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Údržba a obnova dřevin rostoucích mimo les jsou častá témata, řešená 
jak v intravilánech obcí, tak ve volné krajině. Tyto dřeviny jsou většinou 
vnímány jako estetický prvek a často mají i kulturně-historický význam. 
Nelesní dřevinná vegetace v krajině tak plní mnoho různých funkcí: este-
tickou, hygienickou, protierozní, biologickou. Na stromy rostoucí mimo les 
je totiž vázána řada druhů živočichů, někdy i mimořádně vzácných, kteří 
žili v původních pralesích, ale v současných hospodářských lesích již nežijí. 
Je to především řada druhů bezobratlých živočichů, zejména brouků (tzv. 
xylofágní a xylobiontní druhy). Na stromech nebo v jejich dutinách hnízdí 
ptáci a ukrývají se netopýři.

Kromě vlastní údržby jsou stromy často nepříznivě ovlivňovány aktivita-
mi, které probíhají v jejich blízkosti. Jsou to především výkopové a stavební 

Dřeviny rostoucí mimo les 

Příklad seřezání jírovců na torza v Rudolfových sadech v Olomouci (foto R. Pavlačka).

práce, údržba a provoz komunikací, výstavba infrastruktury (elektrické a jiné 
kabelové rozvody, kanalizační síť atd.). Necitlivě provedené zásahy mohou 
významně narušit kořenový systém dřevin, zhoršit jejich zdravotní stav 
a v konečném důsledku vyvolat i nečekaný pád dřevin a ohrozit obyvatele.

Pro komplexní zhodnocení každé situace je potřeba vycházet nejen z po-
žadavků arboristických (tedy takových, kdy se zaměřujeme na dřevinu jako 
jedince a na bezpečnost v jeho okolí), ale je nutné přihlédnout také k dalším 
aspektům, které problematiku dřevin rostoucích mimo les doprovází. Je to 
především stránka biologická, která si všímá potřeba také „oživení“ dřevin 
hmyzem, ptáky a netopýry. Dalším tématem jsou i požadavky zahradního 
architekta, který se zaměřuje na vliv ponechání či odstranění jednotlivých 
stromů a skupin na celkovou kompozici porostu.
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Pohled arboristický
Z hlediska arboristy jsou klíčem k péči dva základní parametry: stav 

stromu a dostupné finanční prostředky.
Základní postup spočívá v rozčlenění zájmového území na menší plochy, 

které lze charakterizovat typem porostu (park, uliční stromořadí, sídlištní 
zeleň nebo zeleň ve volné krajině) a intenzitou využívání (pohyb chodců, 
budovy v okolí, pohyb a parkování vozidel apod.). Poté je možné na vybra-
ných plochách přistoupit k detailnímu šetření – hodnocení stromů podle 
dvou základních aspektů:
�� zhodnocení ploch (lokalizace, expozice, velikost, typ a intenzita vyu-
žívání, přítomnost potenciálních cílů/frekventovanost plochy, historie 
plochy (zejména historie narušení půdního prostředí), plánovaná bu-
doucnost plochy, půdní podmínky, vodní režim, exponovanost větru, 
kolize s konstrukcemi a energovody),
�� zhodnocení stromu (taxon včetně kultivaru, dendrometrické parametry 
(např. výška stromu, obvod kmene, výška a průmět koruny), vitalita (de-
foliace, změny charakteru větvení, velikost listů, změna barvy listů (pozor 
na kultivary), výskyt sekundárních výhonů, dynamika hojení poškození) 
a fyziologické stáří, stabilita/provozní bezpečnost (pravděpodobnost 
selhání stromu vývratem, zlomem, či selháním významné části stromu), 
zdravotní stav (deformace korun, výskyt tlakových vidlic, přítomnost 
dutin, trhlin, suchých a poškozených větví, atd.), sadovnická hodnota, 
kompoziční hodnota, perspektiva, biologická hodnota).

Na základě zhodnocení stanoviště i stromu můžeme (s přihlédnutím 
k dalším aspektům jako je mj. výskyt zvláště chráněných druhů živočichů – 
viz dále) přistoupit k návrhu péče/zásahu:
�� odstranit strom,
�� odstranit cíl,
�� technickým zásahem zvýšit stabilitu stromu a jeho bezpečnost.

Pohled chiropterologický
Pokud se jedná o zásahy do většího počtu stromů, lze doporučit provedení 

specializovaného biologického hodnocení, zaměřeného na obratlovce 
(netopýry a ptáky). Tyto průzkumy mohou zpracovat členové České společnosti 
pro ochranu netopýrů – ČESON nebo autorizované osoby na biologické 
hodnocení (§ 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

Obecně lze říci, že většina netopýrů je zvláště chráněných (podle 
Příl. III. vyhl. č. 395/1992 Sb.). Netopýři by však měli být zohledňováni 
pouze pokud:
�� stromy prokazatelně využívají, a nebo
�� se jedná o hodnotné stromy, které mají vysoký úkrytový potenciál 
a jsou na vhodném místě (v městských parcích mají větší hodnotu než 
ve shluku starých stromů v remízu).

Přítomnost netopýrů na lokalitě lze určit: buď vizuálně, přímým 
pozorováním nebo akusticky podle hlasů z dutin. Nejdůležitější je lo-
kalizovat úkryty, protože naším zájmem je ochránit všechny druhy ne-
topýrů! Pozorování je dobré provádět cca 15 minut před soumrakem 

do 1 hodiny po něm, zásadně v teplém počasí (v noci nad 6 °C, večer 
lépe 10 °C), bez srážek a bez větru.

Většina druhů běžně zjišťovaných ve stromech patří k druhům 
hojným s prakticky celoplošnou distribucí v ČR, ale některé druhy vázané 
na stromy, jsou vzácnější – např. netopýr velkouchý, n. stromový, n. černý, 
n. vousatý, n. Brandtův a n. vodní.

Pohled entomologický
Významné je zhodnocení stromů i z pohledu saproxylických  

(tzn. na mrtvé dřevo vázaných) brouků a ověření výskytu ohrožených 
druhů. Tyto informace je možné získat terénním šetřením, z internetových 
databází, literatury, nebo nejlépe kontaktováním odborníka a entomolo-
gickým průzkumem.

Stromy klasifikované jako významné pro saproxylické brouky je dobré 
ponechat ve stávajícím stavu, resp. upravit tak, aby nepředstavovaly 
bezpečnostní riziko pro své okolí (viz pohled arboristický).

Přehled zájmových skupin
Údržba zeleně, zejména v intravilánech měst a obcí, je většinou předmě-

tem velkého zájmu veřejnosti. Zejména u rozsáhlejších zásahů je klíčovým 
bodem zapojení veřejnosti. Vždy je vhodné věnovat dostatek času propagaci 
projektů a umožnit veřejnosti jak odborné, tak laické, detailně se s nimi 
seznámit. Následné zásahy, které mohou být velmi destruktivní, budou 
veřejnosti s pochopením lépe akceptovány. Proto je nezbytné pracovat se 
všemi skupinami obyvatel, které se, ať už z profesních důvodů nebo z důvodů 
osobního zájmu, k údržbě zeleně vyjadřují. Je to poměrně široká a pestrá 
skupina obyvatel, kterou tvoří:
�� vlastník pozemku a stromu, příp. pověřený správce,
�� uživatelé zeleně (občané města, obyvatelé dané lokality apod.),
�� orgány státní správy ochrany přírody a krajiny, ČIŽP, AOPK ČR, AVČR,
�� zástupci zájmových organizací s vazbou na veřejnou zeleň (ČSOP, Česká 
mykologická společnost, Česká společnost ornitologická, Česká společ-
nost pro ochranu netopýrů apod.),

Netopýr ušatý je běžným druhem, který využívá úkryty ve 
stromech i v budovách (foto A. Bláhová).



�� členové občanských sdružení zaměřených na ochranu přírody, osoby 
provádějící zásahy,
�� orgány památkové péče,
�� orgány ochrany zdraví,
�� zasažení vlastníci jiných objektů (správa povodí, správy energovodů 
apod.),
�� bezpečnostní složky státu (HZS, PČR, záchranáři),
�� média,
�� vědecké a odborné subjekty (znalci, autorizované osoby, projektanti).

Rizika a možnosti řešení
Radikální změnu péče a způsobu hodnocení musíme očekávat tam, kde se 

do popředí dostává biologická funkce stromu. Zde se pak liší i vybrané zása-
hy, které nesmí ohrozit populace vázaných organizmů, např. vytváření torz.

Příkladem špatné péče může být naplánování sanačních zásahů, ve-
doucích ke zničení stanovišť chráněných druhů živočichů. Zde je potřeba 
spolupracovat s odborníky.

Nepříjemné následky může mít také přehlédnutí některých významných 
symptomů, zejména náznaků minulého narušení kořenového systému například 
výkopem, nebo třeba dlouhodobým zatopením, překrytím nepropustnými vrstvami, 
což vede k hypoxii kořenů a rozvoji hnilob. Zde máme možnost aplikovat moderní 
přístrojové testy.

Pokud není úkryt netopýrů významný, je nezbytné vhodně 
načasovat kácení, tak aby nedošlo k přímému poškození netopýrů. 
Nutné je vyhnout se zásahům do stromu v době nevzletných mláďat, tj. 
od konce května až poloviny července a přítomnosti zimujících netopýrů 
v zimních měsících prosinci až únoru. Obecně lze kácení doporučit na 
podzim v teplejších dnech.

Pokud je nezbytné pokácet stromy, o kterých je známo, že v nich ne-
topýři byli, je nutné provést večer před kácením monitoring a zajistit 
při vlastním kácení dozor kompetentního člověka pro odchyt netopýrů 

z pokácených stromů (www.ceson.org) a případnou péči o nalezené pora-
něné jedince (stanice handicapovaných živočichů, registrované pod ČSOP, 
www.zvirevnouzi.cz).

Také samotné uzavření dutiny, která je netopýry obývána, může vést 
k přímému usmrcení mláďat, jsou-li v době uzávěry přítomna uvnitř. 
I přesto, je-li uzávěra provedena v době momentální absence netopýrů, 
hrozí sekundární negativní vlivy v budoucnu. Pokud samice v pokročilé fázi 
gravidity naleznou osvědčený úkryt v dalším roce nepřístupný, nemusí mít 
v krátkém období do porodu mláďat dostatek času najít plnohodnotnou al-
ternativu! Netopýrům pro vstup obvykle postačí i velmi malý otvor do dutiny, 
který současně zajistí její odvětrání a tím částečně omezí rozvoj hniloby.

U stromů obývaných netopýry je k ochraně dřeva vhodné použít pouze 
nerizikové chemikálie na bázi permethrinu atd. Pokud úkrytové stromy 
netopýrů nejsou nestabilní a nebezpečné, měly by být zachovány a udrženy 
co nejdéle.

Ošetření stromů, z důvodů ochrany saproxylických brouků, je vhodné 
provádět formou odlehčení korun stromů, ozdravných řezů a svazování 
kosterních větví, případně ořezů stromů na životaschopná torza. Stromy 
ošetřené na torza lze ponechat na dožití v lokalitě. Vzniklé řezy není žádoucí 
zatírat impregnačními nátěry.

Dutiny, ať už stávající nebo v budoucnu vzniklé, by se neměly 
zastřešovat, vypalovat ani vylívat betonem nebo jinými konzervačními 
hmotami.

Odumřelé dřevo, nacházející se na živých stromech, je vhodné 
ponechat a nefrézovat.

Pokud to situace dovolí, je dobré po kácení stromů ponechat většinu 
pařezů přirozenému rozpadu (zejména je nefrézovat a nevyrývat).

Každý pokácený významný strom by měl být zkontrolován 
odborníkem z oboru entomologie dříve, než je dřevo odvezeno. Řada 
druhů hmyzu může na ponechaných kusech dřeva dokončit vývoj a případně 
si najít nové stanoviště (pokud je v okolí k dispozici).

Zlatohlávek skvostný 
(Potosia aeruginosa), 
zástupce ohrožených 

saproxylických 
brouků v parcích, 

jehož larvy se vyvíjí 
v dutinách stromů 

(foto ©Fritz  
Geller-Grimm).

Ukázka ošetření 
stromu ořezaného na 
životaschopné torzo,  
které umožňuje 
zachování podmí-
nek pro vývoj 
saproxylických brouků 
(foto J. Kašák).
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Pokud je z bezpečnostních důvodů nutné některý z významných stro-
mů kácet, je vhodné ponechat je celé, případně jejich části, na lokalitě 
až do úplného rozpadu, jako tzv. broukoviště (loggery) – kusy kmenů 
částečně zapuštěné v zemi určené pro saproxylický hmyz.

Složení nových výsadeb by mělo přibližně odpovídat stávající 
druhové skladbě dřevin, případně by měly být upřednostněny původní 
dřeviny, aby se na dané lokalitě postupně obnovovaly možnosti pro život 
saproxylického hmyzu.
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