ZNALECKÝ POSUDEK
č. 70/5/2021

Účel posudku: předmětem posudku je zhodnocení stavu vybraných stromů v rámci lipové
aleje v ul. Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem a návrh opatření pro zajištění provozní
bezpečnosti v místě.
Zadavatel posudku: Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
kontaktní osoba: Ing. Jitka Nováková
tel.: +420 475 271 702, +420 725 045 070
email: jitka.novakova2@mag-ul.cz

Zpracovatel posudku: Ing. Radka Frydrychová
Malátova 428/6
460 01 Liberec 12
tel.: 774 334 913
email: frydrychova@gmail.com

Znalkyně z oboru Ochrana přírody se specializací hodnocení stavu a návrh technologie
ošetření stromů, diagnostika provozní bezpečnosti stromů, a oboru ekonomika, odvětví
ceny a odhady, se specializací dřeviny, trvalé porosty.
Datum místního šetření: 8. 6. 2021
Hodnocení provedeno ke dni: 8. 6. 2021

Posudek obsahuje 50 stran, z toho 29 stran příloh.
Posudek je předán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 1 vyhotovení
zůstává v archivu znalkyně.
V Liberci dne 14. 7. 2021
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1 ZADÁNÍ ZNALECKÉHO POSUDKU
1.1

Odborné otázky zadavatele

- Jaký je aktuální zdravotní stav dřevin, jejich stabilita a perspektiva funkčního setrvání na
stanovišti?
- Jaká opatření je nutné provést k zajištění provozní bezpečnosti dřevin a aleje jako celku?
- Jaká je perspektiva setrvání dřevin na místě v případě provedení dalších zásahů (jiných
než odstranění dřeviny) a ekonomická výhodnost těchto zásahů?
- Jaký vliv bude mít zachování / pokácení dřevin na zajištění funkční a estetické hodnoty
aleje do budoucna?
1.2

Účel znaleckého posudku

Na základě písemné objednávky zadavatele ze dne 3. 5. 2021 jsem byla požádána
o zpracování znaleckého posudku. Úkolem znalkyně je jednak posoudit stav stromů, to
znamená především jejich fyziologickou vitalitu, zdravotní stav, stabilitu a perspektivu, a
navrhnout vhodné zásahy pro zajištění provozní bezpečnosti v lokalitě. Následně bude
vyhodnocena perspektiva setrvání dřevin v lokalitě a vliv navržených zásahů na funkční a
estetickou hodnotu aleje do budoucna.
Zpracování znaleckého posudku je žádáno ve 2 vyhotoveních.
Znalecký posudek byl zpracován po terénním šetření provedeném dne 8. 6. 2021.
Znalecký posudek je zpracován pro potřeby správního řízení o povolení kácení.
1.3

Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru posudku

Zadavatel nesdělil znalkyni žádné skutečnosti mající vliv na přesnost závěru posudku.

2 VÝČET PODKLADŮ
2.1

Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

Znalkyni byla zadavatelem zaslána objednávka k vyhotovení znaleckého posudku. Dále jí
byl poskytnut zákres v katastrální mapě se stromy určenými k hodnocení a hodnocení
těchto stromů provedené zadavatelem v letech 2017 a 2019.
Vlastnické poměry byly ověřeny na veřejně dostupném portálu nahlížení do katastru. Pro
zákres lokality do leteckého snímku byl použit podklad serveru https://mapy.cz, který za
podmínky uvedení zdroje ve formě loga umožňuje využít screenshot pro osobní i komerční
účely.
Pro posouzení stavu stromů bylo provedeno vlastní místní šetření.
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V podstatě jediná metodika hodnocení stavu stromů, která je v České republice plošně
využívána a požadována, vychází ze Standardu péče o přírodu a krajinu – hodnocení stavu
stromů – SPPK A01 001:2018. Metodika obsahuje všechny údaje potřebné pro naplnění
cíle posudku. Proto byla znalkyní zvolena pro hodnocení stavu stromu a je uvedena
v příloze č. 4.
2.2 Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis
Materiálem (zdroji dat) k podání znaleckého posudku bylo studium všech následujících
podkladů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.3

objednávka – příloha č. 1;
vlastní terénní šetření ze dne 8. 6. 2021;
inventarizační tabulka z hodnocení zadavatele z let 2017 a 2019;
http://nahlizenidokn.cuzk.cz;
https://mapy.cz;
Standard péče o přírodu a krajinu – hodnocení stavu stromů – SPPK A01 001:2018.
Věrohodnost zdroje dat

Znalkyně konstatuje, že zdroje dat považuje za věrohodné.

3 NÁLEZ
3.1

Popis postupu při sběru či tvorbě dat

Místní šetření znalkyně uskutečnila dne 8. 6. 2021 v místě růstu předmětných stromů. Části
místního šetření byla přítomna paní Ing. Jitka Nováková – technik Odboru dopravy a
majetku MMÚL.
Stromy k posouzení byly vytipovány zadavatelem posudku. Při místním šetření byly
změřeny kompletní dendrologické parametry stromů. Obvod kmenů byl měřen ve výšce
1,3 m nad zemí obvodovým/průměrovým pásmem Richter - BM 2,5, výška stromů a
nasazení koruny laserovým dálkoměrem s výškoměrem Nikon Forestry 550, průměry korun
krokováním. Stromy byly hodnoceny ze země vizuálně proti poškození zlomem vzhledem
k běžným klimatickým podmínkám. Hodnocení se zabývá pouze vizuálně patrnými
symptomy, není hodnocen stav kořenových systémů.
Data zjištěná při místním šetření byla zaznamenána do sběrného formuláře v aplikaci
HappyTrees a byla pořízena podrobná fotodokumentace, která je přílohou č. 5.
3.2

Popis postupu při zpracování dat

Znalkyně vyhodnotila objektivně následující:
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-

charakteristiky stanoviště, dendrometrické veličiny stromů a jejich kvalitativní
parametry – potřebné pro návrh vhodného opatření a vyčíslení majetkové hodnoty
stromů.

Byla sebrána pouze kvalitativní data u 18 jedinců, která nevyžadují další zpracování.
3.3 Výčet sebraných nebo vytvořených dat
3.3.1 Vlastnické údaje
Stromy rostou na pozemku p.p.č. 4186/1 v k.ú. Ústí nad Labem. Pozemek je vedený jako
ostatní plocha a je ve vlastnictví: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8,
Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem. Výpis z katastru nemovitostí je přílohou
č. 2.
3.3.2 Popis lokality
Lokalita se nachází nedaleko centra Ústí nad Labem, v úseku mezi ul. Hoření a
Veleslavínova. Stromy lemují původně starou úvozovou cestu. Jedná s o cenný vegetační
prvek v okolní městské zástavbě.
Východně od aleje se nacházejí vily se zahradami, na západní straně bytové domy
s okolními převážně zatravněnými plochami, v jižní části aleji přiléhá dětské hřiště.
Charakter lokality je patrný z následujícího zákresu do leteckého snímku:

Stromy rostou na svazích spadajících k cestě, která byla v 90. letech zrekonstruována a
v blízkosti stromů došlo k odkopávce terénu různé mocnosti a vystavění opěrné zdi o výšce
0,3 – 1 m. Stromy vyrůstají v nezpevněném svažitém terénu ve vzdálenosti do 60 cm od
opěrné zdi. Růstové podmínky stromů (nehodnotí zásah do kořenového systému) jsou
dobré – stromy rostou v prostoru z jedné strany omezeným pro rozvoj podzemních částí.
V prostoru za opěrnou zdí došlo k dosypání svahu hrubým štěrkem. Půdní podmínky jsou
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dobré, terén v okolí stromů nevykazuje známky zhutnění, je zatravněný nebo porostlý
bujnou bylinnou a/nebo křovinnou vegetací.
Atraktivitu umístění stromů, při které je brána v úvahu frekvence pohybu osob, význam
stromu jako estetického či prostorotvorného (kompozičního) prvku na daném místě̌ včetně̌
jeho vizuálního působení, hodnotím jako střední – jedná se o stromy, které jsou součástí
většího významného prostorově i vizuálně se uplatňujícího vegetačního prvku (aleje) v
rámci zastavěného území.
Hodnota cíle pádu charakterizuje intenzitu provozu osob a automobilů v dopadové
vzdálenosti stromů a hodnotu majetku, který může být zasažen v případě selhání stromů.
Hodnotu cíle pádu lze charakterizovat stupněm 2 – využití chodci a cyklisty v počtu 8 –
72 / hod.
3.3.3 Popis hodnocených stromů
Celkem bylo hodnoceno 18 stromů – 16 lip srdčitých (Tilia cordata Mill.) a 2 javory mléče
(Acer platanoides L.). Javory představují dospívající jedince, lípy dospělé jedince
s ukončeným výškovým přírůstem. Stromy vyrůstají ve vzdálenosti do 60 cm od opěrné
zídky spadající k asfaltové cestě. Po odkopávce terénu a vybudování opěrných zídek byl
terén do stávající nivelety dorovnán hrubým kamenivem (frakce cca 32/64), báze většiny
stromů jsou různě hluboko zasypané. V loňském roce byly u většiny stromů provedeny
bezpečnostní řezy (odstraněny silné suché větve).
Dendrometrické parametry jednotlivých hodnocených stromů jsou souhrnně uvedeny
v inventarizační tabulce v příloze č. 6.
V aleji byly hodnoceny následující stromy (u čísla stromu uveden stav zjištěný pří šetření
znalkyně, dále uveden stav 2017 a 2019 uveden dle hodnocení zadavatele – viz. tabulka
v příloze č. 7):
A01329 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 60 cm od zdi výšky 40 cm. Báze kmene je
zasypaná. Ve kmeni se nachází otevřená dutina s mohutným kalusovým valem na okraji
procházející k bázi a k úzkému kosternímu větvení, v okolí se nacházejí velké řezné rány.
Kmen je popnutý břečťanem, který je však z velké části odumřelý. Na kosterních větvích
byly zjištěny vyhnívající řezné rány, v koruně odumřelé větve a pahýly. Koruna je výrazně
asymetrická směrem z aleje.
Stav 2017: na kmeni je rozsáhlá dutina s pokročilou destrukcí dřeva, zbytková stěna 5 cm,
je znatelný ústup koruny.
Stav 2019: silně proschlé od obvodu, ústup koruny, suché větve o průměru 5 cm.
A01330 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 50 cm od zídky, je nakloněná nad dětské hřiště.
Strom je odumřelý, na bázi se nachází velké plodnice lesklokorky tmavé (Ganoderma
adspersum) po celém obvodu kmene.
Stav 2017: poškození na kmeni, trhliny na kosterních větvích, prosychá, vysoko nasazená
Znalecký posudek č. 70/5/2021, strana 7 (celkem 50)

koruna.
Stav 2019: kontrola 1. 7. 2019, zcela suchý, plodnice lesklokorky u báze.
A01331 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 50 cm od zídky výšky 40 cm. Báze kmene je
zasypaná. Na kmeni jsou viditelné četné boule a podélné žebro. V blízkosti kosterního
větvení se nachází dvojice velkých vyhnívajících řezných ran, drobnější rány se nacházejí na
kosterních větvích. Pod korunou je umístěna lavička.
Stav 2017: dutiny na kmeni a v místě větvení, v rozsoše větvení je rozsáhlá dutina
s pokročilou hnilobou.
Stav 2019: silně proschlý.
1 – javor mléč: vyrůstá v mírném svahu ve větší vzdálenosti od zídky. Báze kmene je mírně
zasypaná. Strom tvoří kodominantní větvení, koruna je asymetrická s drobnými
odumřelými větvemi. Na kmeni se nachází odumřelý břečťan.
A01337 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 40 cm od zídky výšky 30 cm. Báze kmene je
zasypaná, v okolí se nacházejí výmladky. Na kmeni je patrné podélné žebro. Na kmeni a
kosterních větvích byly zjištěny vyhnívající řezné rány. Strom má řidší olistění, prosychají
drobné větévky. Vrchní část koruny ve směru nad cestou byla v minulosti zredukovaná,
tvoří se zde již poměrně silné sekundární výhony. V koruně se nacházejí drobné odumřelé
větve.
Stav 2017: silně proschlý, rozsáhlá hniloba v ranách, menší listy, dutiny v rozsoše větvení.
Stav 2019: suché větve 10-15cm, obvodové prosychání, ústup koruny.
2 – javor mléč: vyrůstá v mírném svahu, báze kmene je mírně zasypná, kmen porostlý již
odumřelým břečťanem. Strom tvoří kodominantní větvení, koruna je asymetrická, s mírně
řidším olistěním a odumřelými větvemi.
A01342 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 50 cm od zídky výšky 30 cm. Báze kmene je
zasypaná, ve kmeni se nachází dutina s mohutným kalusovým valem. Na kmeni byly zjištěny
vyhnívající řezné rány a již poměrně silný sekundární obrost. Koruna v celém objemu
prosychá, je mezernatá, s řidším olistěním.
Stav 2017: hniloba v ráně u báze kmene, dutina s puklinou na kmeni, hniloba v ranách po
prořezu.
Stav 2019: silný ústup koruny, hniloba v ranách, suché větve průměr 10 cm, značně snížená
vitalita.
A01344 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 40 cm od zídky výšky 30 cm. Báze kmene je
zasypaná, po kmeni se nacházejí drobná žebra a kalusující (hojivým pletivem se zavalující)
poškození. Strom tvoří úzké větvení. Na kosterních větvích se nacházejí vyhnívající řezné
rány, na kmeni u cesty jsou viditelné výletové otvory od ptáků. Koruna je asymetrická,
s mohutnou kosterní větví vybíhající od cesty. V horní části koruny je patrná stagnace růstu
a prosychání drobných větévek.
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Stav 2017: na kmeni kýly, tlaková větvení v koruně, poškození kmene od datlů na kmeni i
na větvích, silně proschlý, ulomené větve v koruně, sekundární obrost na kmeni, ústup
koruny.
Stav 2019: ústup koruny, suché větve průměr 10 cm.
A01346 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 30 cm od zídky výšky 30 cm. Báze kmene je
zasypaná. Kmen vykazuje primární náklon, tvoří se v něm centrální dutina s drobným
otvorem ve směru k cestě. Pokrývá ho drobný sekundární obrost a odumřelý břečťan.
Koruna je asymetrická, s odumřelými větvemi. Pod korunou se nachází lavička.
Stav 2017: na kmeni je dutina s pokročilou destrukcí dřeva, koruna je vysoko nasazená
jednostranná, poškozený habitus, prohnutý kmen.
Stav 2019: odstraněný břečťan, prosychá.
A01353 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 20 cm od zídky výšky 30 cm. Báze kmene je
zasypaná, v okolí vyrůstají výmladky. Na kmeni se nacházejí boule, na kosterních větvích
vyhnívající řezné rány. Ve směru od cesty se nachází mohutná, z habitu koruny vybíhající
kosterní větev. V koruně byly zjištěny drobnější odumřelé větve, olistění je bohaté, bez
barevných a tvarových změn.
Stav 2017: hniloba u báze kmene, hniloba v ranách po ořezu.
Stav 2019: obvodové prosychání, rozsáhlé, až do kosterního větvení, ve výšce 6 m plodnice
troudnatce.
A01360 – lípa srdčitá: báze kmene je zasypaná, v okolí vyrůstají bujné výmladky. Strom tvoří
kodominantní větvení, původní architektura koruny chybí, dva kmeny tvořící korunu jsou
téměř bez větví prvního řádu. Strom však bujně obrůstá sekundárními výhony a ve spodních
partiích vytváří novou korunu. Na kosterních větvích se nacházejí nezhojené řezné rány,
tvoří se drobné vstupy do dutin.
Stav 2017: zcela poškozený habitus dřeviny.
Stav 2019: ústup koruny, silné prosychání, větve průměr 10-15 cm.
A01378 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 30 cm od zídky výšky 1 m. Báze kmene je
zasypaná. V blízkosti báze se nachází drobné kalusující poškození kmene s obnaženým
dřevem. Výše na kmeni se nachází velký mírně kalusující vstup do dutiny po odlomené části
koruny. Původní kmen je pravděpodobně odlomený a v hodní části odumřelý, jedná se
o torzo se sílícími poměrně bujnými sekundárními výhony.
Stav 2017: koruna odumírá, u báze dutina s hnilobou, sekundární obrost se vytváří ve
spodní části koruny.
Stav 2019: v podstatě už jen torzo se suchými větvemi.
A01380 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 20 cm od zídky výšky 1 m. Báze kmene je
zasypaná, na styku se substrátem byly zjištěny plodnice dřevomoru kořenového
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(Kretzschmaria deusta). Na kmeni se nachází nepříliš vitální sekundární obrost a vyhnívající
řezné rány. Strom silně prosychá, olistění je mezernaté, shlukovité, kosterní větve jsou
často bez větší nižších řádů, které odumírají a odlamují se.
Stav 2017: proschlý ústup koruny.
Stav 2019: silný ústup koruny, suché větve průměr 20 cm, odumírá.
A01386 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 30 cm od zídky výšky 1 m. Báze kmene je
zasypaná. Na kmeni se nachází mohutná rána se vstupem do dutiny po odlomené kosterní
větvi. Kmen je mírně porostlý břečťanem. Kosterní větvení je nestabilní, prasklé, narušené
činností dřevních hub. Na kosterních větvích se nacházejí vyhnívající řezné rány. Koruna je
poměrně vysoko vyvětvená, pouze s drobnými bočními větvemi ve spodních partiích, více
rozvětvená spíše na periferii.
Stav 2017: proschlý, ústup koruny, dutina na kmeni po vylomené větvi o pr. 50 cm,
nestabilní větvení, metlovitý charakter koruny.
Stav 2019: pahýly a suché větve 10-15 cm , prosychá po obvodu.
A01387 – lípa srdčitá: vyrůstá ve vzdálenosti 50 cm od zídky výšky 60 cm. Báze kmene je
zasypaná. Na kmeni se nacházejí kalusující poškození, staré řezné rány a poměrně bujný
sekundární obrost. Primární koruna je vysoko nasazená, s drobnými odumřelými větvemi.
Stav 2017: prosychá, ústup koruny obrost kmene.
Stav 2019: nahoře silně proschlý, obrost ve spodní části, silný ústup koruny.
A01401 – lípa srdčitá: vyrůstá v těsné blízkosti zídky výšky 60 cm. Báze kmene je zasypaná.
Na kmeni byla zjištěna kalusující poškození, drobná žebra a již odumřelý břečťan. Strom
tvoří kodominantní větvení. V kosterních větvích se nacházejí vyhnívající řezné rány, ve
větvi nad cestou výletový otvor od ptactva. V koruně se nacházejí odumřelé a zavěšené
větve. V horní části koruny se projevuje stagnace růstu, na kosterních větvích chybějí větve
nižších řádů.
Stav 2017: silně proschlý, ústup koruny, hniloba v ranách.
Stav 2019: suché větve 10-20 cm.
A01402 – lípa srdčitá: vyrůstá v těsné blízkosti zídky výšky 60 cm. Báze kmene je zasypaná,
ve kmeni se nachází dutina s mohutným kalusovým valem a drobným vstupem ve směru
od cesty, v okolí byly zjištěni mravenci. Na kmeni se nacházejí nezhojené řezné rány a
sekundární obrost. Pokrývá ho již odumřelý břečťan. Koruna je poměrně harmonicky
uspořádaná, v minulosti lokálně redukovaná, hustě zavětvená a bohatě olistěná.
Stav 2017: hniloba v ranách, hniloba v uzavřené dutině až k bázi kmene, ústup koruny.
Stav 2019: obrost jen ve spodní části, suché větve průměr 20 cm, mravenci.
A01405 – lípa srdčitá: vyrůstá v těsné blízkosti zídky výšky 60 cm. Báze kmene je zasypaná,
s drobnými výmladky v okolí. Strom tvoří nestabilní tlakové větvení s výrazným
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kompenzačním růstem, úzce nasazená je i kosterní větev nad cestou. Na kosterních větvích
i v blízkosti kosterního větvení se nacházejí vyhnívající řezné rány, v koruně byly zjištěny
silné odumřelé větve a pahýly.
Stav 2017: rozpad kostry koruny, pokročilá hniloba v rozsoše, tlaková vidlice rozvinutá.
Stav 2019: suché větve 5-10 cm.

4 POSUDEK
Hodnocení stromů bylo provedeno dle běžně používané arboristické metodiky a dle
standardu péče o přírodu a krajinu – hodnocení stavu stromů – SPPK A01 001:2018.
4.1

Popis postupu při analýze dat

Znalkyně prostudovala dostupnou dokumentaci a provedla místní šetření. Tato data
následně analyzovala s dále uvedenými výsledky.
Na základě stavu stromů popsaného při místním šetření byl posouzen jejich celkový stav a
vyhodnoceny následující kvalitativní parametry – fyziologická vitalita, zdravotní stav,
stabilita, perspektiva funkčního setrvání na stanovišti a provozní bezpečnost.
Současně byla navržena vhodná pěstební opatření.
4.2

Výsledky analýzy dat

Vyhodnocení stavu stromů na základě vlastního místního šetření
Fyziologická vitalita - souhrnný parametr, který popisuje životaschopnost jedince, tzn.
dynamiku průběhu jeho fyziologických funkcí.
Vitalita je hodnocena na základě souhrnného vyhodnocení zejména následujících projevů
stromu a jejich souběhu: rozsah defoliace (případně odhad počtu ročníků jehlic), změny
velikosti a barvy asimilačních orgánů, významné napadení asimilačních orgánů chorobami
či škůdci, dynamika vývoje sekundárních výhonů, změny formy větvení vrcholové části
koruny, prosychání na periferii koruny, u fyziologického stáří 1 až 3 dynamika výškového
přírůstu.
1 vitalita výborná až snížená;
2 vitalita zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních
oblastech koruny);
3 vitalita výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny);
4 vitalita zbytková (větší část koruny odumřelá);
5 suchý strom.
Fyziologickou vitalitu většiny stromů hodnotím jako sníženou až zřetelně sníženou.
Olistění odpovídá druhu a stáří dřevin nebo je pouze mírně drobnější, je bez barevných a
tvarových změn. Periferie stromů jsou kompaktní, bez odumřelých partií. Na v minulosti
provedené řezy reagují stromy tvorbou sekundárního obrostu, který vd většině případů
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směřuje kolmo vzhůru. Řezné rány více či méně kalusují. Dle Roloffa (1989), který pro
ověření vitality stromů používá parametr malformací větvení vrcholového výhonu a
rozlišuje 4 fáze dle rozdílného poměru ve vývoji dlouhých a krátkých výhonů (makroblastů
a brachyblastů), se stromy nacházejí většinou maximálně ve fázi degenerace – tzn.
z terminálního pupene se ještě každoročně vyvíjejí dlouhé výhony (i když poněkud kratší),
ze všech bočních pupenů vznikají téměř bez výjimky výhony krátké. Tím se zřetelně
ochuzuje větvení a vznikají „rožně“, koruna je na okrajích roztřepená ve vnitřku koruny je
větvení a tím i olistění poměrně husté. Až do tohoto stupně převažují na okraji koruny ještě
přímé a průběžné hlavní osy vrcholových výhonů.
Jako výrazně snížená byla vyhodnocena fyziologická vitalita u stromu A01342 se zřetelnou
fragmentací koruny, jako zbytková u stromu A01380 s rozsáhlým prosycháním v důsledku
hniloby dřevomorem kořenovým. Strom A01330 je odumřelý.
Ve vyhodnocení fyziologické vitality stromů je patrný rozpor s hodnocením zadavatele
v letech 2017 a 2019. V období posledních několika let docházelo v důsledku změny
rozložení srážek k silným přísuškům zejména v době rašení a v nejteplejších měsících, na
které stromy reagovaly prosycháním, příp. zmenšením velikosti listů. Loňský podzim a
letošní rok byly naopak srážkově bohaté a stromy na tento stav velmi dobře reagují
bohatým olistěním, tvorbou sekundárního obrostu v původně proschlých částech koruny
apod. Po odstranění silných odumřelých větví v minulém roce se tedy nyní stromy jeví jako
poměrně vitální.
Zdravotní stav - charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického narušení či poškození;
hodnotí všechna narušení stromu jako mechanického objektu bez ohledu jejich
bezprostředního vlivu na celkovou stabilitu jedince.
Zdravotní stav je hodnocen na základě souhrnného vyhodnocení zejména následujících
projevů stromu a jejich souběhu: mechanická poškození, napadení dřevními houbami a
xylofágním hmyzem, přítomnost silných suchých větví, přítomnost dutin a výletových
otvorů, přítomnost defektních a poškozených větvení.
1 zdravotní stav výborný až dobrý
2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušený významného charakteru)
3 zdravotní stav výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití
hodnoceného jedince)
4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či přítomnost poškození výrazně
snižujících dožití hodnoceného jedince)
5 rozpadající se/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, rozpadlý jedinec)
Zdravotní stav většiny stromů hodnotím jako výrazně zhoršený jednak v důsledku
pravděpodobnosti poškození kořenů při stavbě cesty a zdi, dále pak v důsledku zjištěných
poškození (podélná žebra na kmeni, vyhnívající řezné rány, tlakové vidlice, dutiny). Při
větším rozsahu defektu nebo jejich souběhu je zdravotní stav hodnocen jako silně narušený
(narušené kosterní větvení, rozsáhlé dutiny). Strom č. A01330 hodnotím jako jedince
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s akutním rizikem rozpadu, neboť hrozí v podstatě kdykoli jeho selhání (vývrat nebo zlom
na bázi kmene v důsledku masivního napadení lesklokorkou).
Stabilita – hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo
odlomením významné části koruny. Při vizuálním hodnocení stavu stromů je součástí
šetření pouze hodnocení odolnosti proti zlomu. Odolnost proti vyvrácení je hodnocena jen
na základě vizuálně patrných symptomů. Náplní hodnocení stability stromu je kvantifikace
rozsahu zjištěných defektů, nikoli předvídání okamžiku selhání:
1 stabilita výborná až dobrá
2 stabilita zhoršená (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu bez
akutního vlivu na stabilitu hlavních nosných částí)
3

stabilita výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího
rozsahu, často vyžadující stabilizační zásah)

4 stabilita silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu
či souběh defektů výrazně snižující stabilitu jedince, vyžadující stabilizační zásah)
5 havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení stabilizačním zásahem)
Stabilitu u většiny stromů hodnotím jako výrazně zhoršenou v důsledku přítomnosti
významných defektů na místech, kde hrozí selhání (báze kmene, kosterní větvení, nasazení
kosterních větví příp. sekundárních výhonů). U stromu s napadením báze dřevomorem
kořenovým a stromu s prasklým a hnilobou oslabeným tlakovým větvením hodnotím
stabilitu jako silně narušenou. Odumřelý strom s lesklokorkou hodnotím jako havarijní.
O jeho stavu a naléhavosti jeho pokácení byla zástupkyně zadavatele informována při
místním šetření. Mladé javory hodnotím jako stabilní.
Perspektiva - charakterizuje zjednodušeným způsobem předpokládanou délku existence
stromu na daném stanovišti za současného plnění všech jeho funkcí, danou stavem stromu
a vhodností.
c strom neperspektivní (na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou
předpokládanou dobou přežití);
b strom krátkodobě perspektivní (na stanovišti dočasně udržitelný);
a strom dlouhodobě perspektivní (na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu
desetiletí).
Odumřelý strom s lesklokorkou A01330 a strom napadený dřevomorem A01380 hodnotím
jako neperspektivní jedince. Stromy s poměrně rozsáhlými nebo vícečetnými defekty
s poklesem fyziologické vitality hodnotím jako krátkodobě perspektivní a na stanovišti
pouze jako dočasně udržitelné. Stromy, které lze stabilizovat řezem případně instalací
bezpečnostních vazeb a které mají současně dobrou fyziologickou vitalitu, hodnotím jako
dlouhodobě perspektivní. Tyto závěry jsou však vysloveny pouze na základě vizuálního
hodnocení, není zohledněno případné poškození kořenových systémů stromů v důsledku
stavby cesty.
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Provozní bezpečnost – jedná se o souhrnný parametr, který vyjadřuje míru stability stromu
(odolnost proti vyvrácení, rozlomení koruny, pádu větví) vztaženou na konkrétní stanoviště
(přítomnost cílů pádu) s přihlédnutím k rizikovému potenciálu konkrétního jedince.
Rizikovým potenciálem rozumíme schopnost stromu způsobit škodu na majetku či újmu na
zdraví v důsledku jeho selhání; je daný velikostí potažmo kinetickou energií stromu,
případně jeho částí, které by při jeho selhání dopadly na objekty v jeho okolí).
0 PB dobrá (strom neohrožuje své okolí)
1 PB zhoršená (strom ohrožuje své okolí)
2 PB kritická (strom vážně ohrožuje své okolí, hrozí škoda značného rozsahu)
3 PB havarijní (strom svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví
nebo hrozí škoda značného rozsahu)
Provozní bezpečnost je stanovena pouze na základě vizuálního hodnocení, není zohledněna
pravděpodobnost poškození kořenových systémů v důsledku stavebních prací. Hodnoceny
jsou pouze viditelné symptomy, které mohou s poškozením kořenů souviset – např.
plodnice dřevních hub na bázi kmene či rozsáhlé prosychání.
Provozní bezpečnost v okolí většiny stromů hodnotím jako zhoršenou, u stromů hrozí zlomy
poškozených kosterních větví nebo vylomení sílících sekundárních výhonů. U stromů, kde
hrozí statické selhání celého stromu (A01330, A01380 - rozsáhlá hniloba báze kmene) nebo
částí stromu (A01386, A01405 - narušené nebo silně nestabilní kosterní větvení) je provozní
bezpečnost vyhodnocena jako kritická, hrozí ublížení na zdraví nebo způsobení škody
značného rozsahu.
Stav stromů podle inventarizace z let 2017 a 2019
V roce 2017 byla fyziologická vitalita stromů hodnocena převážně jako zřetelně snížená,
zdravotní stav jako výrazně zhoršený až silně narušený. Stromy byly vyhodnoceny jako
neperspektivní.
V roce 2019 byla fyziologická vitalita stromů hodnocena jako zřetelně až výrazně snížená,
zdravotní stav jako výrazně zhoršený až silně narušený. Stromy byly vyhodnoceny jako
neperspektivní.
Návrh opatření
Neperspektivní stromy A01330 a A01380 doporučuji vzhledem ke špatnému zdravotnímu
stavu a vysokému riziku škod na zdraví a majetku co nejdříve pokácet. Současně upozorňuji,
že při místním šetření byla zjištěna přítomnost stromů, které je nutné co nejdříve odstranit
z důvodu hnilob báze kmene, mimo soubor jedinců aktuálně vybraných k posouzení. Proto
doporučuji provést vyhodnocení stavu všech stromů v aleji. Na základě toho pak odstranit
stromy, které není možné stabilizovat a představují vysoké riziko ublížení na zdraví nebo
vzniku škody na majetku. Následně připravit koncepční postupný plán obnovy celého
vegetačního prvku rozložený do několika etap.
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Krátkodobě perspektivní stromy A01342, A01344, A01346, A01378 a A01386 by bylo
možné na stanovišti ještě dočasně zachovat. U stromů by ve většině případů muselo dojít
ke stabilizaci pomocí obvodových redukcí korun s různou intenzitou, které představují
finančně poměrně náročné zásahy. U některých jedinců je navíc stabilizace řezem
komplikovaná z důvodu vysoko nasazené koruny nebo malé aktivity ve spodních partiích (i
při poklesu vitality se ve spodních partiích netvoří sekundární obrost, který by mohl dát
vznik nové sekundární koruně). U všech těchto stromů je navíc vysoce pravděpodobné
poškození kořenových systémů stavebními pracemi při budování cesty a opěrné zdi. Jedná
se o velmi frekventovanou lokalitu a tvorbu torz nepovažuji za vhodné a udržitelné řešení.
V kontextu plánované obnovy celé aleje doporučuji odstranění těchto jedinců a uvolnění
místa pro blokovou obnovu. Následně budou vysazeny kvalitní, dlouhodobě perspektivní
nové stromy. Při vhodné péči bude zajištěna kontinuita celého vegetačního prvku do
budoucna a současně odpovídající úroveň provozní bezpečnosti v lokalitě. Současně tak
bude zajištěno dostatečné oslunění pro nové výsadby, které by při nahodilé obnově po
jednotlivých stromech chybělo.
Vzhledem charakteru stanoviště bude nutné věnovat zvýšenou péči přípravě optimálního
a dostatečně velkého prokořenitelného prostoru pro nové stromy – terén je v současnosti
zasypaný vrstvou štěrku, v blízkosti se nachází opěrná zeď.
Nevýhodou tohoto řešení může být negativní vnímání kácení většího množství stromů
veřejností. Alej tvoří významný vegetační prvek v urbanizovaném prostoru. Je samozřejmé,
že je veřejností vnímána jako prostor pro odpočinek, takovéto letité stromořadí má přímý
dopad na wellfare obyvatel, zejména těch, kteří v místě bydlí nebo cestu alejí pravidelně
využívají. Proto doporučuji veřejnost o plánovaném zásahu informovat, vysvětlit situaci a
představit návrh obnovy aleje.
Blokovou obnovou budou dočasně snížené klimatické a fyzikální benefity, které alej přináší.
Stromy významně ochlazují prostor, omezují a regulují proudění vzduchu, korigují teplotu
a vlhkost městského prostředí. Působí jako zvuková bariéra, pohledový kryt, zachycují prach
a pevné polutanty. Zásahem též dojde ke snížení estetické funkce vegetačního prvku jako
celku, bude na určitý čas sníženo odclonění cesty od okolních prostor. Nové výsadby při
odpovídající péči však budou poměrně rychle zvětšovat objem korun a uvedené hodnoty
stromů v místě budou brzy obnoveny.
Mírně snížena bude též ekologická hodnota vegetačního prvku. Na stromech, které jsou
navrženy ke kácení, se nacházejí prvky se zvýšeným biologickým potenciálem (rozsáhlé
dutiny, rozsáhlá hniloba, prasklá větvení, plodnice dřevních hub), stromy jsou jistě refugiem
řady druhů živočichů, hub, rostlin, místem hnízdění ptáků a úkrytem pro řadu živočichů.
Nové výsadby po dlouhý čas tyto prvky neponesou. Vzhledem k tomu, že obnova bude
rozložena do několika etap, pravděpodobně v poměrně dlouhých časových odstupech, a
v místě se nachází množství stromů mimo vlastní alej, bude zajištěn dostatek prostoru pro
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druhy vázané na stromy. Pro snížení vlivu na ptactvo bude kácení provedeno mimo dobu
hnízdění. Při místním šetření nebyla zjištěna přítomnost zvláště chráněných druhů. V rámci
projektu obnovy aleje doporučuji zpracovat i podrobný entomologický (na přítomnost
hmyzu zaměření), případně chiropterologický (na přítomnost netopýrů zaměřený)
průzkum.
Provozní bezpečnost v okolí ostatních stromů doporučuji zajistit řezem, případně instalací
bezpečnostních vazeb. Upozorňuji, že navržená ošetření vycházejí pouze z vizuálního
hodnocení stavu stromů. Stromy však rostou do vzdálenosti 60 cm od opěrné zdi. Je tedy
vysoce pravděpodobné, že při stavbě v 90. letech došlo k poškození kořenových systémů.
Vzhledem k době, které od stavby uplynula, a kterou měly dřevní houby ke své rozkladné
činnosti, dochází nyní v aleji k četným vývratům. Hniloba způsobená v těchto případech
nejběžnější houbou dřevomorem kořenovým je velmi křehká, snadno dochází k vývratům
nebo zlomům na bázi kmene. Množství plodnic na kmeni často neodpovídá rozsahu
hniloby, i jedna plodnice viditelná nad půdním povrchem může znamenat již havarijní stav
stromu. Hniloba navíc často není provázena současným poklesem fyziologické vitality.
Proto důrazně doporučuji prověřit stav vybraných jedinců přístrojovým testem – tahovou
zkouškou.
Tahová zkouška se skládá ze tří kroků – zátěžové analýzy, měření a interpretace dat. V rámci
zátěžové analýzy je stanoveno potenciální zatížení působící na strom při zvolené rychlosti
větru. Vlastní měření sestává z umělého zatížení stromu tahovou silou, přičemž je
simultánně měřena působící síla, přetvoření (deformace) kmene a náklon kmene na bázi.
Tato data jsou extrapolována na hodnotu potenciálního zatížení, přičemž je stanovena
odolnost stromu proti zlomu a vývratu, a to na základě porovnání potenciální deformace s
limitní deformací a potenciálního náklonu s tzv. všeobecnou vývratovou křivkou.
Metoda neumožňuje podrobnou lokalizaci dutin a zjišťování jejich rozsahu, stejně tak
neumožňuje detekci distribuce kořenů. Výhodou je stanovení přímo pravděpodobnosti
selhání, resp. odolnosti vůči selhání vývratem či zlomem. Je to jediná možnost pro zjištění
vlivu poškození kořenů na hodnocené stromy a stanovení jejich stability.
V rámci celé aleje doporučuji tahovou zkoušou prověřit minimálně 5 stromů v různých
úsecích. K přístrojovému testu doporučuji vybrat stromy bez výraznějšího poklesu vitality,
bez viditelných symptomů infekce báze kmene dřevními houbami, v různé vzdálenosti od
zdi v různých částech aleje (různá výška zdi). Výběr konkrétních stromů bude proveden
s realizační firmou přímo před vlastním měřením. Z nyní hodnocených jedinců doporučuji
k přístrojovému testu některé ze stromů, které byly vyhodnoceny jako dlouhodobě
perspektivní a navržené k ošetření. Vhodné je testem prověřit též některé stromy
s přítomností centrální dutiny. U ostatních dutých stromů je vhodné vizuální hodnocení
doplnit měřením akustickým tomografem, které dokáže vyhodnotit zbytkovou stěnu
(partie hnilobou nenarušeného dřeva důležité pro stabilitu stromu).
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Na základě výsledků tahových zkoušek doporučuji upravit stávající navržené zásahy a též
rozhodnout o rychlosti (případně o samotné nutnosti) rekonstrukce celého vegetačního
prvku.
4.2.1 Závěr šetření
Hodnocené stromy jsou součástí významného vegetačního prvku v urbanizovaném
prostředí, který plní řadu důležitých funkcí. Vzhledem ke stavebním pracím realizovaných
v minulosti nyní dochází k selhávání (vývratům) stromů. U mnoha jedinců se vyskytují i další
defekty, které snižují provozní bezpečnost v lokalitě a zvyšují riziko ublížení na zdraví nebo
vzniku škod na majetku – rozsáhlá hniloba bází, kmenů a/nebo kosterních větví, nestabilní
narušená kosterní větvení, sílící sekundární výhony, odumřelé větve. Zdravotní stav stromů
hodnotím ve většině případů jako výrazně zhoršený, u několika stromů jako silně narušený.
S tím souvisí i vyhodnocení stability, která je u většiny stromů výrazně zhoršená, příp. silně
narušená (hniloba báze, prasklé kosterní větvení). Provozní bezpečnost v okolí některých
stromů je na kritické úrovni – hrozí ublížení na zdraví nebo způsobení škody značného
rozsahu.
Fyziologická vitalita většiny hodnocených stromů je pouze mírně nebo zřetelně snížená.
Kořenové hniloby však často nemusejí mít na pokles vitality vliv a může dojít k selhání
„zeleného“ stromu. Též počet plodnic na kmeni u dřevomoru kořenového, nejrizikovější
houby narušující báze kmenů, nemusí odpovídat rozsahu hniloby. Často při nálezu jedné
plodnice může být již celý průřez kmene narušený. Rozsah kořenových hnilob (tedy jejich
důsledek na stabilitu stromů) lze jednoznačně stanovit pouze přístrojovými testy,
konkrétně v tomto případě tahovou zkouškou.
Pro zajištění provozní bezpečnosti v lokalitě doporučuji následující opatření:
-

-

pokácení neperspektivních stromů ve špatném zdravotním stavu;
pokácení krátkodobě perspektivních stromů s četnými defekty z důvodu uvolnění
prostoru pro blokovou obnovu aleje a nákladného a obtížného provedení
stabilizačních zásahů (vysoko vyvětvené stromy, horší fyziologická vitalita
s předpokladem horší reakce na řez, nežádoucí tvorba torz v této lokalitě);
ošetření dlouhodobě perspektivních stromů - vyhodnocení perspektivy
nezohledňuje případná poškození kořenových systémů, proto:
provedení přístrojových testů (tahových zkoušek, příp. měření akustickým
tomografem) na vybraných stromech a následná úprava navržených zásahů;
provedení podrobného hodnocení stavu všech stromů v aleji;
na základě výstupu z tahových zkoušek a hodnocení stavu všech stromů v aleji
zpracování projektu koncepční obnovy celého vegetačního prvku.

Pokácením neperspektivních a krátkodobě perspektivních stromů dojde k uvolnění úseku,
který umožní započít blokovou obnovu aleje. Otázkou je, zda pro zajištění většího prostoru
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odstranit i dvojici mladých poměrně vitálních javorů, u kterých není velká pravděpodobnost
poškození kořenových systémů, nebo je prozatím na stanovišti ponechat vzhledem
k poměrně rozsáhlému kácení, které bude nutné provést z důvodu špatného zdravotního
stavu ostatních stromů. Přikláním se k variantě jejich zachování.
Při blokové obnově bude zajištěno dostatečné oslunění nových výsadeb, bez kterého by
nebyl umožněn jejich optimální vývoj. Dostatečné oslunění též zajistí poměrně rychlý růst
a rychlejší začátek plnění některých funkcí, které budou v důsledku pokácení stávajících
stromů sníženy – funkce estetická a sociální (vnímání aleje jako prostoru k relaxaci, vliv na
psychickou, fyzickou i mentální pohodu obyvatel) a klimatická (odclonění cesta x domy,
zastínění, ochlazení lokality). Dojde však i k poklesu ekologické funkce, neboť budou
odstraněny některé stromy nesoucí prvky se zvýšeným biologickým potenciálem (rozsáhlé
dutiny, rozsáhlá hniloba, praskliny, plodnice dřevních hub…). Vzhledem k plánované
obnově v blocích však nedojde k odstranění všech vzrostlých stromů, většina prostoru pro
organismy vázané na dřevo tedy prozatím zůstane zachovaná, kácení bude provedeno
mimo období hnízdění ptáků. Na stromech navržených ke kácení nebyly zjištěny žádné
zvláště chráněné druhy, v bezprostředním okolí aleje se navíc nachází množství vzrostlé
zeleně, která může nahradit chybějící habitaty (prostor pro organismy vázané na dřevo).
Novou výsadbou bude započata postupná obnova aleje, která do budoucna zajistí
dlouhodobou funkčnost celého vegetačního prvku při zajištění odpovídající míry provozní
bezpečnosti (samozřejmě při náležité péči).
Dočasným zachování a ošetřením krátkodobě perspektivních stromů by byla ztížena
bloková obnova aleje se všemi negativními důsledky viz. výše. Jediným přínosem by bylo
dočasné zachování ekologické hodnoty stromů. Jedná se však pouze o dočasné řešení, které
by znamenalo vynaložení poměrně značných finančních prostředků na nutné stabilizační
zásahy, a následně dalších prostředků na kácení a novou výsadbu. Vnímám to tedy pouze
jako odložení potřebného a koncepčního řešení za cenu zvýšených finančních nákladů.

5 ODŮVODNĚNÍ
5.1

Interpretace výsledků analýzy

Znalkyně interpretuje výsledky analýzy dat zdroji, z nichž při zpracování vycházela, a dále
z místního šetření, bez něhož by nebylo možno znalecký posudek vypracovat.
Přezkoumatelnost jeho závěru vychází z výše uvedeného.
5.2

Kontrola postupu

Znalkyně provedla kontrolu svého postupu podle § 52 písm. a) až e) vyhlášky č. 503/2020
Sb., o výkonu znalecké činnosti.
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6 ZÁVĚR
6.1

Odpovědi na otázky zadavatele

Odpovědi na otázky stanovené zadavatelem posudku jsou následující:
Jaký je aktuální zdravotní stav dřevin, jejich stabilita a perspektiva funkčního setrvání na
stanovišti?
Jedná se ve většině případů o dospělé stromy (kromě dvou dospívajících javorů) převážně
s mírně až zřetelně narušenou fyziologickou vitalitou, ve výrazně zhoršeném zdravotním
stavu, s výrazně zhoršenou stabilitou. Stromy s rozsáhlou hnilobou báze mají silně narušený
zdravotní stav i stabilitu. Perspektiva funkčního setrvání stromů na stanovišti byla
vyhodnocena jako krátkodobá u stromů se souběhem defektů a silnějším poklesem
fyziologické vitality, jako dlouhodobá u stromů, které je možné stabilizovat řezem příp.
založením bezpečnostních vazeb. Stromy s rozsáhlou hnilobou báze a strom odumřelý jsou
bez perspektivy. Upozorňuji, že vyhodnocení perspektivy nezohledňuje případné poškození
kořenů v důsledku stavebních prací.
Jaká opatření je nutné provést k zajištění provozní bezpečnosti dřevin a aleje jako celku?
Pro zajištění provozní bezpečnosti v lokalitě doporučuji odstranit stromy neperspektivní a
krátkodobě perspektivní. Dlouhodobě perspektivní stromy doporučuji ošetřit. Pro zjištění
stability stromů v důsledku poškození jejich kořenových systémů při stavbě cesty a zdí
doporučuji u statisticky významného vzorku provést přístrojové testy – tahové zkoušky.
K testu doporučuji vybrat stromy bez viditelných defektů v důsledku narušení kořenových
systémů (známky hniloby na bázi kmene např. plodnice dřevomoru kořenového, silné
prosychání a pokles fyziologické vitality). Doporučuji vybrat stromy v různých úsecích aleje,
s různou vzdáleností od zdi různé výšky, do měření zahrnout i některé stromy s centrálními
dutinami.
Současně doporučuji provést vyhodnocení stavu všech stromů v aleji a pokácet jedince bez
možnosti efektivní stabilizace řezem. Na základě výsledků tohoto hodnocení a výstupu
z tahových zkoušek doporučuji zpracovat projekt postupné a koncepční obnovy celé aleje.
Jaká je perspektiva setrvání dřevin na místě v případě provedení dalších zásahů (jiných
než odstranění dřeviny) a ekonomická výhodnost těchto zásahů?
Dobu setrvání na stanovišti u krátkodobě perspektivních stromů odhaduji do 10 let. Jedná
se však o odhad, který se může změnit v závislosti na klimatických podmínkách
v následujících letech a na postupu kořenových hnilob. Jejich ponechání na stanovišti
zakládá nutnost jejich ošetření obvodovými redukcemi korun. Jedná se o finančně poměrně
nákladné zásahy, které je často nutné opakovat v několika krocích (není vhodné
jednorázové radikální sesazení). Provedení obvodové redukce je navíc obtížné na stromech
s vysoko nasazenou korunou („není na co redukovat“) a u stromů s poklesem fyziologické
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vitality (nelze očekávat dobrou reakci na řez a aktivitu ve spodních partiích koruny).
Finanční prostředky vynaložené na péči o krátkodobě perspektivní stromy by mohly být
efektivněji vynaloženy na novou, kvalitní a dlouhodobě perspektivní výsadbu v rámci
obnovy aleje.
Jaký vliv bude mít zachování / pokácení dřevin na zajištění funkční a estetické hodnoty
aleje do budoucna?
Zachování všech dřevin by v řadě případů znamenalo provedení rozsáhlých obvodových
redukcí, u některých stromů i tvorbu torz. I při jejich ponechání by tedy došlo k určitému
snížení funkční a estetické hodnoty aleje jako celku.
K určitému poklesu uvedených funkční dojde samozřejmě i pokácením neperspektivních a
krátkodobě perspektivních stromů (nejen hodnocených v tomto posudku, ale na základě
vyhodnocení stavu celé aleje). Tento zásah však vnímám jako zásadní opatření, které
nastartuje obnovu celé aleje. Při blokové obnově bude zajištěno dostatečné oslunění
nových výsadeb. Při vhodné přípravě prokořenitelného prostoru a odpovídající péči
v prvních letech po výsadbě lze u nových stromů očekávat poměrně rychlý růst, který zajistí
jejich brzkou funkčnost. Nové stromy budou dlouhodobě perspektivní, při vhodné péči
bude navíc zajištěna odpovídající úroveň provozní bezpečnosti v lokalitě.
6.2

Podmínky správnosti závěru

Podklady pro zpracování znaleckého posudku i samotné místní šetření provedené dne
8. 6. 2021 umožňují znalkyni vyslovit závěr uvedený v kapitole 4.2.1 a v odpovědích na
otázky zadavatele v kapitole 6.

7 PŘÍLOHY:
1/ OBJEDNÁVKA
2/ VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
3/ ZÁKRES DO SITUACE
4/ METODIKA HODNOCENÍ
5/ FOTODOKUMENTACE
6/ INVENTARIZAČNÍ TABULKA
7/ HODNOCENÍ ZADAVATELE Z LET 2017 A 2019
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7.1

Objednávka
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7.2

Výpis z katastru nemovitostí
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7.3

Zákres do situace
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7.4

Metodika hodnocení

 lokalizace stromu (zakreslení polohy do leteckého snímku – poskytnuto zadavatelem)
 určení taxonu (rod, druh, případně kultivar kultivaru; česky + vědecky)
 průměr kmene v centimetrech (měřený ve výšce 1,3 m pásmem)
 výška stromu v metrech (měřený výškoměrem)
 výška nasazení koruny v metrech (měřený výškoměrem)
 průměr koruny v metrech (odhad krokováním)
 fyziologické stáří (parametr, který popisuje stadium vývoje jedince; kromě věku stromu ho ovlivňují
především stresující faktory prostředí)
1 mladý strom ve fázi aklimatizace
2 aklimatizovaný mladý strom
3 dospívající strom
4 dospělý strom
5 senescentní strom
 fyziologická vitalita (souhrnný parametr, který popisuje životaschopnost jedince, tzn. dynamiku průběhu
jeho fyziologických funkcí)
1 vitalita výborná až snížená
2 vitalita zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny
3 vitalita výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4 vitalita zbytková (větší část koruny odumřelá)
5 suchý strom
 zdravotní stav (charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického narušení či poškození; hodnotí
všechna narušení stromu jako mechanického objektu bez ohledu jejich bezprostředního vlivu na celkovou
stabilitu jedince)
1 zdravotní stav výborný až dobrý
2 zdravotní stav zhoršený (mechanické narušený významného charakteru)
3 zdravotní stav výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití hodnoceného jedince)
4 zdravotní stav silně narušený (souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití
hodnoceného jedince)
6 rozpadající se/rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, rozpadlý jedinec)
 stabilita (hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením významné části
koruny. Při vizuálním hodnocení stavu stromů je součástí šetření pouze hodnocení odolnosti proti zlomu.
Odolnost proti vyvrácení je hodnocena jen na základě vizuálně patrných symptomů. Náplní hodnocení
stability stromu je kvantifikace rozsahu zjištěných defektů, nikoli předvídání okamžiku selhání).
1 stabilita výborná až dobrá
2 stabilita zhoršená (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu bez akutního vlivu na
stabilitu hlavních nosných částí)
3 stabilita výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu, často vyžadující
stabilizační zásah)
4 stabilita silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu či souběh defektů
výrazně snižující stabilitu jedince, vyžadující stabilizační zásah)
5 havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení stabilizačním zásahem)
 perspektiva (charakterizuje zjednodušeným způsobem předpokládanou délku jeho existence na daném
stanovišti za současného plnění všech jeho funkcí, danou stavem a vhodností.
a strom dlouhodobě perspektivní (na stanovišti vhodný a udržitelný v horizontu desetiletí)
b strom krátkodobě perspektivní (na stanovišti dočasně udržitelný)
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c strom neperspektivní (na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou předpokládanou
dobou
přežití)
 provozní bezpečnost (souhrnný parametr, který vyjadřuje míru stability stromu (odolnost proti vyvrácení,
rozlomení koruny, pádu větví) vztaženou na konkrétní stanoviště (přítomnost cílů pádu) s přihlédnutím k
rizikovému potenciálu konkrétního jedince. Rizikovým potenciálem rozumíme schopnost stromu způsobit
škodu na majetku či újmu na zdraví v důsledku jeho selhání; je daný velikostí potažmo kinetickou energií
stromu, případně jeho částí, které by při jeho selhání dopadly na objekty v jeho okolí) – slovní hodnocení
0 PB dobrá (strom neohrožuje své okolí)
1 PB zhoršená (strom ohrožuje své okolí)
2 PB kritická (strom vážně ohrožuje své okolí, hrozí škoda značného rozsahu)
3 PB havarijní (strom svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí škoda
značného rozsahu)
 poznámka ke stavu stromu - jiné podstatné či zpřesňující skutečnosti (důležité pro návrh zásahu)
 návrh zásahu (návrh konkrétní technologie zásahu, viz. Standardy péče o přírodu a krajinu – Řez stromů
– SPPK A02 002:2015)
ZDRAVOTNÍ ŘEZ (S-RZ) - komplexní opatření s cílem zabezpečit dlouhodobou funkci a perspektivu stromu s
udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Odstraňujeme větve strukturálně
nevhodné (kodominantní výhony apod.), s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením, nevhodně
postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se větve apod.), mechanicky poškozené, zlomené,
se sníženou stabilitou, napadené chorobami či škůdci, usychající a suché. Ponechávání drobných suchých větví
v koruně není technologickou chybou (nutno přizpůsobit konkrétnímu stanovišti). Při tomto řezu nedochází
k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu, je optimální provádět ho v období plné vegetace.
Zdravotní řez neřeší aktuální statické poměry celého jedince (jako například riziko vývratu, zlomu kmene,
rozpadu koruny apod.).
REDUKČNÍ ŘEZY LOKÁLNÍ (S-RL)
lokální redukce směrem k překážce (S-RLSP) – redukce části koruny kolidující s budovami či jinými objekty.
lokální redukce z důvodu stabilizace (S-RLLR) – symetrizace, zmenšení torzního namáhání kmene u výrazně
nepravidelné koruny, odlehčení přetížených kosterních větví.
STABILIZAČNÍ ŘEZY - redukují velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu
koruny u stromů s narušenou stabilitou. V případě realizace stabilizačních řezů na zdravých stromech s
primární korunou bez odůvodnění dochází k trvalému poškození stromu.
obvodová redukce (S-RO) - provádí se především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení
náporové plochy koruny stromu a snížení těžiště stromu, současně podpoří regeneraci ve spodních
částech koruny a na kmeni. Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zkrácení
zmenšuje. Nelze provádět u mladých jedinců ve fázi intenzivního výškového růstu, je určena především
pro dospělé a senescentní jedince. Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický pro
daný druh či kultivar. RO20, RO30 – obvodová redukce s intenzitou 20/30% objemu listového aparátu.
INSTALACE VAZEB – instalace bezpečnostních vazeb na staticky oslabené stromy. Cílem je zlepšení statických
poměrů jedince a zabránění rozlomení koruny.
pružná vazba - ze syntetických materiálů, pro tlaková větvení bez dalšího poškození, standardizovaný lanový
systém (COBRA, ARCO, FLORAPAS, GEMINY apod.), instalace dle technologického postupu uváděného
výrobcem, instalace horní úrovně vazby v 2/3 – 3/4 výšky větvení, dolní úrovně v 1/3 – 1/2 výšky větvení,
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instalovaná vazba nesmí být v žádném případě předepjatá! (pozor na instalaci mimo vegetaci, vazba se po
olistění zpravidla napne), funkční životnost cca 5 - 10 let;
-

VDS – pružná vazba standardní, nosnost min. 2 t

-

VDZ – pružná vazba zesílená, nosnost min. 4 t

KÁCENÍ - pokácení stromu s rozřezáním a odstraněním větví a kmene, se složením na hromady v blízkosti
stromu nebo s naložením na dopravní prostředek.
Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše (S-KPP) – kácení v případech, kdy není pro pokácení
stromu dostatečný dopadový prostor a poškoditelné překážky zabírají výseč více než 25 % průměru
koruny.
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7.5

Fotodokumentace

A01329
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A01330
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A01331
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Javor č. 1
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A01337
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Javor č. 2
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A01342

Znalecký posudek č. 70/5/2021, strana 33 (celkem 50)

A01344
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A01346
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A01353
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A01360
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A01378
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A01380
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A01386
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A01387
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A01401
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A01402

Znalecký posudek č. 70/5/2021, strana 43 (celkem 50)
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šířka koruny (m)

fyziologické stáří

fyziologická vitalita

zdravotní stav

stabilita

perspektiva

provozní bezpečnost

49

154

12

5

10

3

2

4

3

a

1

A01330

lípa srdčitá (Tilia
cordata)

38

120

14

5

9

4

5

5

4

c

2

A01331

lípa srdčitá (Tilia
cordata)

43

136

12

5

11

4

1

3

3

a

javor mléč
(Acer platanoides)

48

151

16

5

11

4

1

2

1

a

1

lípa srdčitá
A01337
(Tilia cordata)

2

A01342

poznámka ke stavu stromu
60 cm od zdi výšky 40 cm, zasypaná báze, dutina ve kmeni
procházející ke kosternímu větvení a velké řezné rány v
okolí, břečťan velká část odumřelá, odumřelé větve,
pahýly, vyhnívající řezné rány na kosterních větvích

návrh
zásahu

poznámka k zásahu

naléhavost

spodní okraj koruny (m)

lípa srdčitá (Tilia
cordata)

taxon

výška (m)

A01329

číslo stromu

obvod kmene (cm)

Inventarizace

průměr kmene (cm)

7.6

S-RO20, S-RZ

1

odumřelý, 50 cm od zídky, rozsáhlá hniloba báze,
lesklokorka tmavá, náklon nad dětské hřiště a nad
lavičkami

S-KPP

0

1

50 cm od zídky výšky 40 cm, zasypaná báze, boule a
podélné žebro na kmeni, vyhnívající řezné rány v blízkosti
kosterního větvení a na kosterních větvích

S-RO20, SRZ, S-RLLR

1

v mírném svahu, mírně zasypaná báze, kodominantní
větvení, asymetrická koruna, drobné odumřelé větve,
odumřelý břečťan

S-RZ

40 cm od zídky výšky 30 cm, zasypaná báze, výmladky na
bázi, podélné žebro na kmeni, vyhnívající řezné rány, řidší
olistění, prosychání drobných větévek, vrchní část koruny
nad cestou tvoří sekundární výhony po redukci, drobné
odumřelé větve

46

145

16

6

10

4

2

3

3

a

1

javor mléč
(Acer platanoides)

49

154

16

5

11

4

1

1

1

a

1

v mírném svahu nad cestou, mírně zasypaná báze,
odumřelý břečťan, kodominantní větvení, asymetrická
koruna, odumřelé větve, řidší olistění

S-RZ, S-RLLR

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

49

154

19

9

9

4

3

3

3

b

1

50 cm od zídky výšky 30 cm, zasypaná báze, dutina ve
kmeni, velké vyhnívající řezné rány, sekundární obrost na
kmeni, prosychá, řidší mezernaté olistění

S-KPP
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S-RZ, S-RLLR

zapěstovat sekundární obrost

1

3

redukovat sekundární výhony na
vrcholu koruny

2

3

uvolnit místo pro obnovu aleje

1

fyziologická vitalita

zdravotní stav

stabilita

perspektiva

provozní bezpečnost

8

12

4

2

3

3

b

1

poznámka ke stavu stromu

návrh
zásahu

40 cm od zídky výšky 30 cm, zasypaná báze, podélná žebra
a kalusující poškození na kmeni, úzké větvení, vyhnívající
S-KPP
řezné rány a výletové otvory na kmeni od cesty,
asymetrická koruna, prosychá
30 cm od zídky výšky 30 cm, zasypaná báze, centrální
dutina ve kmeni s drobným vstupem ve směru k cestě,
primární náklon, asymetrická koruna, odumřelý břečťan,
odumřelé větve, prosychá, sekundární obrost na kmeni,
nad lavičkou

poznámka k zásahu

naléhavost

fyziologické stáří

21

šířka koruny (m)

192

spodní okraj koruny (m)

61

výška (m)

obvod kmene (cm)

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

průměr kmene (cm)

číslo stromu
A01344

taxon

roste v místě, které je vhodné
uvolnit pro obnovu aleje, případně
varianta RO20, RZ, RL-LR

2

roste v místě, které je vhodné
uvolnit pro obnovu aleje, případně
varianta RO20, RZ

1

lípa srdčitá
A01346
(Tilia cordata)

49

154

16

6

7

4

2

3

3

b

1

A01353

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

58

183

14

4

13

4

1

3

2

a

1

20 cm od zídky výšky 30 cm, mírně zasypaná báze,
výmladky na bázi, boule na kmeni, vyhnívající řezné rány v
kosterních větvích, odumřelé větve

S-RZ, S-RLLR

2

A01360

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

44

139 15,5

5

7

4

1

3

2

a

1

20 cm od zídky výšky 30 cm, zasypaná báze, výmladky na
bázi, nezhojené řezné rány, drobné vstupy do dutin, bujný
sekundární obrost

S-RO30, SRZ, S-RLLR

2

A01378

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

48

151

14

5

7

3

2

4

3

b

1

30 cm od zídky výšky 1 m, zasypaná báze, rozsáhlá hniloba
kmene, velké vyhnívající řezné rány, torzo se sekundárním S-KPP
obrostem

2

A01380

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

49

154

14

7

8

4

4

4

4

c

2

20 cm od zídky výšky 1 m, zasypaná báze, hniloba báze,
dřevomor kořenový, sekundární obrost na kmeni,
vyhnívající řezné rány, silně prosychá

S-KPP

0

A01386

lípa srdčitá (Tilia
cordata)

69

217

20

4

11

4

2

4

4

b

2

30 cm od zídky výšky 1 m, zasypaná báze, mohutná rána
se vstupem do dutiny na kmeni po odlomené kosterní
větvi, narušené kosterní větvení, tlaková vidlice,
vyhnívající řezné rány

S-KPP

roste v místě, které je vhodné
uvolnit pro obnovu aleje, případně
varianta RO30, RZ, RL-LR

1

A01387

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

49

154

17

5

8

4

1

3

2

a

1

50 cm od zídky výšky 60 cm, zasypaná báze, kalusující
poškození kmene, sekundární obrost na kmeni, drobné
odumřelé větve

S-RZ

redukovat kolmý výhon nad cestou
s horší vitalitou

2
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S-KPP

spodní okraj koruny (m)

šířka koruny (m)

fyziologické stáří

fyziologická vitalita

zdravotní stav

stabilita

perspektiva

provozní bezpečnost

230

23

8

12

4

2

3

2

a

1

v těsné blízkosti zídky 60 cm, zasypaná báze, boule na
kmeni, odumřelý břečťan, výletový otvor z dutiny v
kosterní větvi nad cestou, vyhnívající řezné rány,
odumřelé větve, zavěšené větve, kodominantní větvení

S-RO20, SRZ, 1xVDS

1

A01402

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

67

211

19

9

12

4

1

3

3

a

1

v těsné blízkosti zídky výšky 60 cm, zasypaná báze, dutina
ve kmeni, mravenci, nezhojené řezné rány a sekundární
obrost na kmeni, odumřelý břečťan

S-RO20, S-RZ

2

A01405

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

65

205

19

8

14

4

1

4

3

a

2

v těsné blízkosti zídky výšky 60 cm, zasypaná báze, drobné
S-RO20, Svýmladky na bázi, tlaková vidlice, vyhnívající řezné rány,
silné odumřelé větve, pahýly, úzké nasazení kosterní větve RZ, 1xVDS
nad cestou

poznámka ke stavu stromu
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návrh
zásahu

poznámka k zásahu

naléhavost

obvod kmene (cm)

73

výška (m)

průměr kmene (cm)

lípa srdčitá
(Tilia cordata)

číslo stromu
A01401

taxon

1

7.7

Hodnocení zadavatele z let 2017 a 2019
2017

2019

A 01329 lípa srdčitá - Tilia cordata

162

7

18

3

4

4

2

1 c

na kmeni je rozsáhlá dutina s pokročilou
destrukcí dřeva, zbytková stěna 5 cm,je
1 znatelný ústup koruny

A 01330 lípa srdčitá - Tilia cordata

120

5

22

9

4

2

2

0 b

1

A 01331 lípa srdčitá - Tilia cordata

135

10

10

5

3

4

2

1 c

1

A 01337 lípa srdčitá - Tilia cordata

145

7

17

5

4

4

2

1 c

1

A 01342 lípa srdčitá - Tilia cordata

155

8

23

5

4

4

2

2 c

1

A 01344 lípa srdčitá - Tilia cordata

190

8

25

8

4

4

2

1 c

1

A 01346 lípa srdčitá - Tilia cordata

155

6

20

8

4

3

2

1 c

1

poškození na kmeni,trhliny na kosterních
větvích,prosychá,vysoko nasazená koruna
dutiny na kmeni a v místě větvení, v rozsoše
větvení je rozsáhlá dutina s pokročilou
hnilobou
silně proschlý, rozsáhlá hniloba v ranách,
menší listy, dutiny v rozsoše větvení,
hniloba v ráně u báze kmnee, dutina s
puklinou na kmeni, hniloba v ranách po
prořezu,
na kmeni kýly, tlaková větvení v koruně,
poškození kmene od datlůna kmeni i na
větvích, silně proschlý, ulomené větve v
koruně, sekundární oborst na kmeni, ústup
koruny,
na kmeni je dutina s pokročilou destrukcí
dřeva, koruna je vysoko nsazená
jendostranná, poškozený habitus, prohnutý
kmen,

naléhavost

Perspektiva

Provozní bezpečnost

Vitalita

Poznámky

Zdravotní stav

naléhavost

Perspektiva

Provozní bezpečnost

Vitalita

Zdravotní stav

Fyziologický věk

Nasazení koruny [m]

Výška [m]

Průměr koruny [m]

Obvod kmene [cm]

Inventární číslo

Taxon

Poznámky

4

3

2 c

silně proschlé od obvodu, ústup koruny, suché větve o
průměru 5 cm, pokácet, pokud ne hned tak prořez1 snížit těžiště

2

5

0 b

kontrola 1.7.2019, zcela suchý, plodnice lesklokorky u
0 báze

4

3

2 c

4

2

1 c

4

3

3 c

1 silně proschlý, pokácet, jinak zredukovat,
suché větve 10-15cm, obvodové prosychání, ústup
koruny, odstranit aspoň ty suché větve
silný ústup koruny, hniloba v ranách, suché větve
1
průměr 10 cm, značně snížená vitalita, aspoň rychle
0
bezpečnostní řez

4

2

3 c

1
0

3

2

2 c

1
0

odstraněný břečťan, prosychá,

1
1

ústup koruny, suché větve průměr 10 cm, aspoň
udělat bezpečnostní řez, nebo sesadit,

A 01353 lípa srdčitá - Tilia cordata

195

8

18

3

4

3

2

1 c

hniloba u báze kmene, hniloba v ranách po
2 ořezu

3

0

0 c

2
0

obvodové prosychání, rozsáhlé, až do kosterního
větvení, ve výšce 6 m plodnice troudnatce, , pokácet,
nebo bude nutné udělat torzo,

A 01360 lípa - neurčená - Tilia sp.

142

9

15

6

0

4

2

1 c

2

4

2

2 c

1
0

ústup koruny, silné prosychání, větve průměr 10-15
cm, pokácet, nebo dočasně aspoň odstranit suché,

A 01378 lípa srdčitá - Tilia cordata

185

4

15

5

4

4

3

2 c

4

4

2 c

zcela poškozený habitus dřeviny,
koruna odumírá, u báze dutina s hnilobou,
sekundární oborost se vytváří ve spodní části
1 koruny,
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1

v podstatě už jen torzo se suchými větvemi

2017

2019

0 c

2 proschlý ústup koruny,

3

3

0 c

silný ústup koruny, suché větve průměr 20 cm,
1 odumírá, ,

4

3

1 c

pahýly a suché větve 10-15 cm , prosychá po obvodu,
1 redukce aspoň

naléhavost

3

Poznámky

Perspektiva

3

Provozní bezpečnost

Vitalita

4

Vitalita

Zdravotní stav

10

Zdravotní stav

Fyziologický věk

20

naléhavost

Nasazení koruny [m]

6

Perspektiva

Výška [m]

168

Provozní bezpečnost

Průměr koruny [m]

A 01380 lípa srdčitá - Tilia cordata

Obvod kmene [cm]

Inventární číslo

Taxon

Poznámky

A 01386 lípa srdčitá - Tilia cordata

211

7

20

5

4

4

2

1 c

proschlý, ústup koruny, dutina na kmeni po
vylomené větvi o pr. 50 cm, nestabilní větvení,
1 metlovitý charakter koruny

A 01387 lípa srdčitá - Tilia cordata

161

6

20

4

4

3

3

0 c

2 prosychá, ústup koruny oborst kmene,

3

3

0 c

2
0

nahoře silně proschlý, obrost ve spodní části, silný
ústup koruny

A 01401 lípa srdčitá - Tilia cordata

238

8

23

9

4

4

2

1 c

1 silně proshlý, ústup koruny, hniloba v ranách,

4

2

1 c

1
0

suché větve 10-20 cm,

A 01402 lípa srdčitá - Tilia cordata

192

8

23

4

4

3

2

1 c

hniloba v ranách, hniloba v uzavřené dutině až
2 k bázi kmene, ústup koruny

3

2

1 c

obrost jen ve spodní části, suché větve průměr 20 cm,
2 mravenci,

A 01405 lípa srdčitá - Tilia cordata

205

8

20

8

4

4

1

3 c

rozpad kostry koruny, pokročilá hniloba v
2 rozsoše, tlaková vidlice rozvinutá,

4

1

3 c

2 , suché větve 5-10 cm, aspoň zredukovat
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Znalkyně nepřibrala ke zpracování znaleckého posudku konzultanta.
Byla sjednána smluvní odměna.

PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že jsem si vědoma následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, a to ve
smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a
ve smyslu § 110a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

ZNALECKÁ DOLOŽKA:
Znalecký posudek jsem podala jako znalkyně jmenovaná rozhodnutím předsedkyně
Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 1. 2011 čj. 3951/2010 v oboru ochrana
přírody se specializací hodnocení stavu a návrh technologie ošetření stromů, diagnostika
provozní bezpečnosti stromů, a v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací
dřeviny, trvalé porosty, zapsané v seznamu znalců a tlumočníků vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem.
Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 70/5/2021 ve znaleckém deníku.

V Liberci dne 14. 7. 2021

Digitálně
podepsal Ing.
Radka
Frydrychová
Datum:
2021.07.14
13:15:27
+02'00'
Ing. Radka Frydrychová
znalec
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