. Z hľadiska vyváženia koruny voči 
torznému namáhaniu je potrebné aj túto stranu výrazne redukovať. Žiadne kuratívne 
opatrenia voči tejto infekcii nie sú možné a prakticky vždy končia uschnutim stromu. Takýto 
jedinec navyše predstavuje bezprostredný zdroj infekcie pre svoje okolie. 
Pre strom platí približne to isté ako pre strom č.1. 
Odporúčané opatrenia: odstránenie stromu a jeho nahradenie. Odporúčaná veľkosť nového 
stromu min. 25130. 

Strom č. 5 
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Strom č. 5 - acer saccharinum,javor cukrový 
Ml,adý strom so zlomeným a zhnitým terminálom. Kmeňje napadnutý aj hmyzom. 
Bez perspektívy. Javor cukrový je veľmi pekný parkový strom so široko rozlož itou nesúmernou 
korunou. Jeho drevo nie je veľmi odolné voči zlomu, často rastie podstatne ďalej, ako si môže 
staticky „ dovolit"'. Často sa Láme. Z môjho pohľadu je to strom vo svojej čistejforme 
nevhodný na detské ihrisko. Akceptovateľný je kultivar s kompaktnou, alebo pyramidálnou 
korunou. 
Odporúčané opatrenia: odstránenie stromu a j eho nahradenie. Odporúčaná veľkosť nového 
stromu min. 35140. 

Strom č.6 

Strom č. 7 - acer platanoides, javor mliečny 
Vážne poškodený strom na dominantnom mieste. Pravdepodobne ako následok odstránenia 
kostrového konára v dávnejšej minulosti vznikla od nasedia koruny prakticky až po bázu 
kmeňa otvorená zle kalusujúca rana s masívnou hnilobou. Stromu chýba polovica koruny. 
Jedno z ramien je zo spodnej časti rovnako vážne poškodené, koruna presychá, ťažisko má 
vysoko. Po potrebnej redukcii pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromu by z nej 
veľa neostalo. Strom má veľmi nízku estetickú hodnotu, je rizikový. 
Odporúčané opatrenia : odstránenie stromu a jeho nahradenie. Odporúčaná veľkosť nového 
stromu min.. 35140. 
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Strom č. 8 - acer platanoides, javor mliečny 
Strom má prakticky na polovici kmeňa odumreté vodivé pletivá. Opäť ako následok 
odstránenia spodných kostrových konárov. Strom je možné po výraznej redukcii koruny 
ponechať na stanovisku na dožitie, ale opäť piati to isté ako pri strome č. 1, že takéto stromy 
nie sú hodné sanácie a zvýšenej starostlivosti, lebo následný efekt z plnenia ich funkcii je 
minimálny, náklady maximálne a celé snaženie smeruje nie ku nárastu kvality, ale ku bodu 
nula. 
Odporúčané opatrenia : odstránenie stromu a jeho nahradenie. Odporúčaná veľkosť nového 
stromu min. 25130. 

Strom č.8 
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Strom č. 9- brestovec západný, celtis occidentalis 
Náletový mladý strom v kríkovej výsadbe. Dávno mal byť vypletý .. V tomto bode rád 
konštatiljem, že znenie zákona o nutnosti výrubového konania na akékoľvek dreviny vo 
verejnej zeleni, aj s menším obvodom ako 40cmje úplne kontraproduktívne. Obmedzuje 
akčnosť pri údržbe verejnej zelene. Na strane druhej v tomto prípade svedči o dôslednom 
dodržiavaní zákona mestskou časťou. 
Odporúčané opatrenia : odstránenie stromu bez náhrady. 

Strom č.9 
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Stromy sú svätostánky. Kto vie s nimi rozprávať, kto im vie načúvať, dozvie sa pravdu. 

Claus Mattheck, Hans-Joachim Hotze/ 
Baumkontrolle mil VTA. Rombach 1997 
Dirk Dujesiejken 
Wundbehandlung an Bäumen. Thalacker Verlag 1995 
ISA 
Arborists' Certification Study Guide. Champaign 201 O 
Tomiczek, Cech, Krehan, Perny 
Krankheiten und Schädlinge an Bäumen im Stadtbereich, Tomiczek 2005 
Claus Mattheck, K. Bethge, K. Weber 
Die Kärpersprache der Bäume, Karlsruher lnstitutfiir Technologie 2014 
Giinter Sinn 
Baumkronensicherungen, Ulmer 2009 
Lothar Wessolly, Martin Erb 
Handbuch der Baumstatik und Baumkontrolle, Patzer Verlag 2014 

Pre všetky uvedené činnosti platí : 
STN 83 7010 "Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie" 
Arboristický štandard - Rez stromov, ISBN 978-80-552-1364-4 
ÔNORM L1122 Baumpjlege und Baumkontrolle 
ZTV- Baumpjlege 2006 

S pozdravom 
Tomáš Fraňo 

Certified Arhorist 'R!k 
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