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Vztah: lidé – stromy - lidé 

 
• stromy dokáží žít bez nás my bez  nich ne, doprovází nás celou historií 

• stromy neberou ohledy na lidské  potřeby, lidé na stromy ohledy brát mohou 

* lidé svoji činností významně ovlivňují stromy v urbanizovaném prostředí 

* rizikové stromy se nejčastěji stávají stromy poškozené lidskou činností 

• lidé musí vynakládat prostředky pro snižování těchto rizik 

 

pro minimalizaci škod a udržení rovnováhy  vnímání stromů v lidské společnosti je 
nutné zajistit odborný přístup a péči 

 

jedním ze základních nástrojů péče o stromy je řez 

 

- téměř všechny řezy realizované na stromech mají vztah k aktuální nebo budoucí 
provozní bezpečnosti  

 

cíl řezu = bezpečný strom 

 



Historie řezu stromů 

Stromová chirurgie  

- rozvoj v 50. – 80. letech 

- přirovnává strom a jeho léčbu s živočichy   

   = uplatňuje lékařské postupy 

- dezinfekce, izolace od okolí, technika 

- změna s rozvojem výzkumu stromů (Shigo) 

- v současné době technologická chyba  

 



Historie řezu stromů 

Moderní arboristika 

- rozvoj od 70 - 80. let 

- mění názor na obranné mechanismy stromu 

- upravuje názor na význam defektů v závislosti 
na rozsahu 

- zabývá se spíše než jednotlivými defekty 
celkovou stabilitou stromů 

 



Historie řezu stromů 

Přírodě blízké metody péče o stromy 

- rozvoj od 90. let (zejména UK) 

- mění názor na význam dřevokazných hub 

- vrací strom do kontextu s okolní přírodou 

- ochraňuje genetickou informaci 

- hledá způsoby přirozeného soužití lidí a stromů 

- zaměřuje se na dlouhodobou stabilitu stromů 

- zvyšuje kulturní, estetické a spirituální vnímání stromů 

 



Historie řezu stromů 

 Co vše zažila jedna generace arboristů : 



Řez stromů 

 

Každý řez je poraněním stromu, proto musí být 
vždy CÍLENÝ! 

 

Každý kdo řeže stromy musí mít předem jasno v otázkách: 

Co je cílem řezu? 

Jakou předpokládáme reakci dřeviny na 
provedený řez? 

Má jedinec předpoklady pro vybraný řez ?  

Ovlivní daný zásah životnost dřeviny? 

 



Technologie řezu stromů 
 



Technologie řezu 

Terminologie a komunikace 

 



Technologie řezu 

Typy řezů: 

 

 zakládací 
 založení koruny stromu, komparativní a výchovný řez 

 udržovací 
 zdravotní, bezpečnostní, redukční řez 

 speciální 
 tvarovací řezy  

 kácení 



 
 

řez je vždy poraněním stromu a jeho přínosy musí 
převládat před riziky které pro strom představuje 

na každém stromě se dá něco uříznout, ale ne každý strom 
je nutné řezat 

řez není jediné opatření při péči o strom 

řežeme raději méně a častěji, snažíme se minimalizovat  
mechanické poškození 

řez se vždy odráží nejen v hormonální a energetické 
rovnováze stromu ale v případě intenzivnějšího řezu i v 
kořenové soustavě 

 

 

 

 

Udržovací řezy  



Definice: odstraňování suchých větví s průměrem nad (3)  
-  5 cm vč., stabilizace větví se zřetelnými, staticky 
významnými defekty, které bezprostředně ohrožují 
provozní bezpečnost. Odstraňování větví 
zavěšených  či zlomených. Neřeší komplexní statické 
poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene 
či velkých kosterních větvení) 

 

 Životní období: dospělí, stárnoucí a senescentní jedinci 

 Cíl:  zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu a to i za 
cenu potlačení biologických potřeb stromu 

 Období realizace: kdykoli 

 Opakování: 2 (5) – 6(10) let 

 

 

Bezpečnostní řez 



Bezpečnostní řez odstraněním nebo redukcí řeší: 

větve zasahující do průjezdného či podchodného profilu 

větve suché, které svým pádem ohrožují provozní 
bezpečnost viz. definice 

větve s rozvinutým defektem (prasklina, dutina, zřetelná 
infekce...) u nichž hrozí akutní zlomení  

větve s rozvinutými růstovými defekty, které mají vliv na 
jejich bezprostřední stabilitu (např. rozvinuté tlakové 
větvení s počínající prasklinou či v kombinaci s 
výraznou hnilobou), 

větve zlomené či zavěšené ve stromě (popř. další objekty u 
kterých hrozí pád ze stromu)  

v některých případech též extrémně zatížené větve u 
křehkých dřevin (vrba, topol..) 

 

 

Bezpečnostní řez 



Bezpečnostní řez 



Bezpečnostní řez neřeší: 

 
zásahy spadající charakterem do řezu zdravotního 

odstranění stabilních pahýlů a zlomů 

řešení akutní stability celého stromu tj. jeho odolnosti 
proti vývratu, zlomu nebo rozpadu koruny jako celku 

 

 

Bezpečnostní řez 



Bezpečnostní řez 



 
Mýty o řezu bezpečnostním: 

  „ Bezpečnostní řez je pouze odstranění 
suchých větví“  

 „Po realizaci bezpečnostního řezu nesmím v 
koruně stromu nalézt žádnou suchou větev“ 

„ Odříznuté suché větve je nutné ošetřit 
stromovým balzámem“ 

„Bezpečnostní řez se dá dělat jen ve vhodném 
vegetačním období“ 

„Bezpečnostní řez neřeší podjezdnou a 
podchodnou výšku“ 

 

 

Bezpečnostní řez 



Definice: řez zaměřený na řešení zdravotního stavu stromu. 
Odstraňují se především větve suché, vitalitně oslabené, 
nevhodné z hlediska architektury koruny, křížící se, 
infikované či napadené škůdci, rizikové z hlediska 
provozní bezpečnosti. To vše při zachování 
charakteristického habitu daného taxonu. Zdravotní řez 
primárně řeší cíle řezu bezpečnostního (akutní zajištění 
provozní bezpečnosti) a navíc dlouhodobě zlepšuje 
biomechanickou vitalitu stromu, tj. ovlivňuje jeho 
provozní bezpečnost v budoucnosti. 

Životní období: dospělí jedinci  

Cíl:  vysoká a dlouhodobá funkčnost stromu při udržení co 
nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti 

Období realizace: optimálně plná vegetace, jiné období není 
zásadní chyba 

Opakování: 5 – 15 let 

 

 

Zdravotní řez 



Zdravotní řez 
Cíle řezu: 

 

Upřesňující kategorie: 

 sanitární řez 

 prosvětlovací řez 

 symetrizační řez 

 odlehčovací řez 
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Mýty o řezu zdravotním: 

  „Zdravotní řez zlepší vitalitu (fyziologickou) stromu“ 

„Stromy jsou rádi když jim zdravorní řez provádíme“ 

„Zdravotní řez je detailnější řez bezpečnostní, zejména 
se odstraňují i malé suché větve“ 

„Při zdravotním řezu zakracujeme preventivně všechny 
dlouhé větve, tak aby do budoucna byly méně odolné 

k rozlomení“ 

„ Při zdravotním řezu můžeme odstranit až  30% větví 
bez porušení rovnováhy dřeviny“ 

„Stromy řez nutně potřebují“ 

 

Zdravotní řez 



Zdravotní řez - výmladky v koruně 

 

Proč strom výmladky tvoří ? 

 obranný mechanizmus stromů 

 obnovují narušenou rovnováhu stromu (po 
stresovém faktoru) 

 doplňují ztracenou asimilační plochu 

 vytváří se v místě zvýšené spotřeby energie 

 většina výmladků odumře přirozeně následkem 
samoregulačních mechanismů 

 

 Řez výmladků 

 odstraněním výmladků zpomalujeme a 
omezujeme nastolení rovnováhy v dřevině 

 nutné je kontrolovat růst výmladků od určité 
velikosti  

 

Mýtus:  „výmladky oslabují dřevinu“  

 

 



Zdravotní řez - výmladky v koruně 



Zdravotní řez - výmladky v koruně 



Zdravotní řez - výmladky v koruně 



Zdravotní řez – větve křížící se a 
zahušťující 

 

Vnitřní obrost koruny 

 strom má vlastní samoregulační schopnosti korelace hustoty 
a habitusu koruny 

 hustota koruny je mj. dána genetickými vlastnostmi dřeviny 

 vnitřní obrost koruny je sice fotosynteticky méně aktivní, ale 
při zvýšení teploty listů na obvodě koruny v letních vedrech 
se stává  důležitým zdrojem asimilátů 

 ve stáří je vnitřní obrost koruny základním předpokladem pro 
práci se stromem 

 ne všechny větve vrůstající do koruny se dotýkají - křížící se 
větve se poškozují minimálně  

 Výjimka prosvětlení:  světlomilné druhy s hustým obvodovým 
pláštěm a nestabilní korunou 

 Polomýtus: husté koruny jsou náchylnější na houbové 
choroby a podporují rozvoj škůdců.  

 

 



Zdravotní řez – větve křížící se a 
zahušťující 

Prosvětlení koruny  

 potřeba jen výjimečně pro stimulaci tvorby vnitřního obrostu 

 zejména u světlomilných druhů s hustým obvodovým 
pláštěm  

 prosvětlení se musí řešit řezem na obvodu koruny a ne uvnitř 

 Polomýtus: husté koruny jsou náchylnější na houbové 
choroby a podporují rozvoj škůdců.  

 

 



Zdravotní řez – větve křížící se a 
zahušťující 

Křížící se větve odstraňujeme jen při vzájemném poškozování 



Ještě trochu historie 

 Vliv ovocnářství na řez neovocných dřevin 

- prosvětlení = vybarvování a zrání plodů 

- odstraňování výmladků = technologická nutnost  

- odstranění terminálů = zakládání pěstebních tvarů 

- řez udržovací = řez pro udržení rovnováhy mezi 
růstem a  plodností, zajišťuje světelné poměry uvnitř 
koruny,  

- řez zmalzovací = záměna důvodu „zmlazení“, mj. syn. 
pro řez tvarovací 



Definice: řez zmenšující objem koruny nebo 
zakracující větve. Nezahrnuje řez zdravotní. 
Zásah musí být proveden citlivě při zachování 
druhově charakteristického habitu 
ošetřovaného jedince a maximálním 
přizpůsobení velikosti a tvaru koruny funkčním 
požadavkům stanoviště 

 

Kategorie redukčních řezů: 

 

Redukční řez směrem k překážce 
 

Redukční řez obvodový  

 

Sesazovací řez  

 

Úprava podchodné/podjezdné výšky 

 

Redukce na torza 

 

Redukční řezy 



 

Redukční řez směrem k překážce 
Cíl:  minimalizace střetu větví stromu s okolními objekty 

Období realizace: obvykle plná vegetace 

Opakování: dle potřeby 

 

POZOR: Práce v blízkosti  

elektrických vodičů podléhá  

zvláštnímu režimu 

 
 

 

 

Redukční řezy 



 

Úprava podchodné / podjezdné výšky 

Cíl:  zajištění provozní bezpečnosti komunikací 

Období realizace: kdykoli, součást bezpečnostního řezu 

Opakování: dle potřeby 

 

 

Redukční řezy 



 

Redukční řez obvodový za účelem snížení 
těžiště koruny za účelem stabilizace 
stromu 

Cíl:  stabilizace jedince s rozsáhlými defekty 
ovlivňujícími jeho stabilitu, stabilizace jedince 
s jinak neřešitelnými defekty které budou mít v 
blízkém období vliv na stabilitu celého stromu.  

Období realizace:  obvykle 2.polovina 
vegetačního klidu před olistěním, v případě 
dobré vitality a nutnosti bezodkladného řešení 
provozní bezpečnosti kdykoliv  

Opakování: 5 – 10 let – dle rozsahu defektu a 
cílové velikosti redukované koruny 

 

 

Redukční řezy 



Obvodové redukce 



Obvodové redukce 



Obvodové redukce 

 Reakce dle vitality 



 ??? 





Sesazovací řez (hluboký řez 
kosterního větvením který 
výrazně převyšuje 
obvodovou redukci – možné 
realizovat výhradně u 
krátkověkých dřevin 
s výbornou kmenovou 
výmladností – vrby, topoly) 

Cíl:  stabilizace jedince, zajištění 
provozní bezpečnosti 

Období realizace: 2.polovina 
vegetačního klidu před olistěním 

Opakování: 4 – 8 let – dle aktuální 
provozní bezpečnosti jedince 

 
 

 

Redukční řezy – sesazovací řez 



 

Redukce na torza – radikální 
redukce stromu s výrazně 
narušenou statickou funkcí 
o 50% i více , alternativa ke 
kácení. Torza mohou být 
mrtvá nebo živá.  

Redukce na torzo není 
dekapitace !  

Cíl:  stabilizace jedince, zajištění 
provozní bezpečnosti 

Období realizace: kdykoliv, 
biologické potřeby stromu 
nejsou rozhodujícím faktorem 

 

Nutnost pravidelné kontroly ! 

 
 

 

Redukční řezy –  torza 



Redukční řezy –  torza 



Sekundární koruny 

 sekundární koruna – vzniká po 
radikálním sesazení primární koruny 
až na kosterní větve (příp. na kmen) = 
technologická chyba! Z 
dlouhodobého hlediska není 
dostatečně pevná a je náchylná na 
rozlomení. 

 
Možnosti řezu: 
 převedení na tvarovací řez -  jen u 

krátce zanedbaných korun, ne všude se 
hodí 

 

 udržování koruny v redukovaném 
stavu – částečná redukce koruny v 
pravidelném intervalu 4-7 let.  

 

 obvodová redukce -  u starších a 
starých stromů 

 

 

Sekundární koruna 



Sekundární koruny 



Speciální řezy – hlavový řez 

 Životní období: od mládí po celý život jedince, v 
pravidelných intervalech 

 Cíl:  regulace tvaru a velikosti, varianta tvarovacího 
řezu 

 Pěstební opatření:   

 v mládí založení kostry koruny včetně „hlav" 
výchovným řezem (seříznutí kosterních větví o 
ø do 2 cm) 

 celý život pravidelné odstraňování celých 
výhonů vyrůstajících z hlav za ponechání 
tažných výhonů 

 Chyby: pozdní založení hlav a zanedbání 
pravidelného odstraňování výhonů na hlavách – 
obojí vede k mechanickému selhání stromu, 
poškození hlav při řezu 

 Období realizace: druhá polovina období 
vegetačního klidu 

 Opakování: 1 – 3 roky 

 Vhodné taxony: lípa, platan, jírovec 

 

 



Speciální řezy – hlavový řez 



 od hlavového řezu se liší způsobem 
zapěstování: 
 u mladého jedince je odstraněn terminál, ponechány jsou 

spodní vodorovné větve. Na konci vegetačního klidu jsou z 
nich odstraněny všechny výhony starší než 1 rok. Jednoleté 
výhony jsou zakráceny na trojočkové čípky, z nichž proraší 
výhony. Čípky se každý rok obnovují. 

 musí být prováděn každoročně 

 vhodné taxony: lípa, platan, hloh 

 

Speciální řezy – řez na čípek 



Speciální řezy – řez na čípek 



Speciální řezy – řez na čípek 



Speciální řezy – řez na čípek 



Technologie řezu stromů 
 



Technika řezu 

 

 volba způsobu provedení řezu ve 
správný čas a na správném místě 

Nutno respektovat: 

 vedení řezu 

 maximální velikost řezné rány 

 umístění řezu v rámci dřeviny 

 termín provedení řezu 

 intenzitu řezu 

 ošetření rány 



Jak se strom brání ? 

Model CODIT (SHIGO 1994) reakční zóna = stěny 1-3 

bariérová zóna = 4 



Jak se strom brání ? 



Terminologie 

 Větevní kornout = vizuálně patrná zóna ohraničující pletivo větve v pletivu 
kmene; účinný přirozený mechanizmus bránící pronikání patogenů (houby) 
při odumření či ztrátě větve nižšího řádu. 

 Větevní límeček (větevní kroužek) = zesílení v místě nasazení větve na 
kmen; vzniká vzájemným překryvem letokruhů větve a kmene;  

 Korní hřebínek = kůra vytlačovaná v úžlabí napojení větve na kmen; vzniká 
tloustnutím větve a kmene. 

 Kodominantní výhony = větvení růstového vrcholu na výhony se stejnou 
dominancí, které si navzájem konkurují; vzhledem k rovnocennosti výhonů se 
zde netvoří větevní kornout; následek vznik tlakového větvení 





Terminologie 

 Korní můstek = kůra ponechávaná při odstraňování dvou těsně vedle sebe 
rostoucích výhonů (podpora tvorby kalusu). 

 Kalus (ránové dřevo) = hojivé pletivo vznikající v místě poranění; úkol  
 překrýt co nejdříve ránu, zamezit vstupu patogenů a vzduchu do poraněného 
dřeva. Postupnou diferenciací vznikají z kalusu pletiva nová nahrazující 
pletiva ztracená (tvorba adventivních výhonů a kořenů). 

 Tahové větvení = staticky pevné „normální“ větvení s patrnou tvorbou 
korního hřebínku. 

 



Terminologie 

 Tlakové větvení (tlaková vidlice) = nestabilní defektní větvení, kde 
se korní hřebínek nevytváří 

příliš ostrý úhel větvení  kůra není vytlačovaná   vrůstá, mezi 
větvící se kmeny  při sekundárním tloustnutí kmenů nárůst 
napětí v místě větvení,   

následně vznik typických postranních boulí (kompenzační 
růst), 

časem může prasknout a být infikované dřevními houbami, 

výrazné snížení provozní bezpečnost stromu, 

možná eliminace v rámci výchovných řezů, později zajištění 
vazbou, 

může mít i genetický původ (např. lípa stříbrná).  

 

 



Terminologie 

 



 

 u mrtvých/suchých větví 

 co nejtěsněji k okraji živého pletiva 
mateřské větve (nesmí být poškozeno) 

Vedení řezu 



Vedení řezu 



 u živých větví 

 při odstranění dceřinné větve nesmí 
být poškozen větevní límeček větve 
mateřské 

 řez na větevní límeček  (kroužek) 
– veden v místě nasazení dceřinné 
větve na mateřskou (popř. kmen); 
řez nesmí poškozovat větevní 
límeček ani korní hřebínek 

! chybné vedení řezu: 
 „lízanec“ – veden paralelně s 

kmenem; zasahuje za větevní 
límeček a korní hřebínek 

 „věšák“ – vzniká ponecháním části 
odstraňované větve, která brání 
zavalení rány ránovým dřevem 

 

 

Vedení řezu 



Vedení řezu 



Vedení řezu 

 u silných větví je nutné provést řez na třikrát 



Vedení řezu 

 zakrácení osy na tažnou větev – větev, na kterou 
se zakracuje má mít min. 1/3 průměru 
zakracované osy 

 



Vedení řezu 



Velikost řezné rány 

Reakce na řez (poranění) je rozdílná u různých druhů i 
u jedinců stejného druhu a je ovlivněna zejména 
věkem stromu, jeho momentální vitalitou, dobou 
řezu, apod.  

Dle Hamburské metody řezu: 

 u stromů s dobrou dynamikou obranné reakce 
(kompartmentalizace) lze odstranit větve o ø do 10 cm 
(javor, buk, dub, habr, lípa) 

 u stromů se špatnou kompartmentalizací o ø do 5 cm 
(jírovec, topol, jeřáb, bříza, jabloň, třešeň) 

Velikost rány ovlivňuje i její zavalení kalusem a 
ránovým dřevem. Řezná rána má být vždy co 
nejmenší. 



Velikost řezné rány 



Umístění řezné rány 

Kmen  

Kosterní větve 

Koncové řezy v obvodu koruny 

 



Termín provedení řezu 

 

 

 

 havarijní stavy se řeší okamžitě, mrtvé dřevo lze 
odstranit kdykoli 

 vhodný termín: 

 u zdravotního řezu je nejvhodnější první polovina 
vegetačního období (březen-červen), ale lze řezat v 
průběhu celého roku  

 u bezpečnostních řezů není termín rozhodujícím 
faktorem, optimum je dané typem a množstvím, 
odstraňované hmoty. 

 při odstranění velkého objemu hmoty (řez na hlavu, na 
čípek) druhá polovina vegetačního klidu (leden-
březen) 

 - nevhodný termín pro řez živých větví je při déle 
trvajících mrazech pod -5°C - 



Intenzita řezu 

 Vitalita 

 

 Povaha řešeného problému 

 

 Rozsah naléhavosti 

 

 Roční období 



Ošetření řezných ran 

 zásadní význam má správně 
vedený, hladký a čistý řez (ostré 
nářadí, motorové pily jen na silné 
větve) 

 chemické ošetření nejsou 
jednoznačné názory, obvykle je 
od něj upouštěno neboť nebyl 
dostatečně prokázán jeho kladný 
vliv 

 obvykle chybné a neúčinné je 
ošetření mrtvého dřeva 



Cizí objekty 

 Neodstraňujeme za cenu poškození dřeviny 
pokud neohrožují stabilitu jedince 



Kontrola ošetřených stromů 

Účel:  

 minimalizace celkového rozsahu řezu 
i tloušťky odstraňovaných větví 

 kontrola očekávané reakce stromu  

 zajištění provozní bezpečnosti 

 

Doporučené intervaly: 

 do 10 let existence  2 - 3 roky 

 od 10 do 30 let existence 4 - 6 let 

 od 30 let existence  5 - 10 let 

 



Řez stromů v praxi 
 



Vím co chci – znám cíle řezu 

Vím za kolik – znám ekonomické rozdíly náročnosti 
řezu 

Bezpečnostní řez nejčastěji navrhujeme: 

u stromů s nízkou vitalitou 

u stromů krátkodobě perspektivních 

v případě omezených finančních prostředků 

u stromů se sníženou společenskou hodnotou,u stromů v otevřené krajině  

Zdravotní řez nejčastěji navrhujeme: 

u stromů střednědobě až dlouhodobě perspektivních 

u stromů s dobrým zdravotním stavem a fyziologickou vitalitou 

u stromů na místech s potřebou zvýšené provozní bezpečnosti 

Redukční řezy navrhujeme : 

v případě střetu stromu s objektem či provozem 

v případě nutnosti stabilizovat defekt většího rozsahu 

v případě nutnosti redukovat riziko vývratu 

 

Výběr vhodného ošetření 



Výběr vhodného ošetření 

 Bezpečnostní řez    /   Zdravotní řez 



Výběr vhodného ošetření 



Kvalita a převzetí díla 
 

Dobře provedené ošetření: 

strom po zásahu vypadá „přirozeně“ (s výjimkou tvarovacích řezů 
silných redukcí a vytvářením torz) 

arborista je schopný vysvětlit provedený řez a jeho dlouhodobý vliv 
na strom a to nejen investorovi ale případně i třetí osobě 
(veřejnost) 

arborista poskytne záruku – zejména na prvky bezpečnostní vazby, 
výsadby… 

na stromě nejsou zatržené velké větve, zavěšené odříznuté větve 
nebo stopy po poškození nesprávnou technologií (hroty 
stupaček, polámané větve od plošiny…) 

arborista ví, že těžká mechanizace poškozuje kořeny stromů proto 
vyloučí nebo v nutných případech minimalizuje pohyb plošin, 
jeřábů a osobních automobilů v kořenové zóně stromu 

 



Hrubé technologické chyby – 
trvalé poškození dřeviny 

 dekapitace – radikální sesazení koruny, zásadní a trvalé 
poškození stromu, hrubá technologická chyba! 

 



Jak neřezat 



Jak neřezat 



Směrné ceny URS 



Směrné ceny URS 


