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1 NÁLEZ A PREDMET POSÚDENIA
Odborná expertíza sa vypracovala na základe objednávky Obce Badín, Obecný úrad v
Badíne, Sládkovičova 4, 976 32 Badín, zastúpenej starostom Mgr. Pavlom Hricom.
Predmetom expertízy bolo odborné posúdenie zdravotného stavu a statickej stability
vybraných drevín (líp malolistých) rastúcich na cintoríne v obci Badín. Lokalizácia stromov je
zdokumentovaná na obr. 1-36. Celkovo išlo o posúdenie 6 ks líp malolistých (Tilia cordata
Mill). Posudzované dreviny rastú na trávnatej ploche po obvode cintorína, niektoré v tesnej
blízkosti hrobov, ktoré vzhľadom na svoju prevádzkovú bezpečnosť ohrozujú.
Samotná lokalizácia hodnotených stromov sa vykonala za prítomnosti starostu obce.
Druhová determinácia bola vykonaná podľa vizuálneho zhodnotenia asimilačných orgánov,
plodov, kôry, borky a celkového habitusu. Terénne hodnotenie, meranie a odber vzoriek sa
uskutočnilo dňa 27.04.2017.
2 METODIKA
Zdravotný stav posudzovaných drevín sa hodnotil štandardne používanými metódami
a to okulárne, špeciálnymi prístrojmi a laboratórne. Komplexné podrobné posúdenie
zdravotného stavu koreňovej sústavy sa nevykonalo z dôvodov technických, časových,
ekonomických a charakteru plochy, na ktorej posudzované dreviny rastú (cintorín, v tesnej
blízkosti hrobov). Vykonané bolo len posúdenie koreňových nábehov. Pri celkovom vyšetrení
koreňovej sústavy štandardne používanou tzv. archeologickou metódou by došlo
k mechanickému narušeniu a poškodeniu okolitej plochy, hrobov, ale i k riziku možného
statického zlyhania niektorých stromov, vzhľadom na ich celkový zdravotný stav a statickú
stabilitu.
Na posudzovaných drevinách sa zisťovalo a hodnotilo:
- druh dreviny
- výška dreviny [m] – meraná elektronickým laserovým výškomerom Nikon Forestry Pro,
- výška kmeňa [m],
- výška koruny [m],
- priemer kmeňa dreviny meraný v d1,3, resp. obvod kmeňa [cm],
Poznámka: V prípade nepravidelného tvaru kmeňa sa merali dva na seba kolmé priemery
napr. 89/92 cm.
- hrúbka borky [cm],
- priemet koruny v smere predpokladaného náporu [m],
- excentricita koruny (len u výrazne naklonených stromov) [m],
- defoliácia,
- dekolorácia,
- tvar koruny - symetrická, nesymetrická, zakrpatená,
- tvar a kvalita kmeňa,
- výskyt biotických škodlivých činiteľov,
- poškodenie abiotickými škodlivými činiteľmi,
- poškodenie antropogénnymi škodlivými činiteľmi,
- veľkosť a počet rán na kmeni,
- výskyt trhlín,
- prítomnosť adventívnych výhonov,
- biomechanická stabilita stromu,
Poznámka: Biomechanická stabilita hodnotí strom hlavne z pohľadu rozsahu (stupňa) poškodenia nosných
prvkov stromu. Posudzovali sa symptómy poškodenia i narušenia koreňového systému,
kmeňa, konštrukčných konárov, vetiev a hodnotila odolnosť stromu proti zlomu a vyvráteniu.
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- sadovnícka hodnota,
- fyziologický vek stromu,
- fyziologická aktivita sa hodnotila vizuálne a prístrojom PLANT STRES METER,
Poznámka: Fyziologická aktivita hodnotí fyziologické funkcie stromu vrátane funkčnosti jeho obranných
procesov.

- celkový zdravotný stav.
Prítomnosť hniloby sa okrem okulárneho hodnotenia - prítomnosť plodníc, výskyt
charakteristických symptómov hodnotila nedeštrukčným spôsobom, vyšetrením kmeňa
stromu prístrojom FAKOPP. Prístroj pracuje na báze šírenia ultrazvukových vĺn a možno ním
určiť dutiny, pokročilé, ale i začínajúce hniloby a zmeny štruktúry dreva. Pre kontrolné
overenie sa využil aj prístroj IML RESI 400, ktorý sníma odpor tenkej ihly tlačený do dreva.
Za účelom laboratórneho vyšetrenia (kontroly) zdravotného stavu a potvrdenia
prítomnosti hubových patogénov (metódy kultivácie, farbenia, mikroskopické a i.) boli z
poškodených miest odobraté kontrolné vzorky. Vyšetrili sa aj asimilačné orgány a vzorky
kôry s príznakmi poškodenia.
Všetky odberové miesta boli ošetrené prípravkom s fungicídnym účinkom.
Kontrolné vzorky sa vyhodnotili mikroskopicky. Podrobná druhová determinácia
fytopatogénnych organizmov sa vzhľadom na sledovaný cieľ, prítomnosť resp. neprítomnosť
hniloby nevykonávala.
Biomechanická stabilita stromu sa posudzovala na základe jeho celkovej
biomechanickej vitality. Vychádzalo sa pritom z vizuálneho hodnotenia dreviny (mechanické
poškodenie, defekty vo vetvení, trhliny, hniloba, fyziologická vitalita a i.), dendrometrických
hodnôt; ultrazvukového vyšetrenia dreva prístrojom Fakopp, vyšetrenia prístrojom IML RESI
400, laboratórnych analýz a metódy WLA.
Metóda WLA, ktorá analyzuje reakciu stromu na vietor o sile 12. stupňa Beaufortovej
stupnice. Predmetná metóda analyzuje výhradne odolnosť stromu ako celku proti zlomu
(ohyb, krútenie).
Vypočítaná percentuálna odolnosť stromu proti zlomu (nie vývratu) predstavuje
základnú hodnotu stability jedinca - kmeňa, ktorý nie je napadnutý alebo poškodený
niektorým z biotických škodlivých činiteľov (huby resp. hniloby, drevokazný hmyz). Základná
- nutná hodnota stability stromu - kmeňa je 100 %. Hodnoty pod 100 % sa považujú za
nedostatočnú hodnotu základnej stability kmeňa so zvýšeným rizikom zlomenia kmeňa, resp.
konštrukčného konára 1. rádu.
Statická stabilita sa overila aj s využitím lesníckych metód (štíhlostný koeficient)
a metódy SIA (Wessolly, 1998), ktorá umožňuje preskúmať niektoré typy statických defektov
(habitálne, rozsah dutín) a ich vplyv na statiku kmeňa stromu.
Použité hodnotiace stupnice:
Stupnica na hodnotenie defoliácie:
1 - strata asimilačných orgánov 0 – 10 %,
2 - strata asimilačných orgánov 11 – 25 %,
3 - strata asimilačných orgánov 26 – 60 %,
4 - strata asimilačných orgánov nad 60 %,
5 - strata asimilačných orgánov 100 %.
Poznámka: Stupeň defoliácie zodpovedá časovej dobe hodnotenia.

Stupnica na hodnotenie dekolorácie:
1 - listy zelené,
2 - listy svetlozelené ,
3

3 - listy žltozelené až zelenožlté,
4 - listy žlté až hnedé.
Poznámka: Stupeň dekolorácie zodpovedá časovej dobe hodnotenia.

Fyziologický vek stromu:
1
2
3
4
5
6

-

neaklimatizovaný strom, novo vysadený,
aklimatizovaný mladý strom vo fáze rýchleho rastu,
dospievajúci strom, dorastajúci do veľkosti dospelého,
dospelý strom, s prejavom stagnácie rastu a poškodenia,
starý strom s výraznými prejavmi chradnutia,
odumierajúci strom.

Stupnica hodnotenia fyziologickej aktivity:
1 - výborná,
2 - mierne narušená,
3 - zreteľne narušená (presychanie, stagnácia rastu),
4 - výrazne znížená (významné poškodenia),
5 - nevyhovujúca – jednoznačne odumierajúci prípadne odumretý strom.
Klasifikačná stupnica pre sadovnícku hodnotu dreviny (upravené podľa VŠZ Lednice):
1 - najhodnotnejšie dreviny,
2 - veľmi hodnotné dreviny,
3 - dreviny priemernej hodnoty,
4 - dreviny podpriemernej hodnoty,
5 - dreviny nevyhovujúce.
Výsledná stupnica hodnotenia biomechanickej stability:
1 - priaznivá (dobrá),
2 - menej priaznivá, ešte dostatočná,
3 - nepriaznivá,
4 - nevyhovujúca,
5 - kritická (veľmi vysoké riziko statického zlyhania).
Celkové zhodnotenie zdravotného stavu stromu sa uskutočnilo na základe stupnice:
1 - priaznivý zdravotný stav - zdravý strom,
2 - menej priaznivý zdravotný stav - poškodenia a defekty malého rozsahu, bez vplyvu na
na ekologickú i statickú stabilitu; vhodné je menšie ošetrenie,
3 - nepriaznivý (zhoršený) zdravotný stav - poškodenia a defekty väčšieho rozsahu,
potrebné je väčšie ošetrenie a stabilizačný zásah,
4 - veľmi nepriaznivý zdravotný stav - silno poškodený, neperspektívny strom s
viacerými závažnými defektmi; v prípade záchrany stromu
sa nutne vyžaduje radikálny a veľmi náročný stabilizačný
zásah; v určitých situáciách môže byť zásah neperspektívny
až nemožný (zlá prevádzková bezpečnosť, ekonomický
aspekt); strom predstavuje veľmi vysoké riziko statického
zlyhania,
5 - odumierajúci alebo odumretý strom – akútne riziko statického zlyhania.
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Tvar koruny podľa metódy WLA
1 - trojuholníkovitá
2 - oblá
Poznámka: Zvolené metodické postupy zodpovedajú požiadavkám (časovým, technickým, ekonomickým)
objednávateľa, pričom zaručujú objektívne posúdenie stromu z aspektu jeho zdravotného i fyziologického
stavu a statickej stability. Použité metódy pre hodnotenie statickej stability stromov posudzujú hlavne
stabilitu kmeňa proti zlomu nie jeho vývratu. Použité metódy analyzujú reakciu hodnoteného
stromu na rýchlosť vetra o sile do 10. stupňa Beaufortovej stupnice.

3 ZISTENÝ ZDRAVOTNÝ STAV A STATICKÁ STABILITA HODNOTENÝCH STROMOV
Lipy pomerne dobre znášajú mestské prostredie a preto sú často vysádzané ako
alejové dreviny. Ich odolnostný potenciál je pomerne dobrý. Sporadicky ich poškodzujú
niektoré druhy hmyzu ako húsenica Phalera bucephala L., roztoč Eriophyes tiliae Nal. na
listoch, alebo pod kôrou kmeňov oslabených stromov kôrnik (Ernoporus tiliae Panz.),
prípadne larvy Stenosttola dubia Laicharting, ktoré sa tesne pred kuklením zavrtávajú do
dreva. Častejšie sa stretávame s výskytom drevokazných húb (Ganoderma australe (Fr.) Pat.,
Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f., Ustulina deusta (Hoffm.) Lind) a chorobami asimilačných
orgánov (Cercospora microsora Sacc., malolistosť spôsobená vírusmi). Citlivé sú na zasolenie,
ale pomerne dobre znášajú zostrih koruny.
Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) je strom dorastajúci do výšky 20-30 m. Koruna je
široko stĺpovitá, elipsoidná až rozložitá, husto zakonárená. Kôra býva zväčša svetlohnedej
farby, borka tmavosivá, zbrázdená do pozdĺžnych pásov. Listy sú široko srdcovité, okrúhle, na
vrchole zužujúce do dlhého hrotu. Okraj je dvojito pílkovitý alebo zúbkatý. Vrchná strana
listu býva tmavozelená, lesklá a hladká, spodná modrozelená. V pazuchách žiliek na spodnej
strane listu sú chumáčiky hnedých až hrdzavohnedých chĺpkov. Žilnatina tretieho stupňa je
nevýrazná, stopka lysá. Lipa malolistá kvitne v júni až júli, asi o dva týždne neskôr ako lipa
veľkolistá. Plod má tvar cca 6 mm veľkého orieška, ktorý je krátko hrotitý, drevnatý,
sivozelený a skôr hladký. Patrí medzi tôňomilné až polotôňomilné dreviny, rastúce na
hlbokých i plytkých pôdach.
Na hodnotených lipách sa v čase hodnotenia vyskytovali nasledovné poškodenia,
defekty a choroby:
 Mechanické poškodenia, rany, dutiny a následné infekcie
Tento druh poškodenia vzniká predovšetkým antropogénnou činnosťou človeka.
Poranenie krycích pletív dreva vytvára vstupnú bránu pre fytopatogénne organizmy.
V dôsledku ich deštrukčnej činnosti sa oslabujú nosné prvky stromu a vytvárajú dutiny.
Rizikovými sú dutiny vyskytujúce sa v najviac namáhaných častiach stromu (napr. bazálna
časť kmeňa a miesto vetvenia).
Rany predstavujú proces rozpadu buniek spôsobený rozmanitými exogénnymi
činiteľmi.
 Hniloba
Hniloba je odborný termín označujúci stav mŕtvych pletív vo viac alebo menej
pokročilom štádiu rozkladu dreva. Jedná sa o vnútorný rozklad dreva vyvolaný väčšinou
hubami a baktériami. Vplyvom hniloby dochádza k zmene fyzikálnych, chemických
a mechanických vlastností dreva. Hustota nahnitého dreva klesá najvýraznejšie pri bielej
hnilobe. U hnilobou poškodených stromov v závislosti od jej typu, rozsahu a intenzity
významne narastá riziko statického zlyhania stromu.
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 Vädnutie a usychanie
Vädnutie, usychanie ale taktiež odumieranie sú symptómami degenerácie a rozkladu
napadnutých buniek. Fyziologické vädnutie spôsobuje dlhotrvajúce sucho, vysoká teplota
a iné faktory. Po zmene podmienok sa rastlina môže zotaviť. Patogénne vädnutie je
špecifickým symptómom hlavne cievnych ochorení, niektorých viróz a hubových chorôb.
Zväčša vedie k akútnej alebo pomalej smrti hostiteľa, prípadne jeho častí.
 Trhliny
Trhliny na kmeni a konštrukčných konároch najčastejšie vznikajú v dôsledku
mechanického poškodenia a následnej hubovej infekcie rany, alebo ako následok poškodenia
mrazom (tzv. mrazové trhliny). Vytvorenie trhliny v dreve stromu je v konečnom dôsledku
prejavom trvalých zmien v nosnom prvku, ktoré môžu významnou mierou znižovať jeho
statickú stabilitu. Samotné trhliny môžu prebiehať vertikálne ale aj horizontálne.
Výrazný vplyv na prevádzkovú bezpečnosť majú trhliny na kmeni predovšetkým pri
jeho torznom zaťažení. Problematické sú v prípadoch keď zasahujú do miest vetvenia kmeňa,
resp. konštrukčných konárov. Za veľmi nebezpečné sa považujú trhliny prechádzajúce celým
profilom kmeňa, kedy sa jeho nosnosť môže znížiť až o 75 % (Horáček a kol., 2000).
K vzniku trhlín môže prísť aj v dôsledku preťaženia materiálu nosného prvku, napr.
v dôsledku nevhodne realizovaného rezu (tvarovania konárov), kedy vyvetvením koruny
alebo jej časti dôjde k zmene ťažiska a následne k zvýšeniu ohybového momentu
pôsobiaceho namiesto vetvenia.
 Deformácie spôsobené fytopatogénmi
Deformácie vznikajú narušením rastových procesov stromu. Niektoré fytopatogénne
organizmy môžu dráždiť pletivá k nadmernému (defektnému) rastu, čoho výsledkom je
deformácia kmeňa alebo konárov. Časté sú nádory ale aj otvorené rakoviny.
Ďalšie parametre a základné charakteristiky o celkovom zdravotnom stave a
biomechanickej stabilite hodnotených líp sú uvedené v tab. 1-6 a fotograficky
zdokumentované na obr. 1-36.

6

Tab. 1 Základné namerané parametre a hodnotenia lipy č. 1
Poradové číslo stromu
Druh dreviny

1

Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.)

Foto číslo

Výška stromu [m]

22,50

113,00

Hrúbka borky [cm]

2,00

Výška kmeňa [m]

4,50

Priemet koruny [m]

13,60

Excentricita kmeňa [m]

0,50

Tvar koruny pre WLA

2

Stupeň dekolorácie

1

Priemer kmeňa v d1,3 [cm]

Stupeň defoliácie
Prítomnosť rán
Počet konštrukčných konárov

1-8

2
áno

Prítomnosť hrčí

áno

Dva konštrukčné konáre, ktoré sa ďalej vetvia

Prítomnosť dutín

Malá dutina v rane po odlomenom konári (obr. 5).

Plodnice hniloby

Áno – začínajúca hniloba na bazálnej časti kmeňa.

Poškodenie hmyzom
Mechanické poškodenie stromu
Fyziologický vek
Fyziologická aktivita
Sadovnícka hodnota
Biomechanická stabilita
Základná hodnota stability kmeňa
Celkový zdravotný stav

Áno (drevokazný hmyz – obr. 8).
Áno - po odlomených konároch (obr. 4, 5).

5 - starý strom s výraznými prejavmi chradnutia.
3 - zreteľne narušená (presychanie, stagnácia rastu).
3 - drevina priemernej hodnoty.
3 – nepriaznivá.
Vyhovujúca (cca 334 %).
3 – nepriaznivý.

Iné defekty a negatíva ovplyvňujúce negatívne zdravotný stav a statickú stabilitu:
- Strom je naklonený (obr. 3).
- Lipa má defektné, rizikové vidlicovité vetvenie kostrových konárov (obr. 1-2).
- Pod miestom vetvenia kostrových konárov sa v dôsledku defektného vetvenia vytvára
nebezpečná trhlina, čím vzniká riziko rozčesnutia kmeňa, resp. odlomenie kostrových konárov
(obr. 6).
- Množstvo adventívnych výhonov, ktoré sú symptómom výrazne zhoršenej fyziologickej aktivity
(obr. 7).
Prevádzková bezpečnosť stromu
Záverečné odporúčanie

Zhoršená.
Strom ošetriť. Nutná realizácia zdravotného
a stabilizačného rezu. Stabilizačný rez vykonať na výšku 3-4
metrov. Inštalácia bezpečnostnej väzby na kostrové konáre.
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Tab. 2 Základné namerané parametre a hodnotenia lipy č. 2
Poradové číslo stromu
Druh dreviny

2

Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.)

Foto číslo

9 - 12

Výška stromu [m]

23,50

Priemer kmeňa v d1,3 [cm]

72,00

Hrúbka borky [cm]

2,00

Výška kmeňa [m]

6,00

Priemet koruny [m]

12,10

Excentricita kmeňa [m]

0,30

Tvar koruny pre WLA

2

Stupeň dekolorácie

1

Prítomnosť hrčí

-

Stupeň defoliácie
Prítomnosť rán
Počet konštrukčných konárov
Prítomnosť dutín
Plodnice hniloby
Poškodenie hmyzom
Mechanické poškodenie stromu
Fyziologický vek
Fyziologická aktivita
Sadovnícka hodnota
Biomechanická stabilita
Základná hodnota stability kmeňa
Celkový zdravotný stav

1
Áno.

2 kostrové konáre (obr. 9, 10, 11).
V čase hodnotenia nezistené.
Zmenené fyzikálne vlastnosti dreva – začínajúca hniloba
v kmeni (potvrdené prístrojovým vyšetrením kmeňa).
V čase hodnotenia nezistené.
Áno. Poškodená borka na bazálnej časti kmeňa.

5 - starý strom s výraznými prejavmi chradnutia.
3 - zreteľne narušená (presychanie, stagnácia rastu).
3 - drevina priemernej hodnoty.
4 – nevyhovujúca.
Nevyhovujúca (78 %).
3 – nepriaznivý.

Iné defekty a negatíva ovplyvňujúce negatívne zdravotný stav a statickú stabilitu:
- Nežiadúce, defektné vidlicovité vetvenie kostrových konárov (obr. 9-11).
- Výskyt suchých a odumretých konárov (obr. 11, 12) poukazuje na výrazne zhoršenú fyziologickú
aktivitu a nepriaznivý zdravotný stav.
- Strom je mierne naklonený.
Prevádzková bezpečnosť stromu
Záverečné odporúčanie

Nedostatočná.
Strom odstrániť.
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Tab. 3 Základné namerané parametre a hodnotenia lipy č. 3
Poradové číslo stromu
Druh dreviny

3

Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.)

Foto číslo

13-17

Výška stromu [m]

25,50

Priemer kmeňa v d1,3 [cm]

70,00

Hrúbka borky [cm]

2,00

Výška kmeňa [m]

7,50

Priemet koruny [m]

10,80

Excentricita kmeňa [m]

0,80

Tvar koruny pre WLA

2

Stupeň dekolorácie

1

Stupeň defoliácie
Prítomnosť rán

2

Prítomnosť dutín

Áno
Prítomnosť hrčí
V súčasnosti 2 konštrukčné konáre (obr. 13, 14). Pôvodne
dva kostrové konáre , z ktorých bol jeden v minulosti
odstránený (obr. 17, žltá šípka vpravo).
Áno – v rane po konári (obr. 17)

Plodnice hniloby

Áno – bazálna časť kmeňa a v rane po odstránenom konári.

Počet konštrukčných konárov

Poškodenie hmyzom
Mechanické poškodenie stromu
Fyziologický vek
Fyziologická aktivita
Sadovnícka hodnota
Biomechanická stabilita
Základná hodnota stability kmeňa
Celkový zdravotný stav

V čase hodnotenia nezistené.
Áno – bazálna časť kmeňa (obr. 16), konáre.

5 - starý strom s výraznými prejavmi chradnutia.
3 - zreteľne narušená (presychanie, stagnácia rastu).
3 - drevina priemernej hodnoty.
4 – nevyhovujúca.
Nevyhovujúca (60 %).
3 – nepriaznivý.

Iné defekty a negatíva ovplyvňujúce negatívne zdravotný stav a statickú stabilitu:
-

Strom je z pohľadu statickej stability nevhodne preštíhlený (obr. 13).
Defektné vetvenie súčasných konštrukčných konárov II. rádu na kostrovom konári (obr. 14).
Strom má nežiaduci náklon (obr. 15).
Vo veľkej rane po mechanickom poškodení na bazálnej časti kmeňa sa vytvára trhlina (obr. 16).
Vo výške cca 4m sa na kmeni vyskytujú rany s príznakmi hniloby (obr. 17).

Prevádzková bezpečnosť stromu
Záverečné odporúčanie

Nedostatočná až kritická.
Strom odstrániť.
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Tab. 4 Základné namerané parametre a hodnotenia lipy č. 4
Poradové číslo stromu
Druh dreviny

4

Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.)

Foto číslo

18-24

Výška stromu [m]

27,50

Priemer kmeňa v d1,3 [cm]

78,00

Hrúbka borky [cm]

2,50

Výška kmeňa [m]

6,00

Priemet koruny [m]

11,80

Excentricita kmeňa [m]

0,00

Tvar koruny pre WLA

2

Stupeň dekolorácie

1

Stupeň defoliácie
Prítomnosť rán

3

Prítomnosť dutín

Áno.
Prítomnosť hrčí
Áno.
V súčasnosti jeden kostrový konár (obr. 18). V minulosti bol
druhý kostrový konár odstránený (obr. 23).
Áno – dutina v rane po kostrovom konári (obr. 23).

Plodnice hniloby

Áno – kmeň, konáre (obr. 19, 20, 23).

Počet konštrukčných konárov

Poškodenie hmyzom
Mechanické poškodenie stromu
Fyziologický vek
Fyziologická aktivita
Sadovnícka hodnota
Biomechanická stabilita
Základná hodnota stability kmeňa
Celkový zdravotný stav

V čase hodnotenia nezistené.
Áno - kmeň, konáre (obr. 19, 20, 24).

5 - starý strom s výraznými prejavmi chradnutia.
4 - výrazne znížená (významné poškodenia).
4 - drevina podpriemernej hodnoty.
4 – nevyhovujúca.
Nevyhovujúca (55 %).
3 – nepriaznivý.

Iné defekty a negatíva ovplyvňujúce negatívne zdravotný stav a statickú stabilitu:
- Lipa má nežiaduci náklon (obr. 18).
- V korune je viacero suchých a poškodených konárov (obr. 18, 19).
- Mechanicky poškodená bazálna časť kmeňa s príznakmi hniloby (obr. 20).
- Výskyt rizikovej, pozdĺžnej trhliny na kmeni (obr. 21).
- Na bazálnej časti kmeňa sa vyskytuje hrča - neparazitický nádor (obr. 22).
Prevádzková bezpečnosť stromu
Záverečné odporúčanie

Nedostatočná až kritická.
Strom urýchlene odstrániť.
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Tab. 5 Základné namerané parametre a hodnotenia lipy č. 5
Poradové číslo stromu
Druh dreviny

5

Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.)

Foto číslo

25-30

Výška stromu [m]

21,50

Priemer kmeňa v d1,3 [cm]

92,00

Hrúbka borky [cm]

2,50

Výška kmeňa [m]

5,50

Priemet koruny [m]

10,90

Excentricita kmeňa [m]

0,50

Tvar koruny pre WLA

2

Stupeň defoliácie

2-3

Stupeň dekolorácie

1

Prítomnosť rán

Áno.

Prítomnosť hrčí

Počet konštrukčných konárov

Áno.

V súčasnosti 1 kostrový konár (obr. 25, 26).

Prítomnosť dutín

V rane po odstránenom konári (obr. 27).

Plodnice hniloby

V rane na kmeni (obr. 27).

Poškodenie hmyzom
Mechanické poškodenie stromu
Fyziologický vek
Fyziologická aktivita
Sadovnícka hodnota
Biomechanická stabilita
Základná hodnota stability kmeňa
Celkový zdravotný stav

V čase hodnotenia nezistené.
Áno (na kmeni).

5 - starý strom s výraznými prejavmi chradnutia.
3 - zreteľne narušená (presychanie, stagnácia rastu).
3 - drevina priemernej hodnoty.
3 – nepriaznivá.
Vyhovujúca (210 %).
3 – nepriaznivý.

Iné defekty a negatíva ovplyvňujúce negatívne zdravotný stav a statickú stabilitu:
- Koruna je nerovnomerne zavetvená (obr. 25).
- Kmeň je svalcovitý, rastovo deformovaný s viacerými ranami a hrčami (obr. 28).
- Veľké množstvo adventívnych výhonov je symptómom zreteľne narušenej fyziologickej aktivity lipy
(obr. 26, 28, 29).
- V korunovej časti sa vyskytujú suché a poškodené konáre (obr. 26).
- Menšia trhlina na bazálnej časti kmeňa (obr. 30).
Prevádzková bezpečnosť stromu
Záverečné odporúčanie

Zhoršená.
Strom odstrániť alebo radikálne ošetriť (zdravotný,
stabilizačný rez) + vykonať ťahovú skúšku.
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Tab. 6 Základné namerané parametre a hodnotenia lipy č. 6
Poradové číslo stromu
Druh dreviny

6

Lipa malolistá (Tilia cordata Mill.)

Foto číslo

31-36

Výška stromu [m]

20,50

Priemer kmeňa v d1,3 [cm]

115,00

Hrúbka borky [cm]

2,00

6,00

Priemet koruny [m]

7,50

Excentricita kmeňa [m]

-

Tvar koruny pre WLA

2

Stupeň defoliácie

4

Stupeň dekolorácie

1-2

Prítomnosť hrčí

Áno.

Výška kmeňa [m]

Prítomnosť rán

Áno.

Počet konštrukčných konárov

Len torzo stromu s jedným konštrukčným konárom (obr. 31).

Prítomnosť dutín

V rane po odstránenom konári (obr. 33). Zasahuje do kmeňa.

Plodnice hniloby

Áno v kmeni.

Poškodenie hmyzom
Mechanické poškodenie stromu
Fyziologický vek
Fyziologická aktivita
Sadovnícka hodnota
Biomechanická stabilita
Základná hodnota stability kmeňa
Celkový zdravotný stav

V čase hodnotenia nezistené.
Väčšia rana na bazálnej časti kmeňa (obr. 36).

5 - starý strom s výraznými prejavmi chradnutia.
4 - výrazne znížená (významné poškodenia).
4 - drevina podpriemernej hodnoty.
5 - kritická.
Nedostatočná (len torzo stromu).
4 – veľmi nepriaznivý.

Iné defekty a negatíva ovplyvňujúce negatívne zdravotný stav a statickú stabilitu:
-

Veľký pahýľ po nesprávne odstránenom konštrukčnom konári (obr. 32).
Rana na kmeni s príznakmi hniloby (obr. 35).
Veľký počet adventívnych výhonov - výrazne znížená fyziologická aktivita (obr. 34, 35).

Lipa je naklonená. Nakoľko rastie v tesnej blízkosti hrobov predpokladáme mechanické
poškodenie časti koreňovej sústavy pri hĺbení hrobových miest. (obr. 36).

Prevádzková bezpečnosť stromu
Záverečné odporúčanie

Nedostatočná – kritická.
Strom urýchlene odstrániť.
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Obr. 1. Lipa č.1: Pohľad na hodnotený strom.

Obr. 2 Pohľad na hodnotenú lipu č. 1, ktorá má nevhodné,
defektné vetvenie.

Obr. 3 Lipa č.1 je naklonená.

Obr. 4 Lipa č.1: Pohľad do poškodenej koruny lipy č. 1 (červené
šípky), v ktorej sa nachádzajú suché a odumreté konáre.

Obr. 5 Rana na konštrukčnom konári po mechanicky
odlomenej vetve. V rane sa vytvára malá dutina.

Obr. 6 Hrča na kmeni, zhora obrastená adventívnymi výhonmi
(červená šípka) a trhlina pod miestom vetvenia kmeňa (žlté šípky).
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Obr. 7 Na bazálnej časti kmeňa sa vyskytujú adventívne
výhony - prejav zhoršenej fyziologickej aktivity.

Obr. 8 Otvory po poškodení hmyzom na lipe č. 1 (červené šípky).

Obr. 9 Lipa č. 2: Pohľad na hodnotený strom.

Obr. 10 Lipa č. 2 má nevhodné – defektné vetvenie.

Obr. 11 Lipa č. 2: V defektne vetvenej korune sa vyskytujú
suché a poškodené vetvy s výraznou defoliáciou.

Obr. 12 Vo vrcholcovej časti sa vyskytujú silno poškodené
a odumreté konáre. Vysoké riziko statického zlyhania.
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Obr. 13 Celkový pohľad na hodnotenú lipu č. 3, ktorá je
z aspektu statiky nevhodne preštíhlená.

Obr. 14 Lipa č. 3 má defektné vetvenie konštrukčných konárov.

Obr. 15 V korunovej časti sú viditeľné symptómy
nepriaznivého zdravotného stavu. Strom je naklonený.

Obr. 16 Mechanicky poškodená bazálna časť kmeňa lipy č. 3.
V rane sa vytvára trhlina (červené šípky).

Obr. 17 Rany po odstránených konároch s príznakmi hniloby
(žlté šípky) a adventívne výhony (červené šípky).

Obr. 18 Pohľad na hodnotenú lipu č. 4, ktorá je mierne
naklonená.
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Obr. 19 Lipa č. 4: V korune sa vyskytuje viacero suchých
a poškodených konárov.

Obr. 20. Mechanicky poškodená bazálna časť kmeňa s príznakmi
hniloby (žltá šípka).

Obr. 21 Trhlina na rastovo deformovanom kmeni.

Obr. 22 Hrča – neparazitický nádor na bazálnej časti kmeňa.

Obr. 23 Rana po odstránenom kostrovom konári s vytvárajúcou
sa dutinou (šípka).

Obr. 24 Lipa č. 4: Mechanické poškodenie kmeňa
antropogénnou činnosťou (šípka).
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Obr. 25 Pohľad na hodnotenú lipu č. 5 ktorá má
nerovnomerne zavetvenú korunu.

Obr. 26 V korune sa vyskytujú suché a poškodené konáre. Na
spodnej časti kmeňa je veľa adventívnych výhonov (šípky).

Obr. 27 Rana s vytvárajúcou sa dutinou a hnilobou po
odstránenom konári

Obr. 28 Kmeň lipy je svalcovitý, rastovo deformovaný
s viacerými hrčami a „vlkmi“ adventívnych výhonov.

Obr. 29 Veľké množstvo adventívnych výhonov na kmeni je
symptómom narušenej fyziologickej aktivity.

Obr. 30 Lipa č. 5: Na päte kmeňa sa vyskytujú adventívne
výhony a menšia trhlina (šípky).
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Obr. 31 Pohľad na torzo lipy č. 6.

Obr. 32 Pahýľ po nevhodne odstránenom konári (červená šípka)
a rana po odstránenom kostrovom konári.

Obr. 33 Rana na kmeni s dutinou a vnútornou hnilobou.

Obr. 34 Na kmeni je veľké množstvo adventívnych výhonov
(symptóm výrazne zníženej fyziologickej aktivity).

Obr. 35 Rana na kmeni (červené šípky) a adventívne výhony
na kmeni.

Obr. 36 Lipa č. 6: Rana po mechanickom poškodení kmeňa
(červené šípky).

18

4 ZÁVER A ODPORÚČANIA
Na základe vykonaných meraní a analýz možno zdravotný stav hodnotených líp
malolistých hodnotiť ako nepriaznivý až veľmi nepriaznivý pri lipe č. 6. Za rizikový faktor
považujeme hlavne biomechanickú stabilitu, ktorá bola hodnotená ako nepriaznivá pri lipách
č. 1 a č. 5, nevyhovujúca pri lipách č. 2, č. 3 a č. 4 a kritická pri lipe č. 6. Príčinou tohto stavu
je aktivizácia biotických škodcov (hniloby), mechanické poškodenia kmeňov, trhliny, vysoký
vek, stanovištné podmienky i zanedbaná starostlivosť (nesprávna realizácia zdravotného,
stabilizačného rezu). Predpokladáme, že vzhľadom na vzdialenosť líp od hrobov môže byť
časť ich koreňového systému mechanicky poškodená, čo sa prejavuje ich excentricitou.
Z aspektu prevádzkovej bezpečnosti väčšina posudzovaných drevín v súčasnosti nespĺňa
požadované kritéria a v prípade mimoriadnej udalosti môžu staticky zlyhať.
Pri hodnotení drevín rastúcich na cintoríne v obci Badín a vypracovaní návrhu
záverečného riešenia sa vychádzalo zo zásady, že v urbanizovanom prostredí je
bezpodmienečne hlavnú pozornosť potrebné sústrediť na prevádzkovú bezpečnosť stromov,
t. j. aby všetky navrhované a realizované opatrenia v maximálnej miere minimalizovali riziko
ohrozenia zdravia návštevníkov cintorína a riziko poškodenia blízkych hrobov, pričom boli
zohľadnené aj mimoprodukčné funkcie hodnotených stromov vrátane estetickej.
Na základe vykonaných hodnotení, meraní a analýz navrhujeme:
 Lipu malolistú č. 1 ošetriť a staticky stabilizovať (zrealizovať stabilizačný, zdravotný rez +
bezpečnostná väzba kostrových konárov).
 Lipu malolistú č. 2 odstrániť.
 Lipu malolistú č. 3 odstrániť.
 Lipu malolistú č. 4 urýchlene odstrániť;
 Lipu malolistú č. 5 odstrániť alebo radikálne ošetriť. Samotné ošetrenie si okrem
zdravotného a stabilizačného rezu bude vyžadovať aj realizáciu finančne náročnej
ťahovej skúšky (cca 700 Eur) za účelom posúdenia stability stromu proti vývratu. Navyše
realizácia navrhovaného ošetrenia vzhľadom na súčasný zdravotný stav stromu a jeho
výrazne zhoršenú fyziologickú aktivitu nebude mať dlhodobý účinok.
 Lipu malolistú č. 6 urýchlene odstrániť.
Prípadné ponechanie poškodených stromov považujeme za rizikové rozhodnutie, ktoré
by s vysokou pravdepodobnosťou viedlo pri mimoriadnej udalosti k závažnému poškodeniu
hrobov s vysokou finančnou škodou. Možné ošetrenie (zdravotný, stabilizačný rez,
bezpečnostné viazania) by významne nezlepšilo ich zdravotný stav i statickú stabilitu a bolo
by finančne náročné (náklady na ošetrenie a statickú stabilizáciu, prevýšia spoločenskú
hodnotu drevín).
Pri ošetrovanej lipe mimo navrhovaného zdravotného i stabilizačného rezu a inštalácie
bezpečnostnej väzby prevedených v zmysle arboristických štandardov odporúčame:
 Vyčistiť a ošetriť rany. Pri odstraňovaní hniloby ranu čistiť len na úroveň dreva
hnilobou jemne sfarbeného s mierne narušenými mechanickými vlastnosťami
(neodstraňovať a nezachádzať do zdravého dreva). Po vyčistení je plochu rany
vhodné ošetriť prípravkom Pellacol alebo Lac Balsam.
 Na jar okolo kmeňa rovnomerne aplikovať formou zálievky cca 50 litrov 0,2 % roztoku
kyseliny boritej (Acidum boricum).
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 Za účelom posilnenia koreňovej sústavy a zvýšenia odolnosti proti stresu odporúčame
na jar budúceho roka aplikovať do pôdy podľa návodu tekutý prípravok ECTOVIT,
ktorý je založený na využití pozitívnych vlastností mykorhíznych húb.
 Pravidelne (minimálne raz za 2 roky) kontrolovať zdravotný stav a statickú stabilitu
ponechaných stromov. V prípade potreby realizovať okamžite zdravotný rez.
V prípade asanácie stromov odporúčame postupovať v zmysle platnej legislatívy zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR
č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Doložka
Odbornú expertízu na základe objednávky Obce Badín, Obecný úrad v Badíne,
Sládkovičova 4, 962 43 Senohrad vypracoval Ing. Ľuboš Augustín, špecialista na služby,
vzdelávanie a BOZP v lesníctve a krajinárstve z firmy Platan plus v odbornej spolupráci s
pracovníkmi Katedry integrovanej ochrany a krajiny Ing. Pavlom Hlaváčom, PhD., špecialistom
v odbore ochrana rastlín, lesnícka fytopatológia a arboristika a prof. Ing. Jaroslavom
Kmeťom, PhD., špecialistom v odbore fyziológia, patofyziológia drevín a arboristika.

Vo Zvolene, 30.05.2017

Ing. Ľuboš Augustín
Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
prof. Ing. Jaroslav Kmeť, PhD.
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