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1 § 39 odst. 1 písm. c) ZV; též: „Dodatek ke znaleckému posudku č. položky“ [srov. § 39 odst. 1 písm. c) ZV] a „Znalecký 
posudek revizní“, který vyžaduje uvést na titulní straně též číslo položky evidence posudků přezkoumávaného znaleckého 
posudku (srov. § 51 ZV). 

2 § 39 odst. 1 písm. c) ZV – míněno číslo položky v evidenci znaleckých posudků (srov. § 39 odst. 4 ZV; § 60 a Příloha č. 2 ZV). 

3 § 60 ZV, Příloha č. 2 ZV. 

4 § 39 odst. 1 písm. a) ZV, § 39 odst. 4 ZV; též „Znalecká kancelář“ nebo „Znalecký ústav“ nutno podle § 39 odst. 4 ZV zapsat 
ve formátu do evidence znaleckých posudků uvedeném v Příloze č. 2 ZV; (srov. § 60, 61 ZV). 

5 § 39 odst. 1 písm. e) ZV - podle § 39 odst. 4 ZV nutno zapsat ve formátu evidence znaleckých posudků uvedeném v Příloze č. 2 
ZV. 

6 § 39 odst. 1 písm. a) ZV - podle § 39 odst. 4 ZV nutno zapsat ve formátu evidence znaleckých posudků uvedeném v Příloze č. 2 
ZV. 

7 § 39 odst. 1 písm. d) ZV. 

8 § 39 odst. 1 písm. f) ZV – pokud se posudek podává v listinné podobě. 

9 § 39 odst. 1 písm. g) ZV. 

10 § 39 odst. 2 ZV – nepovinný údaj, který se případně uvádí jako rozsah textu vč. příloh. 



 

3 

 

Obsah 
1. ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU ................................................................................................................ 3 

2. VÝČET PODKLADŮ ........................................................................................................................................... 4 

3. NÁLEZ .................................................................................................................................................................. 5 

4. POSUDEK ............................................................................................................................................................ 7 

5. ODŮVODNĚNÍ .................................................................................................................................................... 8 

6. ZÁVĚR ................................................................................................................................................................. 9 

7. POUŽITÁ LITERATURA .................................................................................................................................. 11 

8. PŘÍLOHY............................................................................................................................................................ 12 

 

SEZNAM TABULEK V TEXTU 

Tabulka č. 1, ….……………………………………………………………………………………... 7 

SEZNAM OBRÁZKŮ V TEXTU 
 

Obrázek č. 1………………………………………………………………………………………….5 

Obrázek č. 2-7…………………………………………………………………………………...12-15 

 

1. ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU11 

 

1.1. ODBORNÁ OTÁZKA ZADAVATELE12 

 

1. Na základě vizuálního hodnocení určete, jaký je aktuální zdravotní stav stromu a jeho stabilita. 

2. Navrhněte případná opatření k zajištění základní provozní bezpečnosti. 

 

Topol černý rostoucí na parcele 1716/30 v k.ú. Zábřeh na Moravě, je situována uprostřed 

rozsáhlého parkoviště pro přilehlou bytovou jednotku. Z důvodu velikosti stromu a množství 

suchých větví v koruně mají majitelé strach o bezpečnost osob a majetku. Posudek byl vyžádán 1. 

12. 2022. 

 

1.2. ÚČEL ZNALECKÉHO POSUDKU13 

Na základě objednávky číslo 123456789 ze dne 1.12.2022  jsem byl osloven jako znalec pro účel 

zodpovězení otázek zadavatele uvedených v kapitole 1. 1. které se vztahují na dotčený strom 

 

11 § 28 odst. 2 písm. b) ZZ; § 40 ZV. 

12 § 40 odst. 1 písm. a) ZV. 

13 § 40 odst. 1 písm. b) ZV. 
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Topol černý (populus nigra, Marschall) . Zadavatelé požadovali odborný posudek v návaznosti na 

arboristické vzdělání. 

 

1.3. SKUTEČNOSTI SDĚLENÉ ZADAVATELEM MAJÍCÍ VLIV NA PŘESNOST 

ZÁVĚRU POSUDKU14 

Majitelé neposkytli žádné doplňující informace, které by mohli být nápomocné při tvorbě 

posudku. Datum předchozího ořezu si nepamatují. 

 

 

 

 

 

 

2. VÝČET PODKLADŮ15  

2.1. POPIS POSTUPU ZNALCE PŘI VÝBĚRU ZDROJŮ DAT16 

Vstupní data byla sebrána následovně. Osobní komunikace s panem Balcárkem, zástupcem 

majitelů pozemku, jenž sdělil hlavní požadavky a obavy. Dále byla vyslechnut pan Krystek, 

majitel zničeného auta po pádu jedné ze suchých větví. Dále byli na místě naměřeny základní 

dendrometrické údaje, proveden základní fytopatologický průzkum a mapování základních 

zjevných růstových defektů. Pořízena byla fotodokumentace. Nebyla nalezena žádná data 

ohledně výkopových prací v minulosti, byťmusely být výkopy prováděny. 

 

2.2. VÝČET VYBRANÝCH ZDROJŮ DAT A JEJICH POPIS117 

Záznam z komunikace s panem Balcárkem a Krystkem. Konzultace proběhla 25.11.2021 u 

posuzovaného stromu. Výstup z dendrometrického průzkumu, základního fytopatologického 

průzkumu a z mapování zjevných růstových defektů, které proběhlo 15.1.2022. Data z portálu  

www.ikatastr.cz 

 

14 § 40 odst. 1 písm. c); § 40 odst. 2 ZV – nutno uvést i fakt, že zadavatel žádné skutečnosti znalci nesdělil. 

15 § 28 odst. 2 písm. c) ZZ; § 41 odst. 1 ZV; též v souladu s postupy, upravenými procesními předpisy [§ 107 odst. 1 a 2 zákona 
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), § 127 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o.s.ř.“)]. 

16 § 41 odst. 1 ZV - pro každou disciplínu je klíčové správně vymezit a rozlišit sebraná/vytvořená (primární) data (cenové údaje, 
dokumenty, audio, video nahrávky, rozhovor, software, vzorky tkání, artefakty…), tedy to, co musí mít svůj zdroj, a též data zpracovaná 
tedy to, co bude analyzováno za účelem dosažení výsledků. Data je třeba vyjasnit vždy s ohledem na zadanou odbornou otázku, 
která je formulací cíle daného znaleckého zkoumání. Některé disciplíny (jako např. chemie, soudní lékařství apod.) analyzují velmi 
rozmanité druhy dat. Jiné obory se úzce specializují pouze na jeden typ dat (např. fonetika). 

17 § 41 odst. 1 ZV. 

http://www.ikatastr.cz/
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Obr. č. 1. 

Obrážek č. 1. Červeným kruhem je 

znázorněna ohrožená plocha nacházející se 

pod okapovou linií stromu. Oranžově je 

znázorněna ohrožená plocha definovaná 

výškou stromu. Žlutý kruh je širší ohrožený 

prostor definovaný dvojnásobnou výškou 

stromu.  

 

 

 

 

 

 

2.3. VĚROHODNOST ZDROJE DAT18 

Věrohodnost výpovědí pana Balcárka a Krystka je dle mého názoru věrná. Data jsem měřil 

osobně a překontroloval je, předpokládám tedy jejich přesnost. Data z webových portálů 

považuji za dostatečná.  

 
 

 

3. NÁLEZ19 

3.1. POPIS POSTUPU PŘI SBĚRU ČI TVORBĚ DAT20 

Dne 15.1. 2022  bylo provedeno základní dendrometrické měření, základní fytopatologický 

průzkum a mapování růstových defektů. Dendrometrické šetření a určení základních 

parametrů bylo zpracováno dle metodiky AOPK A01 001 Hodnocení stromů. Osobní 

komunikace s panem Balcárkem a Krystkem proběhla 25. 11. 2021 a byla zaznamenána do 

pracovního deníku. 

 

 

 

18 § 41 odst. 1 ZV – uvádí se pouze v případě, že nebylo možné ověřit věrohodnost zdroje dat. Znalec přitom ovšem nesmí posuzovat 
právní otázky, jako jsou např. věrohodnost svědka a jeho výpovědi, vinu atd. 

19 § 28 odst. 2 ZZ. 

20 § 41 odst. 2 ZV. 
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3.2. POPIS POSTUPU PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT21 

Data byla písemně zadokumentována do pracovního deníku a podstatné nálezy byly 

zdokumentovány. Fotografická příloha je u znalce. Data byla zpracována v souladu se 

standardy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:  

- SPPK A01 001 Hodnocení stavu stromů  

- A02 009 Speciální zásahy na stromech  

     - SPPK 02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy  

      -SPPK A02 002:2015 Řez stromů 
 

 

3.3. VÝČET ZPRACOVANÝCH DAT22 

Při hodnocení bylo sebráno množství dat. Záznam z osobních jednání se zadavateli je uložen 

v pc u znalce. Výstup z dendrologického a fytopatologického průzkumu a identifikace 

základních růstových defektů jsou součástí posudku. Výběr z fotografií je součástí posudku, 

zbytek je uložen u znalce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 § 41 odst. 2 ZV. 

22 § 41 odst. 2 ZV. 
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4. POSUDEK23 

4.1. POPIS POSTUPU PŘI ANALÝZE DAT24 

Všechna získaná data byla postupně analyticky zpracována. Všechny změřitelné údaje byli 

postupně dány do vzájemných vztahů a synteticky zpracovány do celkového výstupu. 

 

4.2. VÝSLEDKY ANALÝZY DAT25 

Na základě terénního šetření, jenž se uskutečnilo 15. 1. 2022 bylo zpracováno základní 

hodnocení stromu dle metodiky AOPK SPPK A01 001. Byly zjištěny následující údaje 

zpracované v tab. č. 1. 

Tabulka č. 1 

 

Topol černý rostoucí v zadní části parkoviště na parcele č.1716/30 je mohutný dospělý 

jedinec, jenž spolu s platanem javorolistým tvoří významnou místní dominantu.   

Báze kmene: Před pěti lety bylo kolem stromu vybudováno nové parkoviště tvořené 

zasakovací dlažbou. Kolem báze kmene je betonový obrubník vzdálený v nejužším místě 60 

cm. Betonové obrubníky by dle normy měly být zapuštěny alespoň 20 cm do hloubky. Za 

předpokladu dodržení stavebních norem lze předpokládat, že byl kořenový systém stromu 

mírně, až značně poškozen. Na základě pouze vizuální kontroly nelze stanovit míru. Kolem 

báze kmene byli na čtyřech různých místech nalezeny zbytky plodnic dřevokazné houby ve 

fázi rozkladu. V návaznosti na stav plodnice nelze určit druh. Doprovodným znakem bylo 

v místech plodnic silné loupání vrchní strany borky a odumírání kambia. Bylo nalezeno 

 

23 § 28 odst. 2 písm. e) ZZ. 

24 § 41 odst. 3 ZV. 

25 § 41 odst. 3 ZV. 
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množství výletových otvorů dřevokazného hmyzu. Na severovýchodní straně báze se nachází 

zakalusovaná rána o průměru cca 10 cm. Lze očekávat pokročilou infekci báze a také infekci 

kořenů. 

Kmen: 

Ve spodní části kmene je množství výletových otvorů dřevokazného hmyzu, mírné podélné 

deprese kmene a odlupující se kůra. V pravé kosterní větvi ( pohled z JV ) je částečně zakrytá 

kalusující dutina o výšce cca 30 cm a šířce asi 10cm. Původní zakrytí je vykované datlovitými 

ptáky. Lze usuzovat, že se uvnitř nachází rozsáhlá dutina umístěná asi v 6 m nad zemí. Z jižní 

strany jsou do kmene zatlučeny 2 železné kramle, téměř zarostlé. Kmen se dělí na dvě hlavní 

větve ve výšce asi 6m nad zemí. Spojeny jsou stabilním typem tahového větvení. Na mnoha 

místech kmene jsou k vidění drobné i větší ( průměr cca 10 cm) dutiny a zakalusovaná pletiva 

po předchozích ranách. 

Koruna: 

Původní primární koruna byla odstraněna již desítky let zpátky. Usuzuji na základě velikosti 

řezných ran. V současnosti tvoří hlavní asimilační plochu stromu nestabilní sekundární 

koruna. Některé výmladky dosahují výšky odhadem 15ti metrů a průměru v místě napojení až 

30 cm. Koruna není ošetřena řezem, nachází se v ní množství velkých suchých větví a objevují 

se koule jmelí. 

 

5. ODŮVODNĚNÍ26 

 

5.1. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ ANALÝZY27 

Strom se nachází na velmi frekventovaném stanovišti, na kterém je každý den významný počet 

osob. Pod stromem a kolem něj je parkovací státní pro asi 60 vozidel. V dopadové ploše je 

dále bytová jednotka. Riziko cíle pádu je velmi vysoké. Strom je starý a mohutný jedinec, 

významný svými parametry v rámci druhy i stanoviště. Celkový zdravotní stav a stabilita 

stromu je v souběhu výrazně zhoršená. Nelze vyloučit plošné poškození kořenového systému. 

Dutiny a rány ve kmeni nejsou zanedbatelné. Přerostlá sekundární koruna hrozí zlomením či 

pádem. 

 

26 § 28 odst. 2 písm. f) ZZ; § 41 odst. 4 ZV – kontrola postupu znalce podle § 52 písm. a) až e). 

27 § 41 odst. 4 ZV. 
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5.2. KONTROLA POSTUPU28 

Všechna získaná data byla pečlivě překontrolována. Vše bylo zjištěno a zaznamenáno v den 

terénního šetření. 

Data byla konzultována s kolegou Ing. Michalem Maškem. 

  

 

6. ZÁVĚR29 

6.1. CITACE ZADANÉ ODBORNÉ OTÁZKY30 

,,1.Na základě vizuálního hodnocení určete, jaký je aktuální zdravotní stav stromu a jeho 

stabilita. 

 2. Navrhněte případná opatření k zajištění základní provozní bezpečnosti.´´ 

 

6.2. ODPOVĚĎ31 

Odpověď na otázku č. 1. Aktuální  zdravotní stav předmětného stromu topol černý, Populus 

nigra je silně narušený (4 z 5). Zejména z důvodu: nestabilního sekundárního větvení, 

rozsáhlých a četných dutin ve kmeni, poškození báze a odumírání kambia. Přítomností 

plodnic dřevokazných hub. Přítokností hnilob. Stabilita stromu je výrazně zhoršená z důvodu: 

přítomnosti dřevokazných hub na bázi kmene, výletových otvorů xylofágního hmyzu na 

kmeni, přítomností dutin a výletových otvorů na kmeni, výskytu přerostlých sekundárních 

výhonů, pravděpodobného necitlivého zásahu do kořenové zóny kmene. 

 

Odpověď na otázku č. 2. Pro zajištění základní provozní bezpečnosti stromu navrhuji provést 

stabilizaci sekundární koruny v objemu až 50% v kombinaci se zdravotním řezem. Druhou 

variantou je kácení stromu. Vhodné by bylo použít přístrojovou metodu tahová zkouška, který 

by dokázala určit přesněji nezbytnou míru zásahu. 

 

 

28 § 41 odst. 4 ZV. 

29    § 28 odst. 2 písm. g) ZZ; § 41 odst. 5 ZV. 

30    § 41 odst. 5 ZV. 

31    § 28 odst. 5 ZZ, § 41 odst. 5 ZV. 
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6.3. PODMÍNKY SPRÁVNOSTI ZÁVĚRU32, PŘÍPADNĚ SKUTEČNOSTI SNIŽUJÍCÍ 

JEHO PŘESTNOST33 

Data byla změřena a zjištěna pomocí vizuální kontroly ze země. Nelze vyloučit další růstové 

defekty, které jsou svým umístěním ze země neviditelné a mohou negativně ovlivňovat 

přesnost posudku. Nebyla použita žádná z přístrojových metod jako tahová zkouška nebo 

akustický tomograf. Záznamy ohledně stavebních prací z minulosti také nejsou k dispozici. 

 

 

32    § 41 odst. 5 ZV. 

33   § 28 odst. 5 ZZ, § 41 odst. 5 ZV – znalec uvede podmínky správnosti závěru nebo odůvodnění nepřesnosti závěru v případě, 

že podklady (zdroje dat) nebo metoda (metody) neumožňují vyslovit jednoznačný závěr. 
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8. PŘÍLOHY34 

Přílohy se vztahují ke znaleckému posudku č. 01/2022 

Obr. č 2: Celkový pohled na topol vzadu vlevo a přilehlé parkoviště. 

 

Obr. č 3: Poškození kambia a odumírající kůra na bázi. 

 

 

34    § 28 odst. 2 písm. h) ZZ; § 50 odst. 1 ZV – pokud není dobře možné je sešít se znaleckým posudkem nebo je zpracovat v témže 
souboru jako znalecký posudek. 
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Obr. č. 4: Infekce báze zbytkem dřevokazné houby. 
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Obr. č. 5: Pohled na hlavní větvení – patrná dutina s výletovým otvorem datlovitých ptáků na pravé 

kosterní větvi. 
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Obr. č. 6: Celkový pohled do koruny. 

 

Obr. č. 7: Navrhovaný zásah: cca 50 % SSKT + RZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

POSLEDNÍ STRANA35 

KONZULTANT A DŮVOD JEHO PŘIBRÁNÍ 36: 

Konzultovalo se s kolegou Ing. Michalem Maškem 

 

ODMĚNA NEBO NÁHRADA NÁKLADŮ ZNALCE37, 

Byla sjednána smluvní odměna. 

PROHLÁŠENÍ O UVĚDOMĚNÍ SI NÁSLEDKŮ VĚDOMĚ NEPRAVDIVÉHO 

POSUDKU38, 

Prohlašuji, že jsem si jako znalec vědom následků podání vědomě nepravdivého znaleckého posudku 

ve smyslu  

§ 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu / § 110a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád). 

ZNALECKÁ DOLOŽKA39 

Znalecký posudek jsem podal jako znalec zapsaný v seznamu znalců vedeném Ministerstvem 

spravedlnosti České republiky pro obor […], odvětví […], specializaci […]. Znalecký úkon je zapsán 

v evidenci posudků pod pořadovým číslem 01/2021. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 1. 2022  Martin Blažek 

 

35 § 46 odst. 2 ZV - § 39 odst. 4 ZV - údaje na poslední straně posudku je nutno uvádět v požadovaném formátu evidence posudků 
uvedeném v Příloze č. 2 ZV. 

36 § 23 ZZ; § 46 odst. 1 písm. a); § 44 odst. 2 ZV - znalec označí přímo k příslušné pasáži posudku řešenou dílčí otázku a označí, 
který konzultant ji řešil (vyhláška počítá s větším počtem konzultantů, jejichž přesnější označení se uvede na poslední straně). 

37 § 46 odst. 1 písm. e) ZV. 

38    § 46 odst. 1 písm. f) ZV – doložka podle § 127a o.s.ř. nebo § 110a trestního řádu náleží vždy před znaleckou doložku. 

39 § 28 odst. 2 písm. i) ZZ. 


