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1. Cieľ znaleckého posudku 

V expertíznom posudku zhodnotíme stabilitu drevín pomocou zvukového tomografu FAKOPP 3D. 
 
2. Účel posudku 

Prístrojové hodnotenie stability stromov slúži ako doplňujúci posudok k hodnoteniu zdravotného stavu. 
 
3. Zadanie 

Na základe vizuálneho hodnotenia zdravotného stavu vypracujeme expertízny posudok stability 
vybraných stromov. Na zistenie aktuálnej stability použijeme zvukový tomograf FAKOPP 3D.  
 
4. Metodika 

Akustický tomograf FAKOPP 3D je prístroj, pomocou ktorého sa nedeštrukčnou 
metódou znázorní vnútorná štruktúra kmeňa stromu v hodnotenej vrstve 
(prípadne viacerých vrstvách) a zistia sa prípadné deformácie, dutiny, či hniloba 
v kmeni. Prioritne je prístroj určený na hodnotenie kmeňa stromu, 
v odôvodnených prípadoch je možné vykonať aj hodnotenie vnútornej štruktúry 
kostrových konárov. Nie je možné posudzovať prípadné zlomenie konárov 
v korune stromu, pokiaľ tieto konkrétne konáre neboli hodnotené v samostatnej 
vrstve. 

Základným princípom prístroja je meranie rýchlosti šírenia zvukových vĺn. Na 
meranie používame senzory (8 a viac), ktoré sa vpichujú do kôry hodnoteného 
stromu, sú zakončené ostrým tŕňovým hrotom. Zvuk dosiahneme jemným 
klepnutím kladivom na senzor, snímače na senzoroch zaznamenajú rýchlosť 
šírenia zvukových vĺn do každého senzora a následne sa vykreslí graf šírenia 
zvukovej vlny. 

Výsledky vyšetrenia sú znázornené číselne aj graficky, farebným tomogramom 
pre každé meranie zvlášť s vyobrazením farebnej škály vnútornej štruktúry dreva 
v meranej vrstve (farebná škála - obrázok vpravo).  

Na základe získaných výsledkov merania rýchlosti zvukových vĺn a zadaním 
charakteristík hodnoteného stromu vypočíta softvér ArborSonic 3D bezpečnostný 
faktor dreviny v percentách.  

Rizikový strom má bezpečnostný faktor s hodnotou menšou ako 150%, 
v takom prípade strom odporúčame okamžite odstrániť.  

V prípade bezpečnostného faktora v rozmedzí od 150 do 200% navrhujeme 
zvážiť ďalšie opatrenia na zvýšenie stability (zviazanie konárov, redukcia 
koruny, prípadne iné) a pravidelné sledovanie zdravotného stavu stromu, 
minimálne raz ročne.  

Na modrom diagrame (LayerMap) označuje červená čiara smer, v ktorom kmeň 
vykazuje najnižšiu stabilitu vzhľadom na kritickú silu vetra, ktorá je 33m/s, čo 
predstavuje cca 120 km/h. 

Expertízny posudok vychádza z vizuálnej obhliadky hodnoteného stromu, 
uvádza objektívny výpočet stability stromu (bezpečnostný faktor), prípadne 
zohľadňuje iné okolnosti, vplývajúce na stabilitu stromu a zároveň uvádza 
návrh odporúčaných opatrení. 

Každú drevinu je potrebné posudzovať individuálne s prihliadnutím na 
ďalšie faktory, ktoré samotná metodika výpočtu stability dreviny nedokáže 
zohľadniť, ako napríklad vplyv lokalizácie dutiny, dostatočná hrúbka 
zostatkovej obvodovej časti kmeňa pri vnútornej alebo otvorenej dutine, 
stanovište dreviny - les/detské ihrisko, tvar a napojenie hlavných konárov - 
pravidelná/vidlicová koruna a iné.  
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5 Výsledky merania stability drevín 
5.1 Topoľ biely (Populus alba) 
 

Poloha stromu  Košice 

Čas merania  štvrtok, 8. júla 2021 11:21 

Identifikácia stromu  Staničné námestie 

Identifikácia projektu  topoľ - chránený strom 

Priemer kmeňa vo výške 130 cm  251 (obvod 725) 

Posúdenie stavu 

Stav koreňa Zdravý 

Stav koreňového kŕčka Dutina 

Stav kmeňa Zdravý 

Stav v mieste rozkonárenia Zdravý 

Stav koruny Suché konáre 

Iné zistenia Bakteriálny výtok na kmeni 
Dynamická väzba kostrových konárov 
Plodnica drevokaznej huby na kostrovom konári 

Návrh na ošetrenie 

Ošetrenie koreňov Nie je potrebné 

Ošetrenie koreňového kŕčka Ošetrenie dutín 

Ošetrenie kmeňa Nie je potrebné 

Ošetrenie kostry koruny Nie je potrebné 

Ošetrenie koruny Odstránenie suchých konárov 

Iné ošetrenia Odstránenie kostrového konára 
Redukcia koruny 
Kontrola dynamickej väzby 

 
Údaje o vrstve č. 1:  
Výška: 180 cm 
Schéma pozície: Nepravidelná  
Počet senzorov: 10+10 Ludwig 

Údaje o vrstve č. 2:  
Výška: 80 cm 
Schéma pozície: Nepravidelná  
Počet senzorov: 10+10 Ludwig 

 
 

Hodnotenie:  

Vietor 

Veterný model: EN1991 

Terén: Mesto 

Základná rýchlosť vetra: 26,0 m/s 

Teplota suchého vzduchu: 9 °C 

Koruna 

Koruna Nakreslený 

Plocha: 338,71 m2 

Horná výška: 25,12 m 

Stredná výška: 13,09 m 

Spodná výška: 2,87 m 

Kmeň 

Stupeň sklonu: 75 ° 

Azimut sklonu: 305 ° 

Strom 

Zaťaženie vetrom: 46469 N 

Stredná výška: 13,11 m 

Súčiniteľ odporu: 0,2 

Pevnosť: 20 MPa 

 
 

Názov vrstvy Výška 
Poškodená 

plocha 
Bezpečnostný 

faktor 
Stav 

Vrstva 180 180 cm 82 % 379 % 
- 

Vrstva 80 80 cm 64 % 635 % 
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Tomogram a LayerMap dreviny vo výškach 180 (vľavo) a 80 cm (vpravo)  
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Na základe akustickej tomografie a výpočtu stability je bezpečnostný faktor 379%. 
Napriek vypočítanému bezpečnostnému faktoru, riziko predstavuje lokalizácia rozsiahlej 

dutiny pod rozkonárením (82% plochy) a zároveň náklon oboch kostrových konárov. Z týchto 
dôvodov nie je možné úplne dôverovať uvedenému výpočtu bezpečnostného faktora. Ďalšie 
bezpečnostné riziko predstavuje aj hniloba, spôsobená drevokaznou hubou na kostrovom 
konári (viditeľná plodnica vo výške cca 6m). 

Pre zaistenie stability dreviny odporúčame odstránenie kostrového konára v mieste výskytu 
plodnice huby a redukciu koruny dreviny. Vzhľadom na rozsiahlu priebežnú dutinu na kmeni pod 
rozkonárením, odporúčame dôkladnú kontrolu aplikovanej väzby kostrových konárov 
(funkčnosť a dimenzovanie). 

 
Morfologicky ako aj molekulárne pomocou DNA analýzy bola odobratá vzorka huby 

identifikovaná ako Sírovec obyčajný (Laetiporus sulphureus). 
Na identifikáciu plodníc huby sme použili molekulárne metódy, na základe sekvenácie ITS 

regionu DNA . Vzorky na sekvenáciu boli odobraté priamo z  častí plodnice. Pre purifikáciu PCR 
produktov boli použité kolóny Qiagen QIAquick. 

Na prípravu vzorky pre sekvenáciu bol použitý primer ITS4. 
Porovnaním získanej sekvencie ITS regionu našej vzorky v databáze Genbank sme hubu 

identifikovali ako druh Laetiporus sulphureus. 
Z fytopatologického hľadiska je to veľmi nebezpečná huba, napáda živé stromy a zapríčiňuje 

hnedú hnilobu jadrového dreva. Jej podhubie spôsobuje intenzívnu hnilobu dreva, ktoré 
nadobúda červenohnedú farbu a kockovito sa rozpadáva, v trhlinách potom vidno aj voľným 
okom belavé podhubie, ktoré tvorí tenké blany a povrazce, vo väčších trhlinách vytvára vatovité 
zhluky. Hniloba preniká cez jadrové drevo, vo vegetačnom období hrozí riziko zrútenia konára 
pod ťarchou olistenej koruny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nitre dňa: 27. 07. 2021 
 
Stanovenie stability realizovali a správu vypracovali: 
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