
PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI

Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou pod¾a
vzorca

                                                         

                                                           Ok130 = Op − 
(130 − Vp) . Op

1 000

kde – Ok130 je redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm),
– Op je obvod pňa (v cm),

   – Vp je výška pňa (v cm),
   – 130 je konštanta,
   – 1 000 je konštanta.

Príloha č. 14

k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

,
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PRIRÁŽKOVÝ INDEX

Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:

Príloha č. 15

k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

Index Charakteristika drevín

a) 0,4 – ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 
 60 % (�ažké poškodenie)

b) 0,7 – ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo  
 drevín a ohrozuje prevádzkyschopnos� inžinierskych sietí, zatieňuje nad hodnoty povolené  
 normami a spôsobuje nadmernú vlhkos� obytných a iných objektov
– ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí    
 26 – 60 % (stredné poškodenie)

c) 0,8 – ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov, pokia¾ jej výskyt nie je v súlade s využívaním   
 konkrétnej plochy územia
– ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí    
 11 – 25 % (slabé poškodenie)

d) 0,9 – ak ide o krátkoveké dreviny

e) 1,1 – ak ide o dlhoveké dreviny

f) 1,2 – ak vek stromu je vyšší ako 100 rokov
– ak ide o dreviny v okolí priemyselných, po¾nohospodárskych a iných hospodárskych objektov
– ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené   
 areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta

g) 1,3 – ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených �ažobných priestoroch 
 vrátane háld, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk

h) 1,4 – ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú    
 súčas�ou historických jadier miest a centrálnych mestských zón

i) 1,5 – ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch okrem  
 prípadov uvedených pod písmenom h), v priestoroch kúpe¾ov a liečebných zariadení, pokia¾ nie
 sú vyhlásené za chránené územia
– ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) gu¾ovitého, previsnutého  
 a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnos�ou v tvare a farbe listov a farbe kvetov alebo vzácne 
 z h¾adiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrpatené, alebo taxonomicky a geograficky vzácne
– ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany

j) 2,0 – ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany

k) 2,5 – ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke a v ochrannom pásme so
   štvrtým stupňom ochrany

l) 3,0 – ak sú vyhlásené za chránený strom
– ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke
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