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1  NÁLEZ A PREDMET POSÚDENIA 

Odborná expertíza sa vypracovala na základe objednávky Správy mestskej zelene 
v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, v zastúpení Marta Popríková - riaditeľka. 
Predmetom expertízy  bolo odborné posúdenie zdravotného stavu a  statickej stability 
topoľa bieleho (Populus alba L.) rastúceho na Staničnom námestí v meste Košice (obr. 1-4). 
Lokalizácia stromu bola realizovaná za prítomnosti zástupcu objednávateľa Ing. Jany 
Kolibábovej (technik  zelene pre MČ Staré mesto SMZ v Košiciach) a je zdokumentovaná na 
obr. 1-4). Posudzovaný topoľ rastie na trávnato - hlinenej ploche, ktorá je ohradená kovovým 
oplotením v blízkosti parkoviska a objektu „Nový Park“ (obr. 4, 15, 17).   

Druhová determinácia topoľa bieleho bola vykonaná podľa vizuálneho zhodnotenia 
asimilačných orgánov, kôry, borky a celkového habitusu. Terénne hodnotenia a odber 
vzoriek sa uskutočnilo dňa 09.06.2021. 
 
2  METODIKA 

Zdravotný stav posudzovaného topoľa bieleho sa hodnotil štandardne používanými 
metódami vo fytopatológii i arboristike a  to okulárne,  špeciálnymi prístrojmi a laboratórne 
(mikroskopicky). Komplexné posúdenie zdravotného stavu koreňovej sústavy posudzovaných 
stromov sa nevykonalo z  technických, časových a ekonomických dôvodov i charakteru 
plochy, na ktorej predmetný topoľ biely rastie (udržiavaná plocha ohraničená kovovým 
plotom). Pri celkovom vyšetrení koreňovej sústavy štandardne používanou, tzv. 
archeologickou metódou,  by okrem mechanického poškodenia okolitej plochy stromu a 
oplotenia výkopmi, hrozilo i riziko poškodenia  samotných koreňov. Vykonané ale bolo  
vyšetrenie dvoch koreňových nábehov pomocou prístroja IML  RESI 400, so smerovaním 
sondy do koreňového systému pod uhlom 45°.    

Na  posudzovanej drevine sa zisťovalo, hodnotilo a zohľadňovalo:  
-  druh dreviny, 
-  výška dreviny [m] – meraná výškomerom Blume Leiss a NIKON Forestry Pro [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.  83/75 cm. 

-  hrúbka borky [cm], 
-  najväčší priemet koruny v smere predpokladaného náporu [m], 
-  excentricita koruny (náklon stromu) [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, 
-  prítomnosť rastových deformít, 
-  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 vitalita (hodnotila  sa vizuálne), 
    Poznámka: Fyziologická vitalita hodnotí fyziologické funkcie stromu vrátane funkčnosti jeho obranných 

procesov. 

-  celkový zdravotný stav. 

Možná prítomnosť hniloby kmeňa sa okrem okulárneho hodnotenia – existencia 
samotných plodníc drevokazných húb, výskyt charakteristických symptómov posudzovala i 
nedeštrukčným spôsobom, t. j. vyšetrením kmeňa stromov impulzným tomografom 
ARBOTOM, ktorý pracuje na báze šírenia ultrazvukových vĺn (obr. 40). Možno ním určiť 
fyzikálne zmeny dreva v rôznom stupni vývoja (hniloby, dutiny, väčšie poškodenia 
drevokazným hmyzom). Samotné meranie sa realizovalo  na kmeni v potenciálne najviac 
rizikových miestach. Pre dosiahnutie čo najobjektívnejších výsledkov sa kmeň topoľa, 
koreňové nábehy a hlavne kostrové konáre vyšetrili resistographom IML RESI 400 (obr. 40 – 
žltá šípka). Prístroj formou kreslenej  krivky zobrazuje odpor tenkej ihly tlačený do dreva a je 
nim možné detegovať prítomnosť hniloby, dutín i väčšie poškodenia drevokazným hmyzom.  

Vzhľadom na sledovaný cieľ, len zistenie prítomnosti resp. neprítomnosti hniloby sa 
podrobná druhová determinácia jej pôvodcu (hniloby) nevykonávala.  

Okulárne a následne laboratórne boli prehliadnuté a vyšetrené aj odobraté vzorky 
plodnice drevokaznej huby, dreva, kôry,  asimilačných orgánov i nájdených druhov hmyzu. 

Biomechanická stabilita topoľa bieleho 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 kmeňa tomografom ARBOTOM, resistographom IML RESI  
i metódy WLA a štíhlostného koeficientu.  

Metóda WLA analyzuje reakciu stromu na vietor o maximálnej sile 10. stupňa 
Beaufortovej stupnice. Analyzovala sa výhradne len odolnosť kmeňa stromu 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 - minimálna hodnota stability stromu - kmeňa je 100 %.  Hodnoty pod 100 % 
sa považujú za veľmi rizikové s vysokou pravdepodobnosťou statického zlyhania (zlomenia 
kmeňa) stromu. Z aspektu prevádzkovej bezpečnosti stromu považujeme za optimálne 
a bezpečné hodnoty nad 150 %. 
 Statická stabilita topoľa (odolnosť proti poškodeniu vetrom a snehom) sa kontrolne 
overila aj využitím metódy štíhlostného koeficientu.    

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, 
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2    -  listy svetlozelené, 
3    -  listy žltozelené až zelenožlté, 
4    -  listy žlté až hnedé. 

Poznámka: Stupeň dekolorácie zodpovedá časovej dobe hodnotenia. 

Fyziologický vek stromu: 
1   -  neaklimatizovaný strom, novo vysadený, 
2   -  aklimatizovaný mladý strom vo fáze rýchleho rastu, 
3   -  dospievajúci strom, dorastajúci do veľkosti dospelého, 
4   -  dospelý strom (s prejavom  stagnácie rastu), 
5   -  starší strom (už s významnými prejavmi chradnutia), 
6   -  veľmi starý alebo odumierajúci strom. 

Stupnica hodnotenia fyziologickej vitality:                            
1   -  výborná, 
2   -  mierne narušená, 
3   -  narušená (viditeľné defoliácia, stagnácia rastu, menšie poškodenia, adventívne výhony), 
4   -  výrazne narušená (rozsiahle poškodenia, výrazná defoliácia, adventívne výhony), 
5  -  nevyhovujúca – jednoznačne odumierajúci prípadne odumretý strom. 

Poznámka: Stupeň fyziologickej vitality zodpovedá aj časovej dobe hodnotenia. 

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. 

Stupnica hodnotenia biomechanickej stability: 
1 -  priaznivá, 
2 -  menej priaznivá, 
3 -  nepriaznivá, 
4 -  veľmi nepriaznivá, 
5 -  kritická  (veľmi rizikový strom). 

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   -  zhoršený (nepriaznivý)  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. 

Prevádzková bezpečnosť 
1 -  dobrá, vyhovujúca (bez zásahu),  
2 -  zhoršená (vyžaduje sa základné ošetrenie, zdravotný  a bezpečnostný rez),  
3 -  nedostatočná (vyžaduje sa rozsiahle ošetrenie – zdravotný, bezpečnostný a stabilizačný,     

   rez, bezpečnostná väzba,  stabilizačné konštrukcie, prípadne až odstránenie stromu), 
4 -  kritická  (vyžaduje   sa   včasné,   rozsiahle,  náročné   a radikálne ošetrenie  i  stabilizácia   

   stromu,  prípadne až odstránenie  stromu  z   dôvodu   zvýšeného  rizika jeho statického  
        zlyhania), 
5 - veľmi kritická (vyžaduje sa urýchlené odstránenie stromu,  nakoľko ošetrenie  a statická  

  stabilizácia by boli neefektívne). 
 

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 HODNOTENEJ LIPY VEĽKOLISTEJ 

Ohrozenosť topoľov prírodnými škodlivými činiteľmi je podmienená stanovištnými 
podmienkami i genetickým pôvodom. Vo všeobecnosti sú náchylné na poškodenie mrazom 
i hubové, bakteriálne a vírusové choroby (Chondroplea populnea, Cytospora chrysosperma, 
Pholiota populnea, Venturia populina, Hypoxylon mammatum, Poplar mosaic carlavirus a i.). 
Ohrozuje ich aj pomere veľký počet listožravého, podkôrneho a drevokazného hmyzu 
(Chrysomela populi, Leucoma salicis, Pemphigus spyrothecae, Agrilus suvorovi, 
Cryptorhynchus lapathi,  Saperda carcharias, Saperda populnea,  Sesia apiformis a i.).     

Topoľ biely (Populus alba L.) dorastá do výšky 30-40 m. Koruna je široko vajcovitá až 
guľovitá s hrubými konármi. Borka býva popraskaná, sivá, na báze až čierna. Listy sú 
premenlivé, na silných (krátkych) výhonkoch, s tromi až piatimi lalokmi a bielymi chĺpkami. 
Kvitne v marci až apríli. Plodom sú zelené tobolky (malé). V mladosti pomerne dobre znáša 
zatienenie, výkyvy teplôt i imisnú záťaž. 

 
Na posudzovanom  topoli bielom sa v  čase hodnotenia vyskytovali nasledovné 

choroby, poškodenia a  defekty: 

 Rany a mechanické poškodenia 
Rany predstavujú proces rozpadu buniek spôsobený rozmanitými exogénnymi 

činiteľmi. Podľa rozsahu poškodenia ide o povrchové rany (poranenia) alebo hlboké rany 
zasahujúce hlbšie do dreva. Nebezpečné sú poranenia plošne veľkého rozsahu, prípadne  
také, ktoré poškodzujú väčšiu časť obvodu kmeňa. Veľké (neošetrené) rany predstavujú 
významné riziko vzniku i šírenia hubovej infekcie, t. j. po narušení krycích pletív dreva sú 
vstupnou bránou pre fytopatogénne organizmy. Tie v konečnom dôsledku bývajú hlavným 
faktorom vzniku dutín a v dôsledku ich deštrukčnej činnosti sa oslabujú nosné prvky stromu 
a vytvárajú dutiny.  Hlboké poranenia  narúšajú fyziologické procesy stromu, nakoľko sú 
častou  príčinou znefunkčnenia vodivých pletív.  

Rany po mechanickom poškodení vznikajú predovšetkým antropogénnou činnosťou 
človeka alebo v  dôsledku tlakom  pôsobiacich abiotických škodlivých činiteľov  (vietor,  sneh, 
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  námraza).   
  Na posudzovanom topoli sa v čase hodnotenia vyskytoval menší počet rán rôznej 

veľkosti na kmeni ale hlavne na kostrových konároch (obr. 6, 14, 22, 29, 30, 31, 33, 35, 36) . 
Na kmeni ide prevažne mechanické poškodenie človekom (obr. 6, 14), na kostrových 
konároch o rany po odstránených alebo odlomených konároch, ktoré neboli adekvátne 
ošetrené a v súčasnosti sa v nich z dôvodu prítomnosti hniloby vytvárajú rizikové dutiny (obr. 
29, 30, 31, 33, 35, 36). 

 Dutiny 
Dutiny v závislosti od veľkosti, rozsahu poškodenia a  pôvodcu výrazne znižujú 

pevnosť poškodeného prvku. Nebezpečnými sú otvorené dutiny, ktoré nemajú dostatočnú 
hrúbku zostatkovej steny nepoškodeného dreva alebo dutiny, v ktorých hniloba ďalej 
intenzívne postupuje. Prítomný otvor  významným spôsobom znižuje kapacitu pre prenos 
napätia samotného kmeňa napr. pri torznom alebo ohybovom namáhaní. Z pohľadu 
prevádzkovej bezpečnosti stromov považujeme za rizikové aj dutiny nachádzajúcu sa v 
mieste vetvenia kmeňa, na bazálnej časti kmeňa a kostrových konároch nakoľko ide 
o fyzikálne najviac namáhané miesta.  Dutiny sa môžu vytvárať aj  v ranách ktoré neboli 
adekvátne ošetrené, prípadne v  nich boli ponechané zvyšky infikovaného dreva.  

Na hodnotenom topoli sa v čase posudzovania vyskytovali menšie, menej rizikové,    
t. j. ešte len vytvárajúce sa dutiny na kmeni (obr. 6, 7) i kostrových konároch – dutina po 
ďatľovi (obr. 31), dve dutiny vytvárajúca sa v rane po odstránenom konári (obr. 31, 33) 
a dutina v hrči po odlomenom konári (obr. 32).  Za rizikové z pohľadu statickej stability 
považujeme dutiny vytvárajúce sa v trhline na kmeni (obr. 18, 19) a vytvárajúcu sa dutinu 
v mieste vetvenia kmeňa na dva kostrové konáre s  hĺbkou cca 25 cm (obr. 22, 23).  

Významne rizikovou a  to aj vzhľadom na celkový zdravotný stav i rozsah hniloby je 
dutina na kostrovom konári s plodnicou drevokaznej huby (obr. 29, 30). Pri výskyte 
mimoriadnej udalosti (búrlivý vietor, víchrica) sa môže kostrový konár v inkriminovanom 
mieste zlomiť.   

Vyšetrenie kmeňa impulzným tomografom ARBOTOM poukazuje na prítomnosť  
vnútornej hniloby kmeňa (obr. 44 – tmavšia červená farba).     

 Hniloba  
Hniloba  je  odborný   termín  označujúci   stav  mŕtvych  pletív  vo   viac, prípadne   

menej pokročilom štádiu rozkladu dreva. Jedná sa o vnútorný rozklad dreva vyvolaný 
väčšinou hubami alebo  baktériami. Vplyvom hniloby dochádza k zmene fyzikálnych, 
chemických a mechanických vlastností dreva. Hustota nahnitého dreva klesá  najvýraznejšie 
pri bielej hnilobe.  Pri stromoch poškodených hnilobou v závislosti od jej typu, rozsahu 
a intenzity významne narastá riziko statického zlyhania infikovanej časti (koreňov, kmeňa, 
kostrových konárov, konštrukčných konárov a vetiev).  

Prítomnosť intenzívnej hniloby, resp. fyzikálnej zmeny dreva sa   čase hodnotenia 
detegovala pomocou impulzného tomografu ARBOTOM a resistographu IML RESI  v kmeni, 
ale aj na kostrových konároch.  

Za významne rizikový faktor z aspektu prevádzkovej bezpečnosti stromu považujeme 
prítomnosť rozsiahlej  a intenzívnej hniloby v kostrovom konári, ktorý je vzdialenejší od 
budovy autobusovej stanice a smeruje do parku (obr. 3). Na hubovú infekciu (nebezpečnú 
hnilobu) v kostrovom konári poukazuje aj samotná prítomnosť už väčšej plodnice parazitickej 
drevokaznej huby Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (obr. 26-28).  V predmetnom prípade 
sa jedná o rozsahom väčšiu hnilobu, ktorá sa ďalej šíri a veľmi negatívne ovplyvňujú statickú 
stabilitu kostrového konára, čo potvrdilo aj jeho vyšetrenie resistographom IML RESI (obr. 
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47). Meraním bolo zistené, že kostrový konár nemá v mieste vyšetrenia (sondy pod 
plodnicou) dostatočnú hrúbku zostatkovej steny zdravého dreva (len do 2 cm; obr. 47).  

Rozsiahla hniloba s  dutinou bola detegovaná taktiež v celom kmeni,  jeho vyšetrením  
impulzným tomographom ARBOTOM (obr. 43-44), ale i resistographom IML RESI (obr. 46). 
Napriek rozsiahlej infekcii mal hodnotený  topoľ v čase realizovaného merania požadovanú 
minimálnu hrúbku zostatkovej steny zdravého v rozsahu 2 cm (v niektorých častiach aj viac; 
obr. 43, 44, 46).   

Rozvíjajúca sa hniloba bola detegovaná aj v druhom kostrovom konári (obr. 48) i 
v jednom z koreňových nábehov (obr. 45). Intenzita a rozsah hniloby v týchto častiach topoľa 
v súčasnosti nepredstavuje priamu, aktuálnu hrozbu ich statického zlyhania.  

Vnútorná hniloba bola detegovaná i v dutinách a ranách po odstránených konároch 
(obr. 6, 7, 19, 22, 23, 29-33).    

 Trhliny 
Trhliny na kmeni najčastejšie vznikajú v dôsledku mechanického poškodenia 

a následnej hubovej infekcie rany, alebo ako následok poškodenia mrazom (tzv. mrazové 
trhliny). K vzniku trhlín môže prísť aj v dôsledku defektného  vetvenia, kedy dochádza 
k preťaženiu samotného nosného prvku a k zvýšeniu ohybového momentu pôsobiaceho na 
miesto vetvenia napr. kostrových konárov.  

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).  

Na hodnotenom topoli bielom bola zistená prítomnosť niekoľkých trhlín (spolu 5). 
Prevažne ide o menšie alebo už zakalusované trhliny (obr. 20). Za potenciálne rizikovú 
považujeme väčšiu priebežnú trhlinu na kmeni, v ktorej sa vytvára dutina (obr. 17-19).  
Predmetnú  dutinu bude potrebné ošetriť metódou CODIT a po realizáciu ešte raz posúdiť jej 
vplyv na statickú stabilitu kmeňa (overenie potreby inštalácie bezpečnostného viazania proti 
rozčesnutiu).     

 Defekty vo vetvení  
Defektné vetvenie je pomerne častou príčinou statického zlyhania stromu a veľmi 

vážnym dôvodom pre inštaláciu bezpečnostných prvkov, ak ide o defekt vo vetvení hlavných 
konštrukčných konárov. K vzniku nevhodného vetvenia dochádza najčastejšie z dôvodu 
nesprávne zapestovanej koruny, pri zanedbanom výchovnom reze alebo  genetickej 
predispozícii.   

Na hodnotenom topoli bielom bolo zistené tlakové vidlicovité vetvenie dvoch 
kostrových konárov (obr. 3, 15, 21). V dôsledku nevhodného vetvenia a nasedenia 
adventívneho konára (obr. 25) dochádza k neželanému a neprirodzenému zrastu oboch 
kostrových konárov, t. j. k rastovej deformácii. Tlakové vidlice bývajú náchylné na rozlomenie 
kmeňa (Horáček, Kolaŕík, Praus, 2000).  

 Vädnutie, usychanie 

Vädnutie a usychanie 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 
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cievnych ochorení, niektorých viróz a hubových chorôb. Zväčša vedie k akútnej alebo 
pomalej smrti hostiteľa, prípadne jeho častí. Pri hodnotenom   topoli  ide o kombináciu 
patogénneho i fyziologického vädnutia, ktoré sa začína prejavovať stratou asimilačných 
orgánov a usychaním vetiev hlavne po obvode koruny (obr. 36, 38).   

 Sekundárne (adventívne) výhony   
Príčinou vzniku sekundárnych výhonov z  adventívnych pupeňov je znížená 

fyziologická aktivita a stres (poranenie, výrazná redukcia koruny, nedostatok fyziologicky 
prístupnej vody, minerálnych látok, odumieranie stromu vplyvom choroby a i.). Strom sa 
tvorbou sekundárnych výhonov snaží  eliminovať zníženú funkčnosť asimilačných  orgánov. 

Výskyt adventívnych  (sekundárnych) výhonov bol zaznamenaný na kostrových konároch 
(obr. 25, 30, 36). Príčinou ich vzniku je zníženie fyziologickej vitality stromu, jeho vysoký  vek 
a aktivizácia biotických škodlivých činiteľov (veľký rozsah poškodenia).  

 Prítomnosť biotických škodcov 
Zo zástupcov biotických škodlivých činiteľov boli v čase hodnotenia determinované 

druhy: 

- Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (sírovec obyčajný) je parazitická drevokazná 
huba, ktorá spôsobuje červenohnedú hnilobu vnútornej jadrovej časti kmeňov viacerých 
drevín ako dubov, topoľov, jelší, vŕb, buka a i.  V poslednej fáze rozkladu je drevo 
červenohnedé s hranolkovitým rozpadom. V trhlinách sa nachádza biele syrócium. Bieložlté 
až žltooranžové plodnice sú jednoročné (obr. 26-28). Zvyčajne vyrastajú na ešte živých 
kmeňoch v miestach poranenia (infekcie) kmeňa, kostrových konárov (obr. 26) a vetiev a to 
už od mesiaca apríl. Spravidla sa vyskytujú vo väčších trsoch strechovite nad sebou (obr. 27, 
28). 

- Dorcus parallelipipedus L. (roháčik obyčajný) sa podobá na samičku roháča 
obyčajného (Lucanus cervus), ktorá je ale väčšia a nemá tak ryhované a matnočierne krovky. 
Dospelé imága roháčika sú dlhé 19-32 mm (obr. 10-12). Samec roháčika hlavu prakticky 
rovnako širokú ako štít, lesklé krovky (zbytok tela je matnejší). Samička má menšie 
hryzadlá, celkovo je menšia a celá je lesklá. Dospelé imága sa živia miazgou listnatých drevín, 
ktorú olizujú, ale môžu poškodzovať aj listy. Roháčky nachádzame v listnatých lesoch 
i parkoch od konca apríla do augusta. Biele larvy sa vyvíjajú v hnijúcom dreve starších už 
odumierajúcich stromov (dub, buk, brest, topoľ, lipa a i.). Vývoj je dvoj až trojročný.  

 - Mravce z rodu Lasius sp. vytvárajú hniezda na tienených miestach, väčšinou 
v starých stromových pahýľoch alebo aj na päte kmeňa dutých stromov. V stromoch vznikajú 
tzv. kartónovité hniezda s početnými chodbičkami. Steny hniezda pomerne často osídľujú 
huby. Živia sa medovicou alebo aj živočíšnou potravou (hmyzom). Prítomnosť mravcov 
v menšom počte bola zistená na kmeni a v jeho  okolí. 

 Ďalšie  zistené  výsledky, základné charakteristiky  o  celkovom zdravotnom stave  i 
biomechanickej  stabilite hodnoteného topoľa bieleho, vrátane návrhov ošetrenia sú 
uvedené v  tab. 1 a fotograficky  i graficky zdokumentované na obr. 1– 51.   

 
 

 

 

 



9 

 

Tab. 1  Základné namerané parametre  a hodnotenia topoľa bieleho 

Poradové číslo stromu  1 

Druh dreviny Populus alba L.  - topoľ biely  

Foto číslo (obr.) 1-51 Výška stromu [m] 30,50 

Výška kmeňa [m] 2,90 Excentricita kmeňa [m]  0,50 

Priemer kmeňa 1 v  d1,3  [cm] 231,00 Priemer kmeňa 2 v  d1,3  [cm] 244,00 

Obvod kmeňa [cm] 727,00 Hrúbka borky  [cm] 8,00 

Priemet koruny  [m] 25,20 Tvar koruny pre WLA 2 

Stupeň defoliácie 2 Stupeň dekolorácie 1 

Prítomnosť rán 
áno (obr. 6, 16, 

29-33, 35,37, 38) 
Prítomnosť hrčí áno (obr. 32) 

Počet kostrových konárov 
V čase hodnotenia 2 kostrové, rastovo deformované  

konáre (obr. 3, 4, 15, 21). 

Defektné vetvenie 
Áno tlakové vidlicovité vetvenie + zrastenie kostrových 
konárov vo výške cca 5,70 m cez rastovo deformované 

adventívne vetvy (obr. 3, 15, 21, 25). 

Poškodenie koreňov/koreň. nábehov 

Priame (okulárne viditeľné) poškodenie nebolo v čase 
hodnotenia zistené. Resistographom bola preukázaná 
rozvíjajúca sa hniloba v jednom koreňovom nábehu               

(obr. 45).   

Mechanické  poškodenie kmeňa Áno na päte kmeňa (obr. 7, 14). 

Mechanické  poškodenie konárov Áno. Poškodenie abiotickými škodlivými činiteľmi. 

Prítomnosť trhlín Áno. Trhliny na kmeni (obr. 17-20). 

Prítomnosť dutín 

Áno. Dutiny na kostrovom konári (obr. 29, 31-33), riziková 
dutina  v mieste vetvenia kmeňa (obr. 22-24), dutina 

v samotnom kmeni detegovaná tomografom ARBOTOM 
(obr. 44) a  menšie dutiny na kmeni (obr. 6, 7, 18, 19). 

Prítomnosť hniloby 

Áno. Rozsiahla hniloba kmeňa potvrdená Impulzným 
tomografom ARBOTOM vo výške 40 a 150 cm (obr. 43, 44).  
Prítomnosť hniloby v koreňovom nábehu (obr. 45), kmeni 

(obr.46, vo výške 150 cm) a hlavne v kostrovom konári (obr. 
47, 48) bola detegovaná resistographom IML RESI 400.   

Výskyt plodníc drevokazných húb 
Áno. Plodnica drevokaznej parazitickej huby Laetiporus 

sulphureus (sírovec obyčajný) na kostrovom konári            
(obr. 26-28 ). 

Poškodenie hmyzom 

Áno. Na bazálnej časti v čase hodnotenia zistené 
poškodenie roháčikom obyčajným (obr.9-12). V dutine na 

kostrovom konári  bolo v čase hodnotenia detegované 
hniezdo včiel (obr. 29, 30) + výletové otvory po bližšie 

nešpecifikovanom hmyze (obr. 8, 13). 

Fyziologický vek 6 - veľmi starý strom (odhadovaný vek cca 150-160 rokov). 

Fyziologická vitalita 4 - výrazne narušená. 

Sadovnícka hodnota 

2 - veľmi hodnotná drevina z aspektu veku a jeho kategórie  
„chránený strom“. 

3 - drevina priemernej hodnoty z aspektu rozsahu 
poškodenia. 

Biomechanická stabilita 4 - veľmi nepriaznivá. 
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Pokračovanie tab. 1 

Základná tabuľková hodnota stability 
nepoškodeného kmeňa 

1916 % (obr. 41) 

Základná hodnota stability kmeňa po 
zohľadnení zistených fyzikálnych 
zmien a zostatkovej steny zdravého 
dreva 

115 % - hraničná (obr. 42) 

Nutná zostatková stena dreva kmeňa 
2 cm bez poškodenia (obr. 41) a 3 cm pri zohľadnení 

poškodenia kmeňa (obr. 42). 

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

- Podozrenie na menšie poškodenie kôry kmeňa ohňom (obr. 16).  
- Výskyt adventívnych a rastovo deformovaných vetiev je prejavom narušenej fyziologickej vitality,   

nepriaznivého zdravotného stavu topoľa  a jeho vysokého veku (obr. 25, 30, 35). 
- Výskyt suchých,  odumierajúcich a poškodených vetiev v korune (hlavne po jej obvode). Ide o 

prejav narušenej fyziologickej vitality a nepriaznivého zdravotného stavu (obr. 35-38). 
- Pravdepodobná prítomnosť hniezda divých včiel, prípadne ôs (nebolo možné jednoznačne 

determinovať vzhľadom na výšku) v dutine kostrového konára (obr. 29). 

Súčasný celkový zdravotný stav 4 - veľmi nepriaznivý 

Súčasná prevádzková bezpečnosť  
stromu 

4 - kritická (vyžaduje sa včasné, rozsiahle, náročné a   
radikálne ošetrenie  i  stabilizácia stromu 

Záverečné odporúčanie a návrh 
ošetrenia 

Vzhľadom na aktuálne veľmi nepriaznivý zdravotný stav 
topoľa bieleho, jeho narušenú fyziologickú vitalitu a 
 výrazne zhoršenú statickú stabilitu by najefektívnejším 
riešením bolo odstránenie stromu, nakoľko nespĺňa 
požiadavky prevádzkovej bezpečnosti stromov rastúcich 
v urbanizovanom prostredí. Na strane druhej ide 
o chránený strom a z uvedeného dôvodu navrhujeme 
topoľ biely ponechať pod podmienkou radikálneho 
ošetrenia, v dôsledku ktorého dôjde k negatívnej zmene 
v habitusu stromu hlavne po estetickej stránke. 
V prípade akceptovania návrhu  topoľ biely ponechať 
bude bezprostredne nutné zrealizovať následné  
ošetrenie:  
1.) Vykonať zosadzovací rez rizikového kostrového konára 

infikovaného drevokaznou parazitickou hubou sírovec 
obyčajný (konár označený na obr. 50, 51 červenými 
šípkami a červeným symbolom v tvare „X“) až po miesto 
zrastu oboch kostrových konárov (obr. 25, 50, 51). 
Schematicky je približná výška rezu na obr. 50 a 51 
vyznačená červenou prerušovanou čiarou.   
Upozornenie: Existujúcu bezpečnostnú väzbu (obr. 39) 
je potrebné odstrániť až po čiastočnej realizácii 
zosadzovacieho rezu na predmetnom kostrovom konári 
a následne aj stabilizačného rezu na druhom, 
zostávajúcom kostrovom konári.  

2.) Na zostávajúcom kostrovom konári rastúceho bližšie 
k budove autobusovej stanici je potrebné zrealizovať 
stabilizačný rez o výške minimálne 9  m smerom od 
vrcholu koruny nadol, čím sa základná hodnota stability 
zvýši minimálne nad cca  230 % (obr.  49;  optimálne  až  
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Pokračovanie tab. 1 

Záverečné odporúčanie a návrh 
ošetrenia 

  do 350 %). Pri realizácii  stabilizačného rezu je vhodné 
primerane a rovnomerne zredukovať zostávajúcu časť 
koruny aj po jej obvode, t. j. z bokov (estetický efekt). 
Schematický nákres realizácie stabilizačného rezu je 
znázornený na obr. 50 a 51 žltou prerušovanou čiarou. 

3.) Metódou CODIT ošetriť všetky dutiny, hlavne dutinu v 
trhline na kmeni (obr. 17-19) a dutinu v mieste vetvenia 
kostrových konárov (obr. 22, 23). Po realizácii ošetrenia 
v závislosti od veľkosti reálneho rozsahu poškodenia 
posúdiť vhodnosť inštalácie bezpečnostného viazania na 
kmeň za účelom eliminácie rozčesnutia kmeňa 
(predbežne predpokladáme, že inštalácia viazania 
nebude musieť byť nutná). Súčasne bude potrebné 
prekryť dutinu v mieste rozvetvenia kmeňa adekvátnou 
strieškou (napr. drevenou, epoxidovou a pod.) z dôvodu 
eliminácie zatekania dažďovej vody a zabezpečiť jej  
prípadný odtok  z dutiny.  

4.) Na  zostávajúcej časti koruny vykonať zdravotný rez, t. j. 
odstrániť všetky suché a poškodené konáre v korunovej 
časti. Vzniknuté rany vhodne ošetriť. Väčšie rany 
odporúčame ošetriť 0,2 % roztokom kyseliny boritej. 
Následne rany  po zaschnutí zatrieť aj  prípravkom Lac 
Balsam. 

5.) Odstrániť nevhodné nasadené a  výrazne rastovo 
deformované vetvy (väčšie rany ošetriť).  

6.) Za účelom stabilizácie zdravotného stavu, odolnosti 
topoľa bieleho i posilnenia vitality jeho koreňovej 
sústavy  navrhujeme formou zálievky aplikovať do pôdy 
v okruhu cca 5 m od kmeňa 0,5 % roztok kyseliny boritej 
v dávke 10 l na 1 m2 a následne prírodný stimulátor 
ALGAVIT alebo prípravok CLONOPLUS podľa návodu. 

7.) Pravidelne okulárne sledovať zdravotný hodnoteného 
topoľa bieleho  a v prípade viditeľných zmien urýchlene 
zabezpečiť posúdenie jeho prevádzkovej bezpečnosti. 
Minimálne  1x  za  dva   roky   nechať odborne posúdiť 
zdravotný stav a prevádzkovú bezpečnosť stromu. 

UPOZORNENIE: 
V prípade nezrealizovania ošetrenia v  navrhovanom 
rozsahu  je nutné topoľ biely odstrániť (vyrúbať) nakoľko 
sa nachádza na vysoko frekventovanom mieste na 
námestí a  nebude spĺňať požiadavky prevádzkovej 
bezpečnosti. 
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3.1 OBRAZOVÁ ČASŤ 

Fotodokumentácia zachytáva aktuálny zdravotný stav hodnoteného topoľa bieleho 

ku dňu terénneho hodnotenia a merania, t. j.  09.06.2021. 
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Obr. 1 Tabuľa charakterizujúca hodnotený od roku 1996 

chránený topoľ biely. 
Obr. 2 Lokalizácia a pohľad na hodnotený topoľ biely, 

ktorý rastie na Staničnom námestí pri objekte Nový park. 

  

Obr. 3 Lokalizácia topoľa, ktorý má dva kostrové konáre 
(šípky). Červené šípky označuje konár napadnutý hubou. 

Obr. 4 Lokalizácia a pohľad na hodnotený topoľ, ktorý 
rastie v priestore ohraničenom kovovým plotom. 

  

Obr. 5 Pohľad na časť bazálnej časti kmeňa, bez 
okulárnych príznakov poškodenia v čase hodnotenia. 

Obr. 6 Menšia rana s vytvárajúcou sa dutinou a hnilobou     
na päte kmeňa (šípky). 
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Obr. 7 Bazálna  časť kmeňa s vytvárajúcou sa dutinou 
s hnilobou (šípky) po jej mechanickom poškodení. 

Obr. 8 Symptómy po poškodení hmyzom na bazálnej         
časti kmeňa (šípky). 

  

Obr. 9 Výletový otvor po poškodení drevokazným hmyzom 
na päte kmeňa (šípka). 

Obr. 10 Dospelé imágo roháčika obyčajného (Dorcus 
parallelipipedus L.). 

 

 
Obr. 11 Samček roháčika obyčajného (Dorcus 

parallelipipedus L.). Pohľad zhora. 
Obr. 12 Roháčika obyčajný (Dorcus parallelipipedus L.). 

Pohľad zdola. 
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Obr. 13  Symptómy po poškodení bazálnej časti kmeňa 
topoľa hmyzom (výletové otvory – šípky). 

Obr. 14 Mechanické poškodenie paty kmeňa – zárez 
(šípky). 

 
 

Obr. 15 Kmeň topoľa je svalcovitý a rastovo deformovaný. 
Vidlicovito sa rozvetvuje na 2 kostrové konáre (šípky). 

Obr. 16 Povrchové fyzikálne poškodenie kôry kmeňa            
so symptómami poškodenia ohňom. 

  

Obr. 17 Trhlina na kmeni topoľa (šípky). Obr. 18 Detail pozdĺžnej trhliny na kmeni (šípky). 
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Obr. 19 Detail trhliny s príznakmi vytvárajúcej sa hniloby. Obr. 20 Menšia zakalusovaná trhlina na kmeni (šípky). 

 

 

Obr. 21 Kmeň topoľa sa defektne rozvetvuje na dva 
kostrové konáre, ktoré sú aj nevhodne zrastené (šípka). 

Obr. 22 V mieste vetvenia kmeňa sa vytvára dutina 
s hnilobou o hĺbke cca 25 cm do kmeňa (šípky). 

 

 

Obr. 23 Detailný pohľad do vytvárajúcej sa dutiny smerom 
do kmeňa v mieste jeho vetvenia. 

Obr. 24  Z hnilého substrátu v dutine, nachádzajúcej sa 
v mieste vetvenia kmeňa vyrastá nový semenáčik (šípka). 
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Obr. 25 Neželane nasadený adventívny konár, ktorým oba 
kostrové korene nevhodne zrastajú v mieste dotyku.  

Obr. 26  Na kostrovom konári sa v čase hodnotenia 
vyskytovala plodnica parazitickej drevokaznej huby. 

  

Obr. 27 Veľká plodnica  parazitickej  drevokaznej huby 
Laetiporus sulphureus odobratá z kostrového konára. 

Obr. 28 Prítomnosť  sírovca obyčajného na kostrovom 
konári významne zvyšuje riziko  jeho statického zlyhania. 

  

Obr. 29  Na kostrovom konári sa vyskytuje riziková  dutina 
s vnútornou hnilobou a hniezdom včiel. Riziko zlomenia. 

Obr. 30 Dutiny rôzneho pôvodu na kostrovom konári 
(červené šípky) a rastovo deformovaný konár (žltá šípka).  
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Obr. 31 Rana s vytvárajúcou sa dutinou (červená šípka) po 
odstránenom konári a dutina po ďatľovi (žltá šípka).   

Obr. 32  Menšia dutina v hrči (červená šípka) a pahýľ po 
odlomenom konári (žltá šípka).  

  

Obr. 33 Rana s hnilobou a vytvárajúcou sa dutinou po 
pravdepodobne odlomenom konári.  

Obr. 34 Nevhodne nasadené a rastovo deformované 
vetvy (červené šípky). 

 
 

Obr. 35 Rastovo deformované a poškodené konáre a vetvy. Obr. 36 Rana po odstránenej časti konštrukčného konára 
(červená šípka) + odumierajúce konáre (žlté šípky). 

 



19 
 

 

 

Obr. 37 Rana po odstránenej (pravdepodobne poškodenej) 
vetve (červená šípka). 

Obr. 38  V korunovej časti topoľa sa v čase hodnotenia 
vyskytovali poškodené a odumreté vetvy.  

 

 

Obr. 39 Staršiu bezpečnostnú väzbu bude potrebné odstrániť 
po čiastočnej realizácii zosadzovacieho a  stabilizačného rezu.  

Obr. 40 Prístroj resistograph IML RESI 400 (žltá šípka) 
a impulzný tomograf ARBOTOM (červená šípka). 

 
Obr. 41 Ukážka výpočtu základnej hodnoty stability kmeňa nepoškodeného smreka obyčajného. 
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Obr. 42 Ukážka výpočtu hodnoty stability kmeňa topoľa bieleho po zohľadnení jeho poškodenia (hniloby).  
 

 

Obr. 43  Výstup vyšetrenia kmeňa  topoľa bieleho impulzným tomografom ARBOTOM vo výške 40 cm. 
 
 

H: 40 cm 
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Obr. 44  Výstup vyšetrenia kmeňa  topoľa bieleho impulzným tomografom ARBOTOM vo výške 150 cm. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Obr. 45  Výstupy z vyšetrenia päty kmeňa topoľa bieleho  resistographom IML RESI 400 smerom do koreňového systému 
pod uhlom 45°.  

 

   H: 150 cm 
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Obr. 46  Výstup z vyšetrenia kmeňa  topoľa bieleho resistographom IML RESI 400 vo výške  150 cm (sonda vedená smerom 
od budovy lekárne). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Obr. 47  Výstup z vyšetrenia kostrového konára (s plodnicou) topoľa bieleho resistographom IML RESI 400 vo výške 10 cm 
nad miestom jeho rozvetvenia (horná snímka) a v mieste pod plodnicou drevokaznej huby (dolná snímka). 
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Obr. 48  Výstup z vyšetrenia kostrového konára  topoľa bieleho smerujúceho k budove autobusovej stanice (bez plodnice)  
resistographom IML RESI 400 vo výške cca 9 m. 

 
Obr. 49  Výpočet a návrh stabilizačného rezu topoľa bieleho pri základnej hodnote stability kmeňa 115 %. 

 

Hniloba 
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Obr. 50 Návrh ošetrenia topoľa. Schematický náčrt realizácie stabilizačného rezu o výške min. 9 m na ponechanom 
kostrovom konári (žltá prerušovaná čiara) a návrh odstránenia druhého kostrového konára (červené šípky a čiary).  

 
Obr. 51 Návrh ošetrenia topoľa. Schematický náčrt realizácie stabilizačného rezu o výške min. 9 m na ponechanom 
kostrovom konári (žltá prerušovaná čiara) a návrh odstránenia druhého kostrového konára (červené šípky a čiary). 

 

9 m 

9 m 
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4 ZÁVER  

Pri hodnotení posudzovaného, chráneného topoľa bieleho, rastúceho na Staničnom námestí 

v Košiciach 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 obyvateľov a návštevníkov mesta, ale i  riziko poškodenia blízkych objektov, 

zaparkovaných aut  a pod., pričom boli zohľadnené i mimoprodukčné funkcie vrátane estetickej a 

ekologickej. 

Na základe vykonaných meraní, hodnotení a analýz možno aktuálnu  prevádzkovú bezpečnosť  

predmetného topoľa bieleho označiť za kritickú.  Za veľmi nepriaznivý možno považovať aj celkový 

zdravotný stav stromu.  Hlavnou príčinou je  aktivizácia biotických škodlivých činiteľov (intenzívna 

hniloba vyvolaná drevokaznou parazitickou hubou sírovec obyčajný, drevokazný hmyz), negatívna 

antropogénna činnosť človeka, vysoký vek stromu, ale i samotné stanovištné podmienky. Dôsledkom 

sú rozsiahla hniloba, trhliny, dutiny, defektné vetvenie i tvorba adventívnych a rastovo deformovaných 

vetiev. Vzájomné pôsobenie týchto faktorov v  konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvňujú celkovú 

prevádzkovú bezpečnosť stromu. Za veľmi kritický považujeme stav kostrového konára, na ktorom sa 

nachádza viacero poškodení (hniloba, dutina, rany, hmyz).     

Preto na základe zrealizovaných hodnotení, meraní a analýz navrhujeme chránený topoľ 

biely ponechať pod podmienkou radikálneho ošetrenia uvedeného v tab. 1. V prípade nevykonania 

navrhovaného ošetrenia je nutné topoľ biely odstrániť (vyrúbať)  

Na strane druhej je potrebné uviesť, že realizácia odborne a finančne náročného ošetrenia  

nezaručí dlhodobé zlepšenie zdravotného stavu a statickej stability topoľa. Súčasne je potrebné 

upozorniť aj na fakt, že pri realizácii navrhovaného ošetrenia sa môžu vyskytnúť skryté defekty 

a poškodenia, na základe ktorých bude potrebné jednotlivé návrhy upraviť a korigovať.  

Prípadné ponechanie posudzovaného topoľa bieleho bez ošetrenia považujeme za veľmi  

rizikové rozhodnutie, ktoré by s vysokou pravdepodobnosťou viedlo k mimoriadnej udalosti,   t. j. 

k statickému zlyhaniu stromu a možnému ohrozeniu zdravia návštevníkov námestia, alebo 

k závažnému poškodeniu majetku.  

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. 
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Doložka 

Odbornú expertízu na základe zaslanej emailovej žiadosti (objednávky) Správy mestskej zelene 

v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, vypracovali Ing. Pavol Hlaváč, PhD., špecialista v odbore 

ochrana rastlín, lesnícka fytopatológia a arboristika, prof. Ing. Jaroslav Kmeť PhD., špecialista v odbore 

fyziológia, patofyziológia drevín a arboristika a Pavel Gibas, špecialista na výpočtovú techniku a terénne 

prístrojové merania z Katedry integrovanej ochrany lesa a krajiny, LF TU vo Zvolene.  

Lesnícka fakulta ako jediná odborná inštitúcia na Slovensku, má rozhodnutím Ministerstva 

školstva  vedy, výskumu a športu SR akreditovaný študijný program Arboristika a komunálne lesníctvo.  

 

 

 

 

 

Vo Zvolene, 22.09.2021     ..........................................................................                                                                                                                  
                                                                                                                        Ing. Pavol Hlaváč, PhD. 

 

       .......................................................................... 
                                                                                                                     prof.  Ing. Jaroslav Kmeť, PhD. 
                                                                                                                                 vedúci KIOLK 
 
        
 
       .......................................................................... 
                                                                                                                                   Pavel Gibas 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


