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Príloha č. 2  
 
Tabuľka: Dreviny určené na odborné posúdenie na Holubyho ulici v Pezinku 
 

Poradie 
Číslo v 
situácii 

Druh stromov 
Obvod 
kmeňa 

Mestom zistený stav Parcela Poznámka 

1 39 Tilia cordata 124 hlavový rez, dutina, hniloba 5046/2 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

2 40 Pinus sylvestris 
123 (pod 
rozkoná-
rením) 

zdravý  5046/2 
maximálna snaha o zachovanie a 
ochranu stromu 

3 41 
Chamaecyparis 
sp. 

63  zdravý 5046/2 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

4 42 Tilia cordata 158 

hlavový rez, rozsiahla dutina 
prebiehajúca z konárov do 
kmeňa, hniloba, drevokazný 
hmyz 

5046/2 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

5 43 Tilia cordata 122 hlavový rez, dutina, hniloba 5046/2 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

6 44 Pinus nigra 65 dekapitovaná 5046/2 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

7 45 Picea abies 63 
poškodený pôvodný rastový 
vrchol, nasadený sekundárny 
rast. vrchol 

5046/2 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

8 46 Juglans regia 20 
mladý jedinec vysadený nad 
inžinierskymi sieťami 

5046/2 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

9 47 
Acer 
platanoides 

80 

pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami, odlupujúca 
sa kôra v časti konárov 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

10 48 
Acer 
platanoides 

74 

pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami, odlupujúca 
sa kôra v časti konárov 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

11 49 
Acer 
platanoides 

41 
pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

12 50 Abies grandis 119 
mierne preschýna, mierny 
náklon, asymetrická koruna 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

13 51 
Acer 
platanoides 

60 
pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

14 52 
Acer 
platanoides 

50 
pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

15 53 Abies alba 114 
mierne preschýna, 
dekapitovaná, deformácia 
koruny 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

16 54 
Acer 
platanoides 

61 

pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami, rozsiahle 
poškodenie kôry, drevokazný 
hmyz, silne preschýna 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 
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17 55 
Acer 
platanoides 

68 
pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

18 56 Picea abies 66 
dekapitovaný, mierne 
preschýnanie 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

19 57 
Acer 
platanoides 

57 
pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

20 58 
Acer 
platanoides 

60 
pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

21 59 Picea abies 88 vysoko vyvetvený 5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

22 60 
Acer 
platanoides 

77 
pravidelne orezávaný 
hlavovým rezom, nezacelené 
rany s hnilobami 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

23 61 Betula pendula 149 

náklon, preschýnanie, 
rozsiahle dutiny s hnilobami 
po predchádzajúcich orezoch 
kostrových konárov 

5046/6 
strom v priamej kolízii s chodníkom, 
cyklotrasou alebo výkop pre ne 
zasahuje ochranné pásmo stromu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


