
Doporučení k péči 
o dřeviny v obcích



Doporučení k péči  
o dřeviny v obcích
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ÚvoD
Materiál, kterým právě listujete, má přiblížit všem zájemcům problematiku péče a ochrany dřevin v našich sídlech. 
Při péči o veřejnou zeleň musíme vycházet z mnoha poznatků i vědních oborů. Nemůžeme se spokojit jen s posu-
zováním stavu věci z hlediska biologických a ekologických věd, ale musíme též hledat oporu v historických a kra-
jinářských souvislostech včetně esteticko-architektonických hledisek. 

Nutným předpokladem úspěchu je též znalost sadovnického sortimentu a vhodnosti jeho umístění. To vše nám 
ještě zdaleka nezaručí dosažení kýženého efektu. Na řadu dále přichází odborná a pravidelná péče o příslušné 
vegetační prvky a jejich ochrana před vnějšími vlivy. 

Dřeviny zásadním způsobem spoluvytváří obraz našich sídel a činí ho příjemnějším a malebnějším. 

Naším cílem by měla být zdravá, perspektivní a odpovídající zeleň, která bude pozitivně působit na obyvatele 
a návštěvníky obcí. Právě stav a kvalita zeleně je vizitkou každého sídla. Náklady na výsadbu a péči o dřeviny 
nemusí vůbec znamenat zátěž pro obecní rozpočty. Kvalitní školkařské výpěstky, vhodně zvolené druhy, správně 
provedená výsadba, efektivní následná i průběžná péče, osvěta a spolupráce s veřejností zaručí optimální stav 
zeleně bez nutnosti neustálé výměny rostlin, značných nákladů na řez a opakovaného zlepšování stanovištních 
podmínek. Absence odborné péče o dřeviny a s tím související poškozování stromů neproškolenými pracovníky při 
běžné údržbě (sečení) znamená začínat stále od počátku a znovu a znovu zakládat vegetační prvky. Tam, kde si již 
uvědomili důležitost zeleně a přistupují  k ní zodpovědně, dělá vegetace radost a je chloubou celé obce. 

Předkládaná příručka uvádí čtenáře do tématu dřevin v sídlech a nabízí návody, postupy a vysvětlení, jak se co 
nejlépe starat, pečovat a celkově zlepšovat stav a funkce vegetačních prvků v obcích. 

V jednotlivých kapitolách je nejprve daná problematika krátce nastíněna a přiblížena. Těžištěm tohoto průvodce 
jsou pak odkazy na jednotlivé metodiky či odborné texty, které se dopodrobna věnují jednotlivým tématům. Ze 
studia doporučené literatury v kombinaci s obecnými principy lze vytěžit maximum. 

Věřím, že vzhledem k rozsahu zpracovaného tématu najde tato příručka široké uplatnění mezi správci zeleně, 
místními samosprávami, ale bude prospěšná i pro spolky, širokou veřejnost, ale i další zájemce z nejrůznějších 
organizací včetně pracovníků státní správy a jejích ústředních orgánů.   

Dále uvedené metodiky a odborné texty jsou volně ke stažení v elektronické verzi publikace na adrese: 
www.obcepro.cz/zakladni-dokumenty.
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Význam a funkce dřevin v obcích
Stromy jsou nejvýraznější, nejkrásnější a nejdůležitější složkou přírody našich sídel. Poskytují nám 
mnoho benefitů a plní zde nezastupitelnou roli. Pojďme si nyní shrnout jejich nejdůležitější funkce.
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ekologické funkce
Stromy napomáhají při formování přízni-
vého porostního klimatu. Vícepatrový po-
rostní kryt brání ve dne přehřívání vzdu-
chu v okolí půdního povrchu a stíněním 
obzoru korunami stromů zase zabraňuje 
vyzařování tepla z přízemní vrstvy v noci. 
Proto bývá průměrná teplota vegetačních 
ploch ve dne nižší o 0,5 až 3,0 °C. 

Blahodárný účinek stromů můžeme také 
pocítit doslova na vlastní kůži. Ve stínu 
stromů se aktivní povrchy (například lid-
ské tělo) zahřívají o 15 až 30 °C méně, než 
je povrchová teplota přímo osluněných 
povrchů. V důsledku spolupůsobení dal-
ších funkcí bude vegetační stín osluně-
ných povrchů obyvateli většinou hodno-
cen jako komfortnější než stín slunečníku 
či domu. 

Stromy také zvyšují vlhkost vzduchu výpa-
rem vody z listů. Rovněž pozitivně ovliv-
ňují rychlost proudění vzduchu. 

Dřeviny jsou stejně jako všechny zelené 
rostliny základem celé potravní pyrami-
dy. Dospělé a zejména staré stromy jsou 
samostatným a svébytným biotopem 
a rovněž habitatem – obydlím. Celá řada 
organismů je na daný strom odkázána 
nejen potravně, ale nacházejí zde i trvalý 
úkryt, např. v dutinách stromů hnízdí ptá-
ci. Dokonce i mrtvé dřeviny jsou domovem 
mnoha druhů užitečného hmyzu. 

ZDravotně rekreační funkce
Stromy pozitivně ovlivňují plynné složení atmosféry produkcí kys-
líku. Uvolňují biologicky aktivní látky příznivě působící na lidský 
organismus (např. reaktivní kyslíkaté látky, flavonoidy, organické 
kyseliny, terpeny, látky bakteriostatické až bakteriocidní a repe-
lentní). 

Svými listy stromy výrazně zvyšují plochu vegetačního povrchu, 
čímž přispívají k regulaci prašnosti prostředí. Porosty dřevin mo-
hou snižovat hlučnost. Širší pruhy hustě olistěných stromů snižují 
hluk o 10–12 dB.

StabiliZační funkce v krajině
Význam stromů spočívá i v regulaci koloběhu vody a ochraně půdy 
před vodní a větrnou erozí. Lesy v jednotlivých patrech zachycu-
jí srážky a zpomalují jejich odtok, zajišťují postupnou evaporaci 
a transpiraci (tj. vypařování vody). Stromy též svými kořeny zpev-
ňují svahy a břehy řek a rybníků. 

eSteticko-krajinářSké funkce
Zelená barva, střídání světla a stínu, příjemné zrakové a čichové 
vjemy člověka uklidňují a osvěžují. Tak jako je každý člověk jiný, ne-
najdeme ani dva stejné stromy.  Stromy zlepšují životní podmínky, 
zpříjemňují prostředí a stávají se inspirací pro umělce. Rozptýlená 
zeleň zvyšuje estetickou hodnotu jednotvárné krajiny, vytváří její 
malebnost, mnohotvárnost, formuje ji a rozčleňuje plochu.

Strom je architektonický prvek, který má své články a působí stej-
ně jako kterýkoliv jiný architektonický či výtvarný element. Navíc 
má tu vlastnost, že je to prvek živý, proměnlivý, a to jak v krátkém, 
tak i v dlouhém časovém období.

Stromy výrazně spoluurčují ráz sídla a podtrhují v něm výjimečné 
stavby či vytvářejí svébytné kompozice.
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kulturně-HiStorickÝ  
vÝZnam
Staré stromy jsou významnou složkou 
kulturní krajiny, často tvoří součást his-
torických a kulturních památek. K řadě 
z nich se váže pověst nebo historická 
událost. Jsou pamětí krajiny a pomáhají 
utvářet její ráz. 

Nejstarší stromy jsou spojovány s vě-
hlasnými osobnostmi, jako byli napří-
klad svatý Václav, kníže Oldřich, Mistr 
Jan Hus a Karel IV. Váží se i ke jménům 
prostých lidí nebo hospodářů, na jejichž 
gruntech rostly. Řada stromů připomíná 
konec nevolnictví, roboty, konec válek či 
vznik Československé republiky. Stromy 
republiky byly nejhojněji vysazovány 
v roce 1928, ale také v roce 1968. Mladší 
jedinci připomínají další výročí vzniku 
republiky či vstup ČR do Evropské unie. 

Hraniční stromy byly vysazovány v mís-
tech, kde se stýkaly hranice pozemků 
nebo hranice panství. Dobrým zvykem 
bývalo vysazovat stromy při dokončení 
stavby. Mohlo se jednat o dům, kostel 
nebo kapli.

Doporučená literatura:

Molek V. a kol.: Stromy v krajině a ve 
městě – jejich význam a ochrana, Sdru-
žení Calla, 2007 🌐
Brožura se zabývá důležitostí stromů 
v  sídlech. Zmíněny jsou i právní mož-
nosti ochrany dřevin.  

http://calla.cz/data/o_prirody/ostatni/stromy.pdf
http://calla.cz/data/o_prirody/ostatni/stromy.pdf
http://calla.cz/data/o_prirody/ostatni/stromy.pdf




plánoVání a VýsaDba dřevin02
Správné výsadbě stromů musí předcházet fáze plánování. V ní si klademe důležité 
otázky, které nám pomohou dospět jak k lokalitě vhodné pro výsadbu, tak i k vý-
běru patřičných druhů. 

Důležité je místo, kde plánujeme dřeviny vysadit. Posuzujeme přírodní poměry, 
velikost prostoru a kvalitu půdy. Rovněž si ujasníme funkci, kterou dřeviny budou 
v dané lokalitě mít. Veliký rozdíl je, zda se chystáme sázet dřeviny na návsi, či bu-
dou tvořit uliční stromořadí. 

Stále bychom měli mít na paměti, že stromy v průběhu svého života přibývají na 
objemu. Ve zvoleném místě si vždy představíme vzrostlý strom. Tím zjistíme, zda 
do budoucna nebude v kolizi například se sousedními objekty.

Jeden strom může krášlit veřejné prostranství desítky až stovky let. Rozhodující 
jsou podmínky k růstu, které mu zajistíme.
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Před výsadbou neopomeneme zjistit, kudy vedou 
na vybraném území inženýrské sítě. Stromy, u kte-
rých máme zájem na dlouhodobém setrvání na 
místě, nesázíme na příliš exponovaných místech 
nebo v  blízkosti zdrojů možného ohrožení (např. 
v blízkosti vozovek nebo chodníků). Vhodně zvolená 
lokalita by měla stromu zajistit dostatek prostoru 
(oslunění), dosažitelnost vody, kvalitní půdu a do-
statečnou ochrannou vzdálenost v okolí kmene. 

vÝSaDba Stromu krok  
Za krokem
Odborně provedená výsadba i řádná následná 
péče bývá často podceňována. Nezřídka je příčinou 
toho, že se strom nevyvíjí správně a chřadne. 

Máme-li vhodně vybraný druh, zaměříme se na 
kvalitu sazenice. Zvolit můžeme prostokořenný 
sadební materiál (tedy sazenice bez kořenového 
balu). Jejich nespornou výhodou je nízká cena, na-
opak nevýhodou je fakt, že jejich využití je strikt-
ně vázáno na přírodní podmínky. Takto pořízené 
stromy lze vysazovat pouze před rašením nebo po 
opadu listů. Prostokořenný sadební materiál je též 
mnohem citlivější na zacházení během přepravy 
a zakládání. 

Druhou možností je využití krytokořenného výsad-
bového materiálu, tj. dodávaného se zemním ba-
lem. Sadební materiál s kořenovým balem je dražší 
a hůře se s ním manipuluje. Výhodou je možnost 
výsadby i mimo období před rašením a po opa-
du listů, aniž by to mělo zásadní negativní vliv na 
ujímání a další růst. Výsadbou dřevin s balem lze 
prodloužit výsadbovou sezónu. 

Hlavní výhodou sazenic s kořenovým balem je 
umožnění lepšího „startu“ na trvalém stanovišti. 

U těchto stromků je růst prakticky nepřerušen, což je dů-
ležité zvláště při výsadbách na nepříznivých půdách. 

Při výsadbě vzrostlých stromů se sice na začátku dříve op-
ticky přiblížíme ke kýženému cíli (stromy se ihned po vý-
sadbě vyjímají na stanovišti, lépe odolávají vandalismu), 
ale jsou náročnější na uchycení a potřebují nadstandard-
ní povýsadbovou péči (především zálivku).

Výsadbový materiál je nejvhodnější získat přímo ze ško-
lek. Typy a kvalita jsou určeny technickými normami, pod-
le kterých producenti výsadbový materiál pěstují a dodá-
vají v různých expedičních, tvarových, velikostních i jiných 
jakostních kategoriích. 

Ideálním termínem výsadby stromů je období během ve-
getačního klidu, tj. po opadu listů, nebo brzy na jaře před 
rašením pupenů. Dřeviny s kořenovým balem či kontej-
nerované lze vysazovat dokonce po celý rok, s výjimkou 
suchých a slunných, nebo naopak mrazových období.

Někdy bývá podceňována i přeprava sazenic. Po celou 
dobu přepravy a skladování je třeba dbát na to, aby koře-
ny nebyly vystaveny slunci, větru a přímým účinkům tep-
lot. Nikdy nesmí dojít k vyschnutí kořenů. Důležité je také 
zabezpečení nadzemní části, aby nedošlo k jejímu poško-
zení (např. nalomení či zlomení větví v koruně, poranění 
kůry kmene). 

vlaStní vÝSaDba Stromu
Nejprve je potřeba připravit dostatečně velkou výsadbo-
vou jámu. Její hloubka by měla být přibližně stejná nebo 
jen o málo větší, než je výška kořenového balu. Šířka by 
měla být naopak minimálně 1,5 až dvojnásobek šířky ko-
řenového balu. Pro zabránění poklesu stromu musí koře-
nový bal nést nenarušená půda. Ideální tvar výsadbové 
jámy je kónický. U povrchu by měla být 2–3krát širší než 
u dna. Vhodné je zkypřit a zdrsnit jámy rýčem, čímž se 
usnadní prorůstání kořenů. 
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Po přípravě jámy je na řadě ochranné ukotvení stromu. Počet 
kůlů musí odpovídat velikosti vysazovaného stromu. U vzrostlých 
stromů se provádí kotvení minimálně dvěma, optimálně třemi 
kůly. Dva kůly umisťujeme po směru provozu (jízdy sekaček a ji-
ných strojů, v záplavových místech ve směru toku vody apod.). Při 
využití tří kůlů umisťujeme nahoru pojící lišty.  

Kůly zatloukáme do dna jámy ještě před zasypáním, které je dobře 
zafixuje. Optimální impregnovaný kůl pro výsadbu stromu s ob-
vodem kmene 12–16 cm by měl mít průměr 6 cm a délku 250 cm.

Fixační úvazky by měly být široké, hladké a elastické, ale pevné. 
K upevnění stromu používáme osmičkové uzly. Úvazek zajišťuje-
me na kůlu proti posunutí a umisťujeme jej až na konci kůlů, aby-
chom zabránili odírání kmene při pohybech za větru. Úvazky je 
potřeba pravidelně kontrolovat a je nutno je včas odstranit nebo 
převázat, aby nedocházelo k jejich zarůstání do kmínku. 

Při umisťování stromu do výsadbové jámy hlídáme, aby kořenový 
krček (místo u báze kmene stromu, kde se začínají větvit kořeny) 
nebyl hluboko v půdě, ale hned pod povrchem země. Je-li strom 
zasazen příliš hluboko, nové kořeny se vzhledem k nedostatku 
kyslíku obtížně vyvíjejí a kmen stromu nad krčkem může být po-
škozen hnilobami. 

Výsadbovou jámu zasypávejte jemně, ale pevně. Vyplňte ji asi do 
jedné třetiny a citlivě, ale pevně upěchujte zeminu kolem spodní 
části kořenového balu. Jestliže je bal zabalený jutou a pletivem, 
přeřízněte a odstraňte provaz nebo drát uvázaný kolem kmene 
a rozbalte horní třetinu kořenového balu. Zbytek je možné pone-
chat v zemi, protože se rozloží.

Při výsadbě dřeviny bez kořenového balu je třeba kořeny dřeviny 
rozprostřít do jejich přirozené polohy. Kontejnery, květináče, folio- 
vé sáčky a obaly, jež nemohou v půdě zetlít, je nutné odstranit. 

Pokud je to možné, veškerou půdu z výkopu výsadbové jámy by-
chom měli použít i pro zasypání. Při nízké kvalitě půdy promíchá-
me nekvalitní zeminu s předem připraveným substrátem. Ten by 
měl být lehce prokořenitelný a vzdušný, s dostatečnou zásobou 
organických látek. Optimální je využití zahradnického substrátu 

Na většině stanovišť ve větších sídlech 
bývá půda při stavbě výrazně zhutněna a je 
nevhodná pro zdravý růst kořenů. Naky-
pření půdy ve velkém okruhu kolem stro-
mu umožní novým kořenům rozšířit se do 
volné půdy a urychlit zakořenění. Pamatuj-
te, že většina kořenů bude růst v horních 
30–40 cm půdy. 

Výsadba lípy republiky v Praze-Klánovicích  
(28. 10. 2018)
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Kmeny stromů opatříme vhodnou chráničkou, která pro 
začátek zajistí mladému stromku větší odolnost vůči me-
chanickému poškození, slunečnímu úpalu nebo může 
sloužit jako ochrana před možným poškozením zvěří. 

Důležitým faktorem pro správný růst stromu je následná 
péče. Často se na ni zapomíná, což, pokud byl strom špatně 
zapěstován, přináší zvýšené náklady v budoucnosti. 

Nejdůležitějším a rozhodujícím bodem následné péče 
se zpravidla stává zálivka. Půda má být udržována vlhká, 
nikoli však promáčená. Zalévejte spíše méně často, ale 
vydatně. 

Sečení kolem stromu by mělo být prováděno velice 
obezřetně. Vyhýbáme se používání křovinořezů v okolí 
kmene stromu. Stačí trocha nepozornosti či neodborné 
manipulace a báze kmene je nenávratně poškozena. Při 
posuzování kvality nově vysazené zeleně bývá nejčastěj-
ší poškození stromů na bázi kmene způsobeno sečením. 
Právě toto poškození je nejzávažnější, protože strom ve-
lice oslabuje a obtížně se hojí. Takovým poškozením se 
velice zkracuje perspektiva života stromu. 

Po první sezóně kontrolujeme pevnost kůlů a  úvazků. 
Nejlépe v předjaří následujícího roku nůžkami odstraňu-
jeme poškozené větve a konkurenční výhony. Je-li třeba, 
provádíme výchovný řez s cílem vytvoření charakteristic-
ké architektury a tvaru koruny typické pro daný druh.

V dalších letech dbáme hlavně na to, aby úvazy a případ-
né ochrany proti okusu neškrtily sílící kmeny, a postupně 
je odstraňujeme.

Snažíme se, aby daný jedinec měl přirozený habitus. 
K řezu přistupujeme jen tehdy, pokud je to nutné a účelné.

s obsahem rašeliny nebo kompostu, na extrémních 
stanovištích v sídlech navíc s přídavkem vododrž-
ného granulátu. Alespoň 50 % vykopané zeminy 
by mělo být použito při zasypání jámy. Důvodem 
je fakt, že nadměrně živný substrát ve výsadbové 
jámě omezuje růst kořenů mimo ni a  způsobuje 
vznik tzv. květináčového efektu, při kterém se ko-
řeny stáčí a deformují uvnitř jámy. Cílem výsadby 
nesmí být pouze zajištění dostatečně velké výsad-
bové jámy a růst kořenů v ní, ale i plynulé a bez-
problémové prokořenění prostoru vně výsadbové 
jámy. 

Po výsadbě je mnohdy vhodné provést řez stromu. 
Vhodně zvolený způsob může pomoci k  lepšímu 
ujmutí dřeviny. Až na naprosté výjimky nikdy neod-
straňujeme vrcholový výhon – terminál. Řez kořenů 
je omezen pouze na odstranění kořenů zaschlých, 
poraněných či zlomených.

ZaSypáním vÝSaDbové 
jámy to nekončí
Povrch zeminy v bezprostředním okolí stromu je 
vhodné upravit do mísy, v níž se bude držet voda 
při zálivce. Minimální vzdálenost okraje mísy od 
kmene stromů s  velkou korunou by v  městských 
podmínkách měla být 1,5 m. Závlahovou mísu a po-
vrch zasypané jámy je vhodné pokrýt mulčem. Mulč 
zadržuje vlhkost, chrání před extrémními teplotami 
a snižuje konkurenci trav a plevelů. Více než 10 cm 
může způsobit problémy s výměnou vzduchu. Při 
mulčování je třeba dbát na to, aby mulč nebyl 
v kontaktu s kmenem stromu. 
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Doporučená literatura:

Zásady výsadby stromů, od-
borně populární plakát, SZKT 🌐

Výsadba nových stromů, infor-
mační brožura ISA 🌐

Reš B. a kol.: Obnova zeleně 
v  urbanizované krajině, AOPK 
ČR, 2009 🌐
Brožura pojednává o významu 
zeleně, radí, co zvážit před rea- 
lizací obnovy zeleně, věnuje se 
řešení obnovy, ale též údržbě 
zeleně a jejímu ošetření po vý-
sadbě.

Placková R., Kylarová K.: Ne-
chemické odstraňování pleve-
le na veřejných prostranstvích, 
Síť ekologických poraden STEP 
ve spolupráci s Hnutím Duha, 
2017 🌐
Metodika předkládá informace 
k problematice používání her-
bicidů v městském prostředí. 
Zároveň představuje vybrané 
preventivní a nechemické po-
stupy na odstraňování plevelů. 

Ochranné kotvení strom nejen 
stabilizuje, ale zároveň mu posky- 
tuje ochranu před vnějšími vlivy

http://www.szkt.cz/images/stories/dokumenty/Plakat-vysadba-new-web.pdf
http://www.szkt.cz/images/stories/dokumenty/Plakat-vysadba-new-web.pdf
http://www.szkt.cz/images/stories/publikace/ke-stazeni/vysadba.pdf
http://www.szkt.cz/images/stories/publikace/ke-stazeni/vysadba.pdf
http://www.dotace.nature.cz/res/data/003/000575.pdf
http://www.dotace.nature.cz/res/data/003/000575.pdf
http://www.dotace.nature.cz/res/data/003/000575.pdf
http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/Metodika_Nechemick%C3%A9_plevele.pdf
http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/Metodika_Nechemick%C3%A9_plevele.pdf
http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/Metodika_Nechemick%C3%A9_plevele.pdf
http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/Metodika_Nechemick%C3%A9_plevele.pdf
http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/Metodika_Nechemick%C3%A9_plevele.pdf
http://www.ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/Metodika_Nechemick%C3%A9_plevele.pdf


Péče o dřeviny 
na Veřejných prostranstVích

Nevzhledná a neudržovaná zeleň není dobrou vizitkou žádné obce. Přitom stačí nepod-
cenit péči o stromy po výsadbě. Tím do budoucna výrazně snížíme náklady na jejich 
ošetřování. Drobná ranka po ustřihnutí větévky se zahojí za pár měsíců, ale velká řezná 
rána po motorové pile se už do konce života stromu nemusí zahojit vůbec.
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Chceme-li kvalitní zeleň v obcích, pak je nut-
né vyžadovat odbornou péči. Nevhodně pro-
vedené zásahy do koruny mohou strom ve 
vývoji citelně ohrozit.

Pravidelná péče by ale rozhodně neměla být 
zaměřena pouze na řez stromu. 

Důležité je kontrolovat stanovištní podmínky 
a  zdroje možného ohrožení. V případě déle-
trvajícího sucha je potřebné strom zavlažit 
dostatečným množstvím vody. Stále kontrolu-
jeme úvazky a kotvení, pokud je daný strom 
ještě má. Kontrolujeme i okolí báze kmene, 
zdali není příliš zhutněno. Sledujeme, zda je 
kmen dostatečně zabezpečen proti poškození 
při sekání okolního porostu. Jak již bylo řeče-
no, zvláště při sekání křovinořezy bývají báze 
kmenů nenávratně poškozeny. 

U dospělých stromů rovněž kontrolujeme 
zdravotní stav. Případný řez svěříme odborní-
kovi, nejlépe certifikovanému arboristovi.

Péče o dřeviny se u nás postupně čím dál více 
zkvalitňuje a profesionalizuje. Musíme ovšem 
mít také na paměti, že přílišná péče škodí. 
Jde především o vyvážení správného poměru. 
I  dospělý či starý strom má určité procento 
suchých větví. Ty napomáhají větší biodiver-
zitě v koruně stromu a jeho okolí, proto je 
nemusíme vždy řezat. V tomto ohledu vždy 
záleží na konkrétní lokalitě.

Snažíme se vyvarovat odřezávání velkých vět-
ví, protože příliš velké rány se mění v otevře-
né dutiny. Zde platí „čím menší průměr větve 
odřezáváme, tím lépe“. 

Pozor je třeba dát na povolování ochranných 
úvazků, aby nezarůstaly do kmene stromu.  

Doporučená literatura:

Řez listnatých stromů na trvalém stanovišti, odborně populár-
ní plakát 🌐

Péče o staré stromy v urbanizovaném prostředí, odborně po-
pulární plakát, SZKT 🌐

Řez dospělých stromů, informační brožura ISA 🌐

ocHrana Stromů  
při StavebnícH činnoStecH
Každý vzrostlý strom v intravilánu je velice cenný. Nastane-li 
situace, kdy se dřevina ocitne v blízkosti staveniště, je potřeba 
ji náležitě ochránit a minimalizovat dopady. 

Velmi dobrou pomůckou pro jasné definování ochrany stromů 
při stavebních činnostech jsou Standardy péče o přírodu a kra-
jinu – řada A – arboristické standardy. V  tomto případě nás 
zajímá standard Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

ocHranná opatření
Nejúčinnější ochranné opatření spočívá v dodržení dostateč-
ného odstupu od stromu. Nejlepší je plochu kolem stromu 
oplotit. U jednotlivých dřevin je potřeba chránit kořenovou 
zónu. 

Chráněný kořenový prostor stromu při ovlivnění stavbou by 
měl být vymezen jako kruhová plocha o poloměru 10násobku 
průměru kmene ve výčetní výšce (tj. ve 130 cm od paty kmene).  

Dočasné oplocení musí být přiměřeně vysoké (minimálně 
1,5 m), pevně zakotveno v půdě, přiměřeně trvanlivé a dobře 
rozpoznatelné i za snížené viditelnosti.  

Vegetační plochy v okolí stromů nesmějí být znečištěny toxic-
kými látkami (např. stavební chemie – kyseliny, louhy, barvy, 
cement, pohonné hmoty). Manipulace s nimi je možná ve vzdá-
lenosti nejméně 10 m od okraje průmětu korun dřevin. 

http://www.szkt.cz/images/stories/publikace/casopis/rez_stromu_new-web.pdf
http://www.szkt.cz/images/stories/publikace/casopis/rez_stromu_new-web.pdf
http://www.szkt.cz/images/stories/publikace/plakaty/Stare_stromy-A4_-2.pdf
http://www.szkt.cz/images/stories/publikace/plakaty/Stare_stromy-A4_-2.pdf
http://www.szkt.cz/images/stories/publikace/ke-stazeni/isa_prun_mat.pdf
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Otevřené ohně je možné zakládat pouze ve 
vzdálenosti větší než 20 m od okraje průmě-
tu dřevin. Zdroje tepla (např. motorové agre-
gáty) je nutné umisťovat do vzdálenosti větší 
než 5 m od okraje průmětu korun dřevin.    

Kořenové prostory též nesmějí být nadměr-
ně zamokřeny či zaplaveny v důsledku sta-
vebních činností. 

Stromy na staveništi se musí chránit proti 
mechanickému poškození (např. pohmoždě-
ní kůry kmene, větví a kořenů a poškození 
koruny) vozidly, stavebními stroji a speciál-
ními stavebními postupy, a to oplocením.

Účinky výkopů na stromy závisejí na jejich 
kořenovém systému, čase trvání a na roční 

době, v níž je výkop otevřen. Ochrana kořenů proti zásahu do 
prostoru stromu je jedním z nejdůležitějších faktorů. Jejím cí-
lem je způsobení co nejmenšího poranění při zásahu do ko-
řenového prostoru a následně vytvoření co nejpříznivějších 
podmínek pro regeneraci kořenů. Kořeny je nutno chránit před 
vysycháním a účinky mrazu. K zamezení slouží technické prvky, 
jako je například kořenová clona. 

Při přeseknutí kořene, který není následně řádně ošetřen, se 
poškozené místo stává snadno přístupným pro dřevokazné 
houby. Ač se jejich účinek neprojeví hned, do budoucna mohou 
mít poškozené stromy problémy se statikou. 

Nežádoucí jsou rovněž navážky půdy. Snižování terénu může 
probíhat jen za hranicí chráněného kořenového prostoru. 

Během stavební činnosti rovněž provádíme zvýšenou péči 
o ohrožený strom (např. zálivka, mulčování, odstranění konku-
renčních porostů bylin). 

Doporučená literatura: 

Zásady ochrany stromů na staveništi, odborně populární pla-
kát, SZKT 🌐

Standardy péče o přírodu a krajinu – řada A – Ochrana dřevin 
při stavební činnosti 🌐

K nejčastějším příčinám poškození nových 
výsadeb patří výrazné poranění báze kmene 
křovinořezem. Taktovéto stromy jsou již neper-
spektivní pro další růst a je potřebné přistoupit 
k jejich výměně.

Ochrana stromů na staveništi byla v tomto případě zcela opomenu-
ta. Vlivem zhutnění a toxických látek mohou být přírodní podmínky 
pro růst dřevin citelně ovlivněny.

http://www.szkt.cz/images/stories/publikace/plakaty/ochrana_stromu_web.pdf
http://www.szkt.cz/images/stories/publikace/plakaty/ochrana_stromu_web.pdf
http://standardy.nature.cz/
http://standardy.nature.cz/


VhoDné Druhy a prostoroVé 
uspořáDání dřevin v obcích
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Péče o památky zahradního umění, které obklopují 
mnohá zámecká sídla, vyžaduje specifické znalosti 
a zkušenosti z různých oborů. 
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Identita zeleně venkovských sídel je do 
značné míry určena tradičními historickými 
formami zeleně. Ty zásadním způsobem ur-
čují dnešní obraz české vesnice.

Při úpravách veřejných prostranství je třeba 
ctít tradiční a místní druhy. Dalo by se říci, 
že některé obce si „hrají“ na města a přejí-
mají sortiment, který na venkov nezapadá. 
Tím se vytrácí genius loci daného sídla. 

Přitom není těžké držet se osvědčených 
druhů, které jsou místně aklimatizovány 
a  do daných přírodních podmínek patří. 
Tyto dřeviny se lépe ujímají, dobře prospí-
vají a spoluvytvářejí venkovský charakter.

Při výsadbách například rozlišujeme, jaké 
druhy umístíme do okolí kostelů a hřbito-
vů, co je vhodné na historickou náves, jaké 
stromy určují farní a školní zahrady či co vy-
sadíme v okolí vodních toků a rybníků.

V zastavěných územích obcí, podél komu-
nikací a jiných veřejných prostorů a v je-
jich dohledné blízkosti je dobré vyvarovat 
se sloupovitě rostoucích druhů a kultivarů 
dřevin, zejména jehličnanů, minimalizovat 
dřeviny s výrazně barevnými listy či jehli-
cemi (jako např. pestrolisté kultivary javo-
rů, svídy, vrby, jabloně), vyvarovat se dřevin 
s  habitem (vzhledem) výrazně nápadným 
a pro okolí netypickým (převislé nebo bizar-
ní formy dřevin) a omezit stálezelené dřevi-
ny (jako např. pěnišníky, kaliny).

Celkově se doporučuje jehličnany používat 
pouze omezeně a vhodně je kombinovat 
s opadavými listnatými dřevinami.

Bez ohledu na respektování tradic a funkcí byly od 60. do 80. let 
20. století po vsích v celé ČSR vysazovány jehličnaté dřeviny. 
V řadě sídel dodnes setrvávají a jejich výměna za lépe se hodící 
druhy je pozvolná. 

Svůj venkovský charakter ztrácejí obce i vysazováním exotických 
dřevin a různých kultivarů dřevin (např. červenolisté javory na 
návsi). Tyto exoty byly vždy doménou zámeckých parků a zahrad.

Je vhodné si uvědomit, že zámecké parky a arboreta jsou z po-
hledu sortimentu zeleně i funkce určitou „anomálií“. Ta vznikla 
za určitých historických okolností a z určitých příčin. Je dobré 
tuto skutečnost respektovat. Není proto žádoucí, aby se exoticky 
vyhlížející dřeviny rozšiřovaly dále do obce či krajiny. Zanikla by 
tím mimo jiné i atraktivita samotného parku a vzájemný kontrast 
a harmonie místa.

Ve vnitřním obrazu sídla hraje důležitou roli i květinová výzdoba, 
ať už se jedná o letničky či trvalky. Rovněž jejich sortiment prošel 
dlouhým vývojem a je do jisté míry regionálně autentický. Pou-
žívání tradičních venkovských druhů takové sídlo vždy povznese 
a náležitě ho obohatí. Kvetoucí rostliny najdou uplatnění pře-
devším na zahradách (školní, farní, soukromé), předzahrádkách 
a v omezené míře i na hřbitovech. 

Volba stromů, keřů, ale i bylin by měla respektovat a volně inter-
pretovat tradiční formy zeleně. Tím dosáhneme nejlepšího efektu. 

Správně ZvolenÝ DruH je ZáklaDem ÚSpěcHu

Vzrostlé stromy vždy zdůrazňovaly významné stavby, např. kostely
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proStorová role Dřevin 
Pro pochopení problematiky zeleně v obcích je nutné 
si uvědomit, že specifikum venkovské sídelní zeleně 
tkví především v její návaznosti na územní struktu-
ru, v provázanosti sídelní zeleně s okolní krajinou 
a v její úzké vazbě na život venkovských obyvatel. Tyto 
obecné principy se během staletí vývoje promítly do 
konkrétních historických forem zeleně a do tradiční-
ho venkovského sortimentu rostlin. Porozumění a re-
spektování těchto charakteristických znaků venkovské 
zeleně by mělo být základním předpokladem pro ob-
novu a soudobé řešení vegetačních úprav v obcích.

Prostorové i funkční řešení dřevin v obcích vždy re-
flektovalo půdorysný typ vesnice a uspořádání nava-
zující plužiny. Vznikaly tak určité sestavy zeleně, které 
spoluutvářely charakteristickou siluetu venkovských 
sídel a podílely se na utváření místně specifického 
krajinného rázu.

Například u půdorysného typu návesních obcí se vyš-
ší stromová zeleň koncentrovala v centru obce, kde 
zpravidla zdůrazňovala budovu kostela a vjezdy do 
stavení, ovocné stromy navazujících zahrad vytváře-
ly nižší prstenec zeleně volně přecházející do okolní 
krajiny. 

U silničních obcí se dominantně uplatňovala liniová 
zeleň podél komunikace. 

U lánových obcí dal rozvolněnější charakter zástavby 
vzniknout dílčím shlukům zeleně. Hromadné vsi byly 
spojeny s nepravidelnou sestavou zeleně.

Tradiční uspořádání zeleně v obcích vznikalo nejen 
z důvodu specifických přírodních podmínek, ale od-
ráželo i potřeby, názory a tradice místních obyvatel. 
Například pyramidální stromy stodol měly funkci 
bleskosvodu, stromy na návětrné straně stavení ho 
chránily před větrem, stromy zdůrazňovaly vlastnické 
tradice v polích a na loukách, lemovaly cesty či rostly 

na křižovatkách cest. Sociální a kulturní potřeby oby-
vatel se odrazily ve vytváření souměrných kompozic 
u staveb, stromy zdůrazňovaly významné stavby atd.

Sadovnická tvorba by měla specifika venkovského pro-
storu uznávat a neměla by se zúžit na pouhou aplikaci 
obecně platných principů kompozice a výběru sorti-
mentu rostlin. 

Křížky u cest často doplňují symetricky vysazené dřeviny



Doporučení k péči o dřeviny v obcích 24  

Jedním ze zájmů památkové péče jsou i dřeviny 
a  jejich role jak v památkách zahradního a kra-
jinářského umění, tak i ve venkovských sídlech, 
městech i krajinných celcích. 

Posuzována je volba vhodného sortimentu, opod-
statněné prostorové uspořádání, zohlednění his-
torických aspektů místa i zajištění odborné péče. 

Cílem péče o památky zahradního umění je zacho-
vat tato díla pro následující generace s vysokou mí-
rou autenticity (původnosti, pravosti) původního 
záměru zakladatele (autora). Hlavním specifikem, 
kterým se liší památky zahradního umění od dal-
ších uměleckých oborů, je jejich základní prvek – 
rostliny. Obtížnost práce s rostlinami je dána ze-
jména jejich proměnlivostí v  čase a v prostoru 
a  zároveň také omezenou délkou života – tedy 
dobou existence v celkové kompozici. Obraz kom-
pozice spoluvytvářený zejména dřevinami podlé-
há nejen změnám v průběhu roku, ale i vývojovým 
změnám jedinců. Zachování žádoucí kompozice je 
proto potřebné v průběhu let zajistit novými gene-
racemi dřevin. 

Doporučená literatura: 

Baroš A. a kol.: Metodika pro výběr vhodných druhů 
dřevin a bylin pro venkovská sídla, VÚKOZ, 2014 🌐
Cílem metodiky je dát jasný návod, jak na kterém-
koliv území v České republice nalézt doporučený 
sortiment dřevin (okrasných i ovocných) a bylin, 
který se skládá z ekologicky, esteticky i historic-
ky vhodných druhů a odrůd rostlin, které podpoří 
specifický ráz a ducha místa vesnického prostoru. 
V metodice jsou uvedeny jednotlivé kroky, jak do-
spět ke správnému výběru, tj. které faktory respek-
tovat a dále využívat.

Mareček J.: Krajinářská architektura venkovských sídel, 
Česká zemědělská univerzita – FAPPZ, 2005 🌐
Publikace pojednává o identitě venkovské zeleně, definu-
je její strukturu, prostorové uspořádání, kategorizaci jed-
notlivých typů sídelní zeleně atd.     

Velebil J. a kol.: Péče o dřeviny a jejich zachování v památ-
kách zahradního umění, VÚKOZ, 2016 🌐
Metodika se zabývá problematikou dřevin v památkách 
zahradního umění, konkrétně péčí o všechny typy dře-
vinných formací tak, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý 
zdárný růst na stanovišti při uchování všech důležitých 
funkcí, zejména pak estetické a ekologické. Vhodně zvole-
né pěstební opatření je jedním z nejdůležitějších aspektů 
problematiky péče o dřeviny, která je rozváděna v této 
metodice.

Bulíř P. a kol.: Evidence a hodnocení vegetačních prvků 
v památkách zahradního umění, VÚKOZ, 2015 🌐
Metodická pomůcka je zaměřená na evidenci a posuzo-
vání okrasných dřevin, bylin a jejich porostů v zahradách 
a parcích považovaných za památky zahradního umění. 
Jejím cílem je podání návodu na získávání podstatných 
informací o uvedených vegetačních prvcích, které jsou 
potřebné a využitelné jak v oblasti jejich správy, tak ve 
sféře jejich údržby, při přípravě plánovacích, projektových 
i realizačních dokumentů řešících kupř. jejich revitalizaci, 
rekonstrukci nebo otázky průběžné pěstební péče v kom-
pozičním nebo také umělecko-historickém kontextu, ane-
bo z důvodů environmentálních, studijních, edukačních či 
propagačních.

Krejčiřík P., Křesadlová L.: Obnova vysokých tvarovaných 
stěn v památkách zahradního umění, NPÚ, 2015 🌐
Metodika je určena především pro majitele a správce his-
torických areálů a další osoby a subjekty, které vstupují 
do procesu péče o památky zahradního umění, včetně 
pracovníků státní správy. Metodika je zároveň významným 

Dřeviny v památkově cHráněnÝcH ÚZemícH

https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/metodika_final.pdf
https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/metodika_final.pdf
http://marecek.agrobiologie.cz/ke_stazeni/skripta.pdf
http://marecek.agrobiologie.cz/ke_stazeni/skripta.pdf
https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/Zahrady_parky/metodika_Velebil a kol._2016.pdf
https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/Zahrady_parky/metodika_Velebil a kol._2016.pdf
https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/Zahrady_parky/metodika_Bulir_a_kol_2015.pdf
https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/Zahrady_parky/metodika_Bulir_a_kol_2015.pdf
http://nczk.cz/useruploads/files/metodiky NCZK - steny.pdf
http://nczk.cz/useruploads/files/metodiky NCZK - steny.pdf
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oborovým materiálem, a to v  rámci 
specializace zahradních a krajinář-
ských architektů zaměřených na pa-
mátky zahradního umění i obecně 
v rámci památkové péče a nepochyb-
ně ji budou moci profesně využívat 
i studenti a pedagogové příslušných 
oborů.

Reš B. a kol.: Obnova historických za-
hrad a parků, AOPK ČR, 2009 🌐
Brožura se zabývá tím, proč obnovo-
vat a jak postupovat při obnově his-
torických zahrad a parků.

Novák Z.: Dřeviny na veřejných měst-
ských prostranstvích, Státní ústav 
památkové péče v Praze, 2001 🌐
Metodika se zaměřuje na uchování té 
části odkazu našich předků, kterou 
představuje způsob užití dřevin na 
veřejných městských prostranstvích. 
Na historický exkurz navazují kapi-
toly týkající se významu dřevin, me-
todické pokyny k výsadbám i vhodný 
sortiment dřevin.

Sojková E. a kol.: Zásady ochrany 
a  obnovy zeleně městských památ-
kových zón, VÚKOZ, 2015 🌐
Cílem metodiky je stanovení zásad 
pro ochranu, obnovu a péči o zeleň 
ve specifických územích s kulturně - 
-historickými hodnotami – městských 
památkových zónách. Pozornost je 
zaměřena jednak na tvorbu nástro-
jů v rámci územně plánovací doku-
mentace – stanovení podmínek pro 

ochranu památkové hodnoty a charakteru území, jednak na technolo-
gie obnovy, rozvojové a udržovací péče o jednotlivé typy ploch zeleně, 
a také na sortimentní výběr dřevin. 
Křesadlová L. a kol.: Management plán ochrany památkových hodnot 
památek zahradního umění, NPÚ, 2015 🌐
Metodika přináší vzor praktického uplatnění řady ryze odborných 
výstupů a analýz v procesu efektivního plánování každodenní péče 
o památky zahradního umění. Popisuje postup, jak na základě objek-
tivizovaného hodnocení jednotlivých parametrů hmotné substance 
i nehmotných hodnot konkrétní památky vytvořit dokument definující 
potřebnou náplň péče a limity pro její využívání.

Dvojice vzrostlých lip lemuje vjezd do stavení

http://www.dotace.nature.cz/res/data/003/000573.pdf
http://www.dotace.nature.cz/res/data/003/000573.pdf
http://ftp.npu.cz/download/1303382827/met22dreviny.pdf
http://ftp.npu.cz/download/1303382827/met22dreviny.pdf
http://ftp.npu.cz/download/1303382827/met22dreviny.pdf
http://www.zelenempz.cz/data/Metodika_Zasady ochrany zelene_MPZ.pdf
http://www.zelenempz.cz/data/Metodika_Zasady ochrany zelene_MPZ.pdf
http://www.zelenempz.cz/data/Metodika_Zasady ochrany zelene_MPZ.pdf
https://www.npu.cz/publikace/management-plan-ochrany-pamatkovych-hodnot-pamatek-zahradniho-umeni.pdf
https://www.npu.cz/publikace/management-plan-ochrany-pamatkovych-hodnot-pamatek-zahradniho-umeni.pdf
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památné Stromy
Velkou pozornost si v našich sídlech zaslouží památné 
stromy, kterými se mohou stát mimořádně významné 
stromy, jejich skupiny a stromořadí. Stromy za památ-
né vyhlašují rozhodnutím příslušné orgány ochrany 
přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny.

vyHlašovatelé památnÝcH Stromů 
Památné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlašu-
jí ve své územní působnosti příslušné orgány ochrany 
přírody – pověřené obecní úřady (obce II. stupně), jim 
na stejnou úroveň postavené úřady statutárních měst, 
Magistrát hlavního města Prahy, na území národních 
parků a chráněných krajinných oblastí správy národ-
ních parků a správy chráněných krajinných oblastí, na 
území vojenských újezdů újezdní úřady. Na ostatních 
územích určených pro obranu státu je kompetentní Mi-
nisterstvo životního prostředí ČR. 

Návrh na vyhlášení stromu za památný může podat 
každý občan ČR. V návrhu je potřeba uvést, o jakou 
dřevinu se jedná, kde se nachází a zdůvodnění návrhu. 
Náměty je nejlépe podávat na příslušné úřady, v pří-
padě městských úřadů nejčastěji na odbory životního 
prostředí. 

kritéria památnÝcH Stromů
Pro výběr stromů k vyhlášení za památné nebyla do-
sud stanovena žádná striktní pravidla. Obecně řečeno 
je možno za památné stromy prohlásit dřeviny vynika-
jící svým vzrůstem, věkem, významné krajinné domi-
nanty, zvlášť cenné introdukované (nepůvodní) dřeviny 
a v neposlední řadě dřeviny historicky cenné, připomí-
nající historické události nebo ty, se kterými jsou spo-
jeny různé pověsti. 

ocHrana památnÝcH Stromů
Památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a ru-
šit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je prová-
děno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. 
Pro zabezpečení před škodlivými vlivy mají památné 
stromy ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené 
činnosti a zásahy provádět jen s předchozím souhla-
sem orgánu ochrany přírody. 

Ochranné pásmo je ze zákona ve tvaru kruhu, v jehož 
středu je památný strom, s poloměrem, který se rov-
ná desetinásobku průměru kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí. Příslušné orgány mohou též dle potřeb 
ochrany stromu ono pásmo vymezit v jiném rozsahu. 
Na území ochranného pásma není dovolena žádná 
pro strom škodlivá činnost, například výstavba, te-
rénní úpravy, odvodňování a chemizace.

Všechny památné stromy jsou v terénu viditelně 
označeny malým státním znakem. Památné stromy 
u nás eviduje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 
V ústředním seznamu ochrany přírody můžete pa-
mátné stromy vyhledávat a filtrovat podle různých 
kritérií. Nahlédnout do něj můžete na webových 
stránkách http://drusop.nature.cz.

Doporučená literatura: 

Reš B., Štěrba P.: Památné stromy, AOPK ČR, 2010 🌐
Metodika se komplexně zabývá tématem památných 
stromů, jejich ochranou, právními aspekty, proble-
matikou vyhlašování, evidencí a péčí. 

http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/107/014849.pdf?seek=1373450316


Památnými stromy mohou být i výrazné krajinné dominanty
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vÝZnamné Stromy
V našich sídlech mnohdy rostou i další dřeviny, které 
si zaslouží pozornost, úctu a ochranu.  

Jsou to tzv. významné stromy. Za ně jsou považová-
ny dřeviny, které jsou spojeny s důležitou událostí, 
s poselstvím určité historické skutečnosti nebo mís-
ta, na němž rostou. Mohou to být též jedinci nápadní 
velikostí nebo krajinné dominanty či zvláštní den-
drologické taxony.  

Důležitost takového stromu může být posílena tím, 
že jeho význam byl též uznán určitou institucí (např. 
městský úřad, kartografické instituce, správy lesů, 
zařazení do databáze významných stromů určitého 
území a podobně). 

Nejčastěji jde o význam kulturně-historický, kraji-
notvorný a ekologický. 

Významnost stromu může být zvýrazněna tím, že jej 
příslušný orgán ochrany přírody vyhlásí za památný 
strom. 

Význam stromů může být:

 historický – vysazen při zvláštní příležitosti – sou-
vislost s významnou událostí, vysazen významnou 
osobností,

 etnografický a mytologický – má vztah k místním 
událostem, pověstem, příběhům 

 geografický a krajinotvorný – slouží jako orientační 
bod, dominanta krajiny 

 ekologický – je součástí ekosystému, má význam 
pro vývoj jiných druhů 

 dendrologický – neobvyklý druh, netypický vzrůst, 
věk, ukázkový exemplář 

 rekreační – samotný strom i jeho okolí slouží k od-
počinku nebo je přímo turistickým cílem

Souhrnná evidence významných stromů neexistuje, 
a proto záleží na aktivitě jednotlivých úřadů, správních 
celků, nejrůznějších spolků či nadšenců pro životní pro-
středí. Jde především o to, do jaké míry mají lidé zma-
pované území, kde žijí, a jak s těmito informace dále 
nakládají. 

Chceme-li na určitém území zmapovat pozoruhodné 
stromy, musíme čerpat z mnoha zdrojů. 

Významný strom je doporučováno řádně označit, aby 
nebyl považován za „běžnou“ zeleň. Teprve vhodným 
označením může nabýt většího významu a získat si větší 
respekt lidí. Svoji důležitostí vystupuje nad okolní po-
rost a při úpravách okolí je na něj pohlíženo jako na 
nepostradatelný prvek. 

Při parkových úpravách a dalších revitalizacích zeleně 
má strom mnohem větší šanci stát se důležitou a nepo-
stradatelnou součástí budoucí podoby místa, na kterém 
se nachází. Příkladem mohou být lípy republiky, které 
jsou u nás průběžně sázeny od roku 1918 na výročí vzni-
ku ČSR.

Cílevědomé a kvalitní označení významných stromů je 
základem uvědomění si jejich hodnoty a zároveň ucho-
váním jejich poselství pro další generace.

Stromy, jež doplňují naše veřejná prostranství, mohou 
kromě svého biologického významu nést určitá posel-
ství, být pojítkem mezi generacemi a zároveň mohou 
dobře posloužit i v komunikaci místních samospráv 
s veřejností (slavnostní výsadba stromu na výročí obce, 
oslavy Dne stromů, adopce stromů atp.). 

Doporučená literatura:

Rudl A.: Významné stromy, živá historie našich měst 
a obcí – Návod na vyhledávání, označování a využití vý-
znamných stromů, Agentura Koniklec, 2016 🌐

https://issuu.com/agenturakoniklec/docs/stromy_kniha-web
https://issuu.com/agenturakoniklec/docs/stromy_kniha-web
https://issuu.com/agenturakoniklec/docs/stromy_kniha-web


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR31  

Publikace komplexně předsta-
vuje a charakterizuje téma vý-
znamných stromů. Zabývá se 
možnými způsoby jejich ochra-
ny a podává návod na jejich 
vyhledávání a evidenci. Dále 
se prostřednictvím mnoha fo-
tografií zevrubně věnuje vhod-
nému označení významných 
stromů. Další kapitoly se týkají 
správné výsadby a péče či jejich 
přínosu v cestovním ruchu. 

Lípy republiky jsou významné 
stromy se silným poselstvím. Na 
snímku je Lípa republiky před ZŠ 
Vinoř, která byla slavnostně vysa-
zena 28. 10. 1968. Rok 2018 přinesl 
100. výročí od vzniku ČSR.
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Alej neboli stromořadí je označení pro řadové výsadby 
stromů v zahradní architektuře jako prvek sadovnické 
tvorby. Jde o skupiny stromů vysazené v linii, obvykle 
v pravidelných rozestupech. Aleje zpravidla doprovází 
vodní toky, hranice pozemků, anebo dopravní komu-
nikace. V Čechách a na Moravě mají velmi starou tra-
dici, která je na území ČR doložena již v době vlády 
Karla IV. 

Liniová výsadba může mít formu jednoduché aleje 
nebo řady keřů, převážně doplněných stromy. 

Alej má vést od určitého místa k cíli a má usměrňovat 
zájem návštěvníků směrem k významným krajinným 
dominantám (přírodní útvary, stavby, sídla) jejich skrý-
váním, částečným odhalováním a průhledy na vhod-
ném místě. Vysazené stromy mohou rámovat měnící se 
obrazy krajiny. 

Aleje jsou nositeli významných estetických a ekologic-
kých hodnot a hodnot kulturně-historických a přírod-
ních. Jsou významné též z psychologického hlediska, 
jako vjem bezpečného a obydleného prostoru. 

Tyto linie jsou zpravidla dobře rozlišitelné a hrají ne-
zaměnitelnou roli při formování obrazu krajiny. 

Aleje utvářejí harmonický charakter české krajiny a jsou 
svědectvím promyšleného komponování krajiny s na-
plněním estetických cílů jejich zakladatelů, ale i šetr-
ného přístupu venkovského lidu k okolnímu prostředí. 

Alejím by se rovněž mělo dostávat odborné péče, aby 
co nejlépe a nejdéle plnily svůj účel. Z hlediska his-
torické autenticity je třeba se při údržbě, ošetřová-
ní, revitalizaci či celkové obnově co nejvíce přiblížit 
vzhledu, který zamýšlel zakladatel aleje.

Zachování původního druhu, jeho změna nebo použi-
tí nové odrůdy, to vše ovlivňuje jedinečnost, budoucí 
údržbu a náklady s ní spojené. 

Při rekonstrukcích alejí je zapotřebí pracovat s docho-
vanými historickými archivními mapovými a dalšími 
podklady, a to na základě detailního terénního prů-
zkumu. Při určování roztečí stromů bychom neměli vy-
cházet pouze ze současné metrové míry, když v době 
zakládání alejí byly užívány míry jako sáhy, kročeje či 
lokty. Aleje běžných cest mají obvykle rozteče mezi 
5 až 9 metry, významnější cesty a silnice pak rozteče 
mezi 9 až 12 metry.       

Doporučená literatura: 

Hendrych J. a kol.: Metodika mapování, evidence, do-
kumentace, péče a ochrany významných alejí a jejich 
dřevin, VUKOZ, 2015 🌐
Obsáhlá metodika se komplexně zabývá problema-
tikou alejí. Popisuje význam a hodnoty alejí, aspekty 
péče a ochrany, možnosti obnov alejí, mapování a do-
kumentaci alejí a množení alejových dřevin.   

Klemensová M. a kol.: Aleje Moravskoslezského kraje – 
koncepce jejich zachování, obnovy a péče o ně, Arnika – 
Centrum pro podporu občanů, 2015 🌐
Publikace se zabývá historií i současností silničních 
stromořadí, teorií i praxí jejich ošetřování a ochranou 
(včetně právního rámce). Blíže se věnuje alejím Morav-
skoslezského kraje, avšak nechybí ani ukázky dobré 
praxe z Německa a Polska.

Esterka J. a kol.: Silniční stromořadí v české krajině – 
koncepce jejich zachování, obnovy a péče o ně, Arnika – 
Centrum pro podporu občanů, 2010 🌐
Publikace je metodikou k zachování silničních alejí 
v české krajině. Je uvedena historickým exkurzem do 
doby vzniku alejí, na který navazuje krajinářsko-ar-
chitektonický rozbor fenoménu silničních stromořadí. 
Text se dále věnuje současnému přístupu k silničním 
alejím a ozřejmuje jejich funkce. 

aleje – Důležitá SoučáSt naší krajiny

http://www.kuks.estranky.cz/file/46/certifikovana-metodika.pdf
http://www.kuks.estranky.cz/file/46/certifikovana-metodika.pdf
http://www.kuks.estranky.cz/file/46/certifikovana-metodika.pdf
http://arnika.org/aleje-moravskoslezskeho-kraje-publikace/download/koncepce-aleji-a4-web-pdf
http://arnika.org/aleje-moravskoslezskeho-kraje-publikace/download/koncepce-aleji-a4-web-pdf
http://arnika.org/aleje-moravskoslezskeho-kraje-publikace/download/koncepce-aleji-a4-web-pdf
http://arnika.org/koncepce-stromoradi-v-ceske-krajine/download/koncepce-aleje2010-pdf
http://arnika.org/koncepce-stromoradi-v-ceske-krajine/download/koncepce-aleje2010-pdf
http://arnika.org/koncepce-stromoradi-v-ceske-krajine/download/koncepce-aleje2010-pdf


Aleje jsou nedílnou součástí naší krajiny, a proto bychom je měli 
udržovat a rovněž navracet na místa, kde historicky vedly
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ovocné Stromy a SaDy
Staré ovocné sady a extenzivní výsadba ovocných dřevin 
jsou v dnešní stále více uniformní krajině důležitým ar-
tefaktem. Představují tradiční péči o krajinu a významné 
kulturní dědictví. Ovocné sady, aleje či ovocné solitérní 
stromy významně dotvářejí architektonickou podobu lid-
ských sídel a jsou důležitou složkou životního prostředí. 

Zakládání ovocnářských spolkových či školních štěpnic 
na venkově začíná koncem 19. století. Nyní se můžeme ve 
venkovském prostoru setkat s bohatou škálou místních, 
krajových i zahraničních tradičních odrůd. Pro produkci 
ovoce jsou od poloviny 20. století zakládány intenzivní 
sady jako plošné kultury v zemědělských blocích s pra-
videlnou a náročnou údržbou. V současné strojově udr-
žované krajině je řada ploch hospodářsky přetěžována, 
a naopak mnoho pozemků zarůstá náletovými invazními 
rostlinami i v místech, kde dříve rostly ovocné stromy. 

Pro funkční výsadby v krajině uplatňujeme extenzivní 
typy výsadby. Můžeme rozlišit následující formy výsadeb. 

Polní a selské sady

Polní sady dříve sloužily mnoha venkovským ro-
dinám pro pěstování ovocných stromů ve volné 
krajině. Dřeviny byly zpravidla vysazené v  řadách, 
které byly zatravněné, a v  meziřadí se pěstovaly 
zemědělské plodiny a keře. U  selských sadů byla 
v meziřadí tráva, která se sklízela na seno, nebo ji 
spásala hospodářská zvířata (ovce, kozy i krávy).

Pastevní sady

Jsou to krajinotvorné extenzivní sady, které jsou 
jakýmsi spojovacím mostem mezi ovocnými sady 
a  lesními porosty. Vznikaly tak, že na pastvinách 
byly nechány semenáče planých jabloní, hrušní, 
třešní, a případně vysazeny skupiny i solitéry dlou-
hověkých ovocných stromů, často také semenáčů, 
nebo tzv. odkopků, které poskytovaly úrodu dobyt-
ku, ovcím i lidem. 

Venkovské zahrady 

Ovocné stromy měly v zahradách vždy své pevné 
místo, plnily důležitou roli v  zásobení domácnos-
tí. Ovocné výsadby v nich bývaly a jsou druhově 
pestré, různého stáří i forem. Hojné bylo donedáv-
na i  pěstování ovocných stromů na návsích před 
domy a ovocných keřů v předzahrádkách, např. 
rybíz, angrešt, dřín. Lískové keře, bez černý či mo-
ruše se vysazovaly do výběhů drůbeže. Ořešák na 
venkovských dvorech byl generační symbol rodiny 
i produkční a stínodárný strom. Avšak v posledních 
letech se ovocný strom stává v mnoha zahradách 
ohroženým druhem vlivem upouštění od samozá-
sobení a trendu zřizování zahrad pouze pro pasivní 
odpočinek.

O ovocné sady je potřebné pravidelně pečovat 



Ministerstvo pro místní rozvoj ČR35  

Ovocné aleje

Aleje stromů vytvářely a vytváří jedi-
nečný fenomén naší krajiny. Po stra-
nách hlavních, místních i polních cest 
se vysazovaly aleje jabloňové, třešňo-
vé, ale i hrušňové, švestkové, višňové, 
jeřabinové a ořešákové. 

Solitérní a skupinové výsadby stromů

Samostatně stojící stromy nebo malé 
skupiny stromů byly v krajině v minu-
losti častější, než je tomu dnes.

Dlouhověké jabloně, hrušně, třešně, 
ořešáky, oskeruše a  další ovocné stro-
my stojí často osamoceně na návsi, 
u domů nebo stodol, ve dvorech, v poli 
u cest, kde připomínají zaniklou tradici. 

Školní, obecní, panské a farské zahrady

Jedná se o sady či zahrady se štěpova-
nými ovocnými stromy, které byly za-
kládány pro vzdělávání, šlechtění i pro 
produkci plodů při školách, při pan-
ských dvorech, klášterech a farách, na 
obecních pozemcích (např. na návsích, 
na loukách, v  nivách potoků nebo na 
svazích).

Záchranné výsadby

Záchranné výsadby sledují přede-
vším šlechtitelský a biologický význam 
a   mají za cíl uchovat jedinečný ge-
nofond starých, místních a  krajových 
odrůd. Záchranné výsadby dnes nava-
zují na národní sbírky v  Průhonicích, 
Holovousích, Žabčicích atd.
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Staré odrůdy ovocných dřevin

Tradiční, krajové a místní odrůdy, obecně spolu nazýva-
né „staré odrůdy“, jsou odrůdy ovoce, které se pěstovaly 
a využívaly cca do 50. let 20. století. Tyto staré odrůdy jsou 
kulturním dědictvím a zvyšují biodiverzitu v zemědělské 
krajině. Jsou často dobře přizpůsobeny místním přírod-
ním a  klimatickým podmínkám, mnohé odolávají mrazu, 
některé suchu, jiné nedostatku živin v  půdě a některé 
i lépe odolávají chorobám a škůdcům. Jako vysokokmeny 
a  polokmeny mají významnou krajinářskou a  estetickou 
hodnotu. 

Nový trend – zakládání ovocných sadů 

Po období úpadku extenzivních ovocných sadů, což před-
stavovalo velkou ekologickou, krajinářskou i kulturní ztrá-
tu, dochází nyní k obnově jejich zašlé krásy. Místní lidé, 
spolky, ale i samosprávy si začínají znovu uvědomovat 
důležitost ovocných sadů a jejich potenciál. Některé sady 
se obnovují na původních místech, a pokud už zcela za-
nikly, tak vznikají sady nové. Stále častěji jsou zakládány 
tzv. komunitní sady, kdy se sami obyvatelé a spolky spo-
lečně o sad starají a využívají jeho hojnosti.

Doporučená literatura:

Hrdoušek V. a kol.: Milión stromů – Příručka pro výsadby 
ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska, Petr 
Brázda a MAS Strážnicko, 2016 🌐
Příručka je zaměřena na záchranu, pěstování a užití míst-
ních, krajových, tradičních a dalších odolných odrůd ovoc-
ných dřevin. Je určena pro extenzivní výsadby ovocných 
dřevin, které budou plnit produkční a současně i  výše 
uvedené mimoprodukční funkce v krajině.  

Lokoč R. a kol.: Sedm tváří ovocnářství, MAS Jese-
ník, 2012 🌐
Publikace prezentuje ovocnářskou tradici i sou-
časnost ve vybraných oblastech Moravy a Slezska 
a výsledky mapování starých a krajových odrůd 
ovoce. Naleznete zde také tradiční způsoby zpra-
cování, zajímavé regionální recepty aj.

Tetera V.: Záchrana starých a krajových ovocných 
odrůd, ČSOP Bílé Karpaty, 2003 🌐
Metodika přináší historii ovocnářství, význam za-
chování ovocných odrůd a sadů, zabývá se geno-
fondem, pomologií a výsadbou a péčí o ovocné 
dřeviny.

Lípa M.: Mapování ovocných stromů v krajině,  
EC Meluzína 🌐
Metodika řeší vše, co k mapování starých ovocných 
odrůd patří: vyhledávání a značení ovocných stro-
mů v krajině, dokumentaci stromu na stanovišti, 
odběr pomologických vzorků k určení odrůdy, do-
kumentaci plodů, evidenci všech údajů v databázi 
a v geografickém informačním systému. 

Součková H.: Nákladovost spojená s výsadbou sta-
rých a krajových odrůd ovocných dřevin v podmín-
kách severních Čech, FŽP Univerzita J. E. Purkyně 
Ústí nad Labem, 2010 🌐
Metodika má přispět k obnově výsadeb starých 
a  krajových odrůd ve volné krajině. Dalším cílem 
je provést vlastní zjišťování nákladovosti spojené 
s technologií výsadeb ovocných dřevin při obnově 
mezí a v blízkosti agrárních valů a teras na loka-
litách, kde jsou vysázeny vysokokmenné stromky 
z ovocné školky.

http://www.milionstromu.cz/images/dokumenty/Prirucka_ovoce_ver24-10-2016.pdf
http://www.milionstromu.cz/images/dokumenty/Prirucka_ovoce_ver24-10-2016.pdf
http://www.milionstromu.cz/images/dokumenty/Prirucka_ovoce_ver24-10-2016.pdf
http://www.ovocne-stezky.cz/4web/soubory/7-tvari-ovocnarstvi.pdf
http://www.ovocne-stezky.cz/4web/soubory/7-tvari-ovocnarstvi.pdf
http://weby.csop.cz/stareodrudy/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/CSOP_metodika_4_2003.pdf
http://weby.csop.cz/stareodrudy/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/CSOP_metodika_4_2003.pdf
http://weby.csop.cz/stareodrudy/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/CSOP-mapovani-metodika_170228.pdf
http://weby.csop.cz/stareodrudy/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/CSOP-mapovani-metodika_170228.pdf
http://fzp.ujep.cz/projekty/qh82126/V004/Souckova_metodika.pdf
http://fzp.ujep.cz/projekty/qh82126/V004/Souckova_metodika.pdf
http://fzp.ujep.cz/projekty/qh82126/V004/Souckova_metodika.pdf
http://fzp.ujep.cz/projekty/qh82126/V004/Souckova_metodika.pdf


Sídla se nikdy nenacházela „vedle“ krajiny,  
ale byla „srostlá“ s okolní krajinou. Právě tyto  

přechody zajišťovaly například ovocné sady.37  
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K udržení reprezentativnosti dřevin v našich sídlech a za-
jištění jejich správného vývoje je často nezbytná přesná 
a včasná diagnostika problémů dřevin. Poruchy, poškození, 
choroby či napadení škůdci se často vyskytují i v udržované 
zeleni. Nedostatky v přesné identifikaci a v rychlém prove-
dení ochranných zásahů často snižují její kvalitu a  zvyšují 
náklady na nápravu.

příčiny poškoZení Dřevin
Biotické faktory – houby a houbám podobné orga- 
nismy, bakterie a fytoplazmy, viry, žravý hmyz, savý hmyz 
a roztoči, háďátka, ptáci, savci včetně člověka. 

Abiotické faktory – extrémy počasí (pozdní jarní a  časné 
podzimní mrazy, mráz, sucho, sluneční úžeh a spála, vítr, 
kroupy, intenzita světla), půdní podmínky (utužení, zakoře-
ní, záplavy, nedostatek živin), chemické látky a směsi (her-
bicidy, posypové soli, motorový olej a paliva, výfukové plyny, 
lokální emise a imise), další faktory (spojené s přesazením, 
mechanické vlivy (úvazy, motorová vozidla aj.), oheň, selhá-
ní srůstu roubu). 

Úspěšná diagnostika vyžaduje nejen zahradnické a  rostli-
nolékařské znalosti a zkušenosti, ale i  schopnost správně 
analyzovat a řešit problémy. 

Preventivní opatření ochrany dřevin zahrnují: optimální 
stanovištní podmínky (světlo, teplota, vlhkost, pH půdy, 
živiny), výběr vhodného druhu, zdravý výsadbový mate- 
riál, prostorová izolace, výživa a hnojení, závlaha, likvidace 
zbytků, hygienická opatření. 

Přímá ochranná opatření jsou: fyzikální (optické – barevné 
lepové desky, světelné pasti, feromonové lapače, ochranné 
sítě; termické – usmrcení škodlivých organismů), mechanic-
ká – odstranění napadených částí a jejich likvidace, biolo-
gická – cílem je snížení hustoty patogenů a škůdců cílenou 
podporou a využitím antagonistů ve veřejné zeleni, chemic-
ká – přípravky na ochranu rostlin. 

Doporučená literatura: 

Šafránková I.: Metodika ochrany veřejné zeleně 
před škodlivými organismy, Ministerstvo země-
dělství, 2015 🌐
Metodika je soustředěna na způsoby rozpoznání 
a určení příčin špatného zdravotního stavu ve-
řejné zeleně a na možnosti výběru metody jeho 
řešení, přičemž jsou zdůrazněny různé alterna-
tivy použití přípravků a rizika, která tak mohou 
vzniknout. 

Čermák P. a kol.: Atlas poškození dřevin, Ústav 
ochrany lesa a myslivosti LDF MENDELU v Brně, 
2014 🌐

http://www.szuz.cz/UserFiles/File/Metodika_skodlive organismy zelen.pdf
http://www.szuz.cz/UserFiles/File/Metodika_skodlive organismy zelen.pdf
http://www.szuz.cz/UserFiles/File/Metodika_skodlive organismy zelen.pdf
http://www.atlasposkozeni.mendelu.cz/
http://www.atlasposkozeni.mendelu.cz/
http://www.atlasposkozeni.mendelu.cz/
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Pro zajištění péče o veřejnou zeleň může být 
využíván režim veřejných zakázek. Důležité je 
promyšlené zadání těchto zakázek, aby vý-
sledkem byla odborná a řádná péče o zeleň.

Veřejná zakázka je ve své podstatě situace, kdy 
se subjekt označený za zadavatele rozhodne 
nerealizovat určitou činnost (výrobní, posky-
tování služby…) ve své vlastní režii (in house), 
ale vstoupí do vztahu s externím subjektem, 
který mu požadovaný statek za úplatu zajistí. 

V procesu zadávání veřejných zakázek lze zo-
hlednit mnoho požadavků týkajících se před-
mětu veřejné zakázky, resp. jeho realizace. Jde 
především o technické, obchodní a jiné pod-
mínky realizace veřejné zakázky. V rámci uve-
dených požadavků lze zohlednit rovněž krité-
ria (požadavky) environmentálního charakteru 
a sociální podmínky. Zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů lze při vhodném vymezení předmě-
tu veřejných zakázek a jeho podmínek použít 
jako jeden z nástrojů ochrany životního pro-
středí.

Péče o veřejnou zeleň je dlouhodobou inves-
ticí, která by měla být řešena podle projektu. 
Do zadání veřejné zakázky je potřebné uvést 
relevantní požadavky, které specifikují všech-
ny úkony a definují použité materiály. K tomu 
nám napomohou měřitelná environmentální 
kritéria a povinnosti způsobu doložení a ově-
ření. 

V případě zakládání a údržby zeleně jde o vel-
mi kvalifikovanou odbornou práci. U zeleně 
a zejména výsadeb vzrostlých dřevin se kvalita 
materiálu a provedení projeví často až několik 
let po realizaci.

Není doporučeno svěřovat výsadbu stavebním firmám, proto-
že obvykle nemají potřebnou kvalifikaci pro správné navržení 
a provedení výsadeb. Pokud je ozelenění součástí stavby, je 
doporučeno zakázku rozdělit na stavební a zahradnické práce 
a vybírat a určit realizátory zvlášť.

Jako jeden z podkladů by měl zadavatel od uchazečů vyžado-
vat reference o již realizovaných zakázkách podobného typu. 
Vhodnější jsou starší realizace (alespoň tříleté), neboť teprve 
po uplynutí této doby lze posoudit životaschopnost výsadeb 
a správné provedení, kvalitní povýsadbovou péči atd.

Kvalifikačním předpokladem je dosažené vzdělání v oboru, 
absolvované kurzy a školení, doba působení firmy v oboru, 
zaměření firmy zapsané v živnostenském listu, případně certi-
fikace (řada stromolezců je certifikovaných).

Doporučená literatura: 

Kohel M, Placková L.: Zakládání a údržba veřejné zeleně, za-
hradnické služby a potřeby – Metodika pro zadávání veřej-
ných zakázek, Síť ekologických poraden STEP, 2016 🌐
Metodika shrnuje doporučení a kritéria pro výsadby dřevin 
a zakládání travnatých ploch (výběr druhů, správné provedení 
a ošetření s ohledem na maximální ujímání a kvalitu, vybraná 
doporučení pro prevenci konfliktů a usnadnění údržby). Me-
todika se také zabývá údržbou travnatých a zpevněných ploch 
včetně hřbitovů, minimalizací potřebné údržby a používané 
chemie.

Jurčík R.: Úvod do odpovědných veřejných zakázek – Legisla-
tiva, kritéria a jejich použití, Síť ekologických poraden STEP, 
2016 🌐
Veřejných zakázek se týká celá řada předpisů, které upravují 
proces zadávání, aby zakázky byly transparentní, hospodárné 
a nediskriminační. V textu najdete přehled legislativy, postup 
správného vypracování zadávací dokumentace a specifikaci 
technických kritérií, aby zakázka nebyla v rozporu se zákonem, 
ale zároveň zadavatel nakupoval zodpovědně.

http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_sesit_zakladani-a-udrzba-verejne-zelene.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_sesit_zakladani-a-udrzba-verejne-zelene.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_sesit_zakladani-a-udrzba-verejne-zelene.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_sesit_uvod-do-odpovednych-zakazek.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_sesit_uvod-do-odpovednych-zakazek.pdf
http://sovz.cz/wp-content/uploads/2016/08/z_sesit_uvod-do-odpovednych-zakazek.pdf
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Standardy péče o přírodu a krajinu jsou doporu-
čením, stanovujícím parametry výstupů a tech-
nický popis postupů jednotlivých činností běžně 
realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu, 
včetně vlastností použitých materiálů, výrobků 
a definice pojmů. Standardy po odborné opo-
nentuře vydává AOPK ČR, která je zpracovává ve 
spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími 
odbornými autoritami v příslušných oborech. 
Standardy mají v praxi široké možnosti využití. 
Pro investory jsou pomůckou, která napomáhá 
přesnému definování zadání pro projektanta, 
předmětu díla a pro hodnocení díla při jeho pře-
bírání. Pokud zadání díla podléhá zákonu o zadá-
vání veřejných zakázek, je dobré standardy využít 
při formulaci zadávací dokumentace a následně 
při formulaci smluvních podmínek.

Pro veřejnou správu jsou pomůckou pro porov-
nání efektivity podporovaných opatření. Standar-
dy mohou přispět ke sjednocení výkonu státní 
správy. Samotné sjednocení používaných pojmů 
je velmi významné.

V neposlední řadě standardy slouží jako závazný 
materiál pro pracovníky AOPK ČR a jsou podpůr-
ným zdrojem pro další práci v navazujících čin-
nostech (dotační nástroje, stanoviska a odborná 
vyjádření apod.). AOPK ČR také standardy, tak jak 
jsou postupně schvalovány, propojuje s dalšími 
používanými metodickými pomůckami (např. v ce-
níku obvyklých opatření AOPK ČR je promítnuto 
členění jednotlivých typů řezů, definovaných v již 
schváleném standardu A 02 002 „Řez stromů“).

Tématem dřevin se zabývají především standardy 
řady A – arboristické standardy, a dále i standar-
dy řady C – ÚSES a krajinotvorné prvky.

Stávající rozdělení standardů řady A – arboristické standar-
dy, které se zabývají rozpracováním dílčích okruhů v péči 
o dřeviny rostoucí mimo les, je následující:

00 Obecné
00 001 Názvosloví
01 Kontroly, hodnocení, plánování
01 001 Hodnocení stavu stromů
01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti
02 Technologické postupy
02 001 Výsadba stromů
02 002 Řez stromů
02 003 Výsadba a řez keřů
02 004 Bezpečnostní vazby a podpěry
02 005 Kácení stromů
02 006 Ochrana stromů před úderem blesku
02 007 Úprava stanovištních poměrů stromů a keřů
02 008 Zakládání a péče o soubory dřevin
02 009 Speciální ošetření stromů
02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury 
02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury

Doporučená literatura: 

Standardy péče o přírodu a krajinu – web AOPK ČR – www.
standardy.nature.cz.
Web obsahuje plánované i vydané standardy. Platné stan-
dardy je možné zdarma stáhnout. Web je průběžně aktuali-
zován o nové standardy. 

Pešout P., Šterba P.: Standardy péče o přírodu a krajinu, ča-
sopis Ochrana přírody, 3/2013 🌐
Článek vysvětluje potřebu standardů, co jsou standardy, 
charakterizuje jejich zpracování a zabývá se i jejich využitím. 

StanDarDy péče o příroDu a krajinu

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu/?action=download
http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/standardy-pece-o-prirodu-a-krajinu/?action=download
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Seznam ČSN souvisejících se zahradní a krajinářskou tvorbou 

Při úpravách veřejné zeleně mou být též využity české tech-
nické normy. Právní rámec technické normalizace stanovuje 
zákon č. 22/1997 Sb., o  technických požadavcích na výrobky, 
který stanovuje práva a povinnosti související s jejich tvorbou 
a vydáváním. Tento zákon také stanovil, že technické normy 
nejsou samy o sobě právně závazné, jejich závaznost může být 
stanovena nebo vyplynout z jiného právního předpisu.

Závazná může být norma např. tehdy, stane-li se součástí 
smlouvy o dílo. 

Technické normy související přímo s dendrologií a sadovnic-
tvím jsou následující:

83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s pů-
dou

83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny 
a jejich výsadba

83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky 
a jejich zakládání

83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technic-
ko-biologické způsoby stabilizace terénu; Stabilizace výsevy, 
výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a sta-
vebních prvků, kombinované konstrukce

83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová 
a udržovací péče o vegetační plochy

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

83 9001 Sadovnictví a krajinářství – Terminologie - Základní 
odborné termíny a definice

46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní usta-
novení

46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení 
a ukazatele jakosti

46 4901 Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin

Tyto normy mohou být šířeny pouze se sou-
hlasem vydavatele, jejich plné znění poskytu-
je Úřad pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví.

Doporučená literatura:

České technické normy – web – ÚNMZ – www.
unmz.cz.
Web obsahuje všechny dostupné státní nor-
my. Normy je možné prohlížet pouze za po-
platek.

Řez, který není provedený v souladu s arboristic-
kými standardy
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Dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí 
mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa 
jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny (dále je zákon) chráněny 
před poškozováním a ničením (§ 7 zákona) bez 
ohledu na jejich druh a původ. Poškozováním 
dřevin je míněn zásah, který způsobí podstat-
né a trvalé snížení jejich ekologických a este-
tických funkcí nebo bezprostředně či násled-
ně vede k jejich odumření.

Ke kácení dřevin je v zásadě nutné opatřit si 
povolení orgánu ochrany přírody. Povolení se 
nevyžaduje u stromů s obvodem kmene do 
80 cm měřeným ve výšce 130 cm nad zemí, pro 
zapojené porosty dřevin, pokud celková plo-
cha kácených zapojených porostů dřevin ne-
přesahuje 40 m2 a dále pro dřeviny pěstované 
na pozemcích vedených v katastru nemovi-
tostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin 
a  pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích 
v zastavěném území evidovaném v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, za-
stavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha 
se způsobem využití pozemku zeleň. 

Pokud je však dřevina součástí významné-
ho krajinného prvku (rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy nebo registrova-
ného VKP) nebo stromořadí, je třeba opatřit 
si povolení ke kácení vždy, viz § 3 vyhlášky 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, v  platném znění (dále jen „vy-
hláška č. 189/2013 Sb.“).

Kácení dřevin na základě povolení

Povolení ke kácení dřevin může být vydáno na základě žádosti 
pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení významu dřeviny 
z hlediska funkčního a estetického. Závažné důvody vždy vy-
hodnocuje příslušný orgán ochrany přírody.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního kli-
du. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného 
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (viz vy-
hláška č. 189/2013 Sb.). Dobu kácení obvykle povolení závazně 
stanoví, žádost je však možno podat kdykoliv během roku.

Náležitosti žádosti

Obecné náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 45 odst. 1, resp. 
v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Náležitos-
ti žádosti o povolení ke kácení upravuje § 4 odst. 1 vyhlášky 
č. 189/2013 Sb.

Orgán ochrany přírody může dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli 
provedení přiměřené náhradní výsadby tak, aby byla kompen-
zována ekologická újma vzniklá pokácením dřevin. Současně 
může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou 
dobu, maximálně však na dobu pěti let.

Kácení dřevin na základě oznámení

Zákon č. 114/1992 Sb. upravuje také zvláštní případy, kdy není 
třeba žádat o vydání povolení ke kácení. Povolení není dle § 8 
odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. třeba:

 ke kácení z pěstebních důvodů, tzn. za účelem obnovy po-
rostů nebo při provádění výchovné probírky porostů – podle 
výkladu MŽP lze pěstební důvody aplikovat na dřeviny ros-
toucí mimo les zcela výjimečně. Uplatní se jen v případech, 
kdy je kácení součástí způsobu pěstování dřevin – tedy 

principy právní ocHrany Dřevin 

ocHrana Dřevin Dle Zákona č. 114/1992 Sb., o ocHraně příroDy a krajiny
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u  ovocných sadů nebo okrasných keřů, které 
tvoří jako celek „porost” živého plotu. Kácením 
těchto dřevin z pěstebních důvodů se tedy ob-
novuje nebo zachovává funkční hodnota celé-
ho porostu;

 při údržbě břehových porostů prováděné při 
správě vodních toků;

 k odstraňování dřevin v ochranném pásmu za-
řízení elektrizační a plynárenské soustavy ;

 k odstraňování dřevin za účelem zajištění pro-
vozuschopnosti železniční dráhy nebo zajiště-
ní plynulé a bezpečné drážní dopravy po této 
dráze ;

 ze zdravotních důvodů.

Kácení z těchto důvodů však musí dotyčná osoba 
písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany 
přírody nejméně 15 dnů předem. Příslušný orgán 
ochrany přírody pak může rozhodnout o poza-
stavení, omezení nebo zákazu kácení. V případě 
odstraňování dřevin za účelem zajištění provo-
zuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění 
plynulé a bezpečné drážní dopravy po této dráze 
tak může učinit jen na základě závazného stano-
viska drážního správního úřadu. 

Povolení dále není potřeba v případech, kdy dře-
vina svým stavem bezprostředně ohrožuje život 
či zdraví osob nebo pokud hrozí škoda značné-
ho rozsahu (§ 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.). 
V této situaci je možné dřevinu neprodleně po-
kácet a oznámit to orgánu ochrany přírody do-
datečně, do 15 dnů od provedení kácení (děje se 
tak zejména v důsledku živelních pohrom).

Péče o dřeviny rostoucí mimo les

Péče o dřeviny rostoucí mimo les, zejména jejich ošetřování 
a udržování, je dle zákona č. 114/1992 Sb. povinností jejich 
vlastníků. K ošetřování dřevin (např. provedení příslušných 
řezů, instalace bezpečnostních vazeb apod.) není třeba 
zvláštního povolení ani souhlasu (nejedná-li se o památné 
stromy či dřeviny, které jsou součástí kulturní památky). 

Doporučená literatura: 

Kolektiv autorů: Dřeviny rostoucí mimo les – Jak je chránit 
a co dělat, když je nutné kácet, Arnika – Centrum pro pod-
poru občanů, 2015 🌐
Informační brožura se zevrubně věnuje problematice kácení 
dřevin rostoucích mimo les. Zabývá se i náhradní výsadbou, 
novým občanským zákoníkem a alejemi. Materiál je vhodný 
pro státní správu a samosprávu. 

Metodické doporučení Ministerstva životního prostředí, 
odboru obecné ochrany přírody a krajiny, k aplikaci někte-
rých ustanovení vyhlášky Ministerstva životního prostředí 
č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich káce-
ní, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP, leden 2015.  
Metodické doporučení je určeno orgánům ochrany přírody 
(dále jen „OOP“) a k využití subjektům, které zabezpečují 
péči o dřeviny rostoucí mimo les a subjektům, které zamýš-
lejí dřeviny rostoucí mimo les kácet, nebo do nich jinak za-
sahovat 🌐

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů.

Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Portál informačního systému ochrany přírody – https://
portal.nature.cz.

http://arnika.org/dreviny-mimo-les-informacni-list-pro-statni-spravu/download/brozura-dreviny-rostouci-mimo-les-aktualizovane-vydani-pdf
http://arnika.org/dreviny-mimo-les-informacni-list-pro-statni-spravu/download/brozura-dreviny-rostouci-mimo-les-aktualizovane-vydani-pdf
http://arnika.org/dreviny-mimo-les-informacni-list-pro-statni-spravu/download/brozura-dreviny-rostouci-mimo-les-aktualizovane-vydani-pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
http://www.mzp.cz/web/edice.nsf/F695182282F7B113C1257DE90035A5B5/$file/V%C4%9Bstn%C3%ADk_01_leden_2015.pdf
https://portal.nature.cz
https://portal.nature.cz
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Na dřeviny, které jsou součástí nemovitých kulturních 
památek (včetně nemovitých národních kulturních pa-
mátek), anebo které se nacházejí v památkově chráně-
ných územích (památkových rezervacích, památkových 
zónách) nebo v ochranných pásmech těchto památek 
a území, dopadá ochrana, kterou zákon o státní památ-
kové péči těmto památkám a územím poskytuje.

Památkový zákon stanoví celou řadu opatření k ochraně 
kulturních památek a památkově chráněných území. 

Pro všechny dřeviny na území kulturních památek 
a dřeviny nacházející se v památkových zónách, rezer-
vacích a v ochranných pásmech těchto památek a území 
je nutné mít ke kácení a výsadbám závazné stanovisko 
(povolení, souhlas) orgánu památkové péče. 

Povolení (závazné stanovisko) vydává orgán památko-
vé péče na základě vyjádření odborné organizace pa-
mátkové péče, tedy Národního památkového ústavu. 
Povolení (kladné závazné stanovisko) může orgán pa-
mátkové péče podmínit provedením určitých opatření 
k zajištění ochrany kulturní památky. Povinnost vyžádat 
si závazné stanovisko orgánu památkové péče může být 
pro určité nemovitosti nebo pro určité činnosti vylouče-
na, a to buď plánem ochrany památkové rezervace nebo 
památkové zóny, nebo rozhodnutím, kterým bylo vyhlá-
šeno ochranné pásmo.

Pokud se jedná o pěstební zásahy na dřevinách (řez), 
které rostou na území kulturní památky, tj. jsou její sou-
částí, tak i zde je nutný souhlas orgánu památkové péče 
(uvedený zásah náleží do § 14 odst. 1 obnova kulturních 
památek).  

Závazné stanovisko k úpravám dřevin je vydáváno na 
základě žádosti vlastníka kulturní památky na obecním 
úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní 
kulturní památku, na krajském úřadě.

Doporučená literatura: 

Dienstbier F. a kol.: Prosazování ochrany kulturních 
hodnot při ochraně dřevin rostoucích mimo les, Le-
ges, 2016 🌐
Cílem metodiky je vytvořit nový nástroj pro účinné 
prosazování zájmů památkové péče v procesech roz-
hodování o ochraně dřevin rostoucích mimo les. To 
je nezbytné pro náležité zohlednění těchto zájmů 
v řízeních, v nichž primárními hledisky jsou zájmy 
ochrany přírody a krajiny.

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů.

Weber M. a kol.: Identifikace, uchování a obno-
va kompozice památek zahradního umění, VÚKOZ,  
2016 🌐
Metodika postihuje způsob zpracování základního 
rozboru pro identifikaci a rámcovou ochranu kom-
pozice památek zahradního umění (historických za-
hrad a parků).

Portál integrovaného informačního systému památ-
kové péče – https://iispp.npu.cz.

ocHrana Dřevin Dle Zákona č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči

https://www.knihyleges.cz/web_redir?aparameters=akod_r:output&aparameters=aID:11703&aparameters=spouzetelo:1&aparameters=afile_name:Metodika_dreviny.pdf
https://www.knihyleges.cz/web_redir?aparameters=akod_r:output&aparameters=aID:11703&aparameters=spouzetelo:1&aparameters=afile_name:Metodika_dreviny.pdf
https://www.knihyleges.cz/web_redir?aparameters=akod_r:output&aparameters=aID:11703&aparameters=spouzetelo:1&aparameters=afile_name:Metodika_dreviny.pdf
https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/Zahrady_parky/metodika_Weber_a_kol_2016.pdf
https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/Zahrady_parky/metodika_Weber_a_kol_2016.pdf
https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/Zahrady_parky/metodika_Weber_a_kol_2016.pdf
https://iispp.npu.cz/


Památná lípa ve Vinoři mezi kostelem a farou požívá 
dvojí právní ochrany. Je památným stromem dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zároveň je 
v areálu kulturní památky fara se špýcharem dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
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