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Výchovný řez stromů
Marek Žďárský, Pavel Wágner

Povýsadbová péče včetně výchovného řezu mladých stromů je (nejen) v České
republice dlouhodobě zanedbávána. Kvalita řezu a včasný zásah přitom silně ovlivňují
charakter růstu dřevin ve městech v dalších letech. Čím více péče věnujeme
výchovnému řezu mladých stromů, tím méně je třeba o ně pečovat ve vzrostlém stavu.

Úvod
Řez stromů je jednou z důležitých činností péče o stromy
v naší kulturní krajině (zejména ve městech a obcích).
Význam řezu lze shrnout do následujících bodů:
● založení a výchova korun mladých stromů do
habitu daného taxonu (viz tento příspěvek),
● péče o koruny vzrostlých stromů (tak zvané udržovací řezy),
● tvarování stromů,
● zajištění provozní bezpečnosti ve všech věkových
obdobích stromů,
● podpora tvorby květů a plodů vybraných taxonů
stromů,
● zlepšení kvality dřeva kmene stromů,
● úprava kořenového systému stromů, případně
zmírnění negativních účinků jejich působení.
Řez je stromy vnímán vždy jako poranění. Platí to
samozřejmě i v případě výchovných řezů mladých
stromů, u nichž dochází k plošně velmi malým řezným
ranám ve srovnání s udržovacími řezy vzrostlých
stromů. Práce se stromy, včetně jejich řezu, je prací s živými organismy. Na základě znalostí z biologie stromů
musí být každý arborista, který se zabývá péčí o dřeviny, schopen sám zodpovědně rozhodnout, zda je či
není v konkrétním případě řez stromu skutečně nutný,
a pokud ano, v jakém rozsahu je třeba jej realizovat.
Nezřídka se přitom stává, že strom není zatím nutné
nijak řezat, a proto jej ani neřežeme. Poté volí, s ohledem na cíl, který sleduje, optimální způsob řezu. Tento
rozhodovací proces je ovlivněn především:
● požadovanou funkcí stromu na trvalém stanovišti,
● biologickými potřebami stromu,
● aktuálním zdravotním stavem, vitalitou a provozní bezpečností stromu,
● možnými negativními důsledky vyplývajícími z případného řezu (například rozsáhlý stupeň poranění stromu, trvalé či dočasné snížení funkčnosti
a vitality ošetřovaného jedince, zvýšení nákladů
na jeho další péči a podobně),
● osobními znalostmi a zkušenostmi s navrhovaným
způsobem řezu,
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technickým a technologickým vybavením, jež je
k dispozici,
konkrétními organizačními aspekty, jež s řezem
souvisí,
požadavky jiných oborů a názory veřejnosti,
platnou legislativou.

V souvislosti s (nejen výchovným) řezem stromů je
nutné úvodem vzpomenout moudrá slova ing. Františka Smýkala (Národní arboristická konference „Strom
pro život – život pro strom IV.“ – Mělník, 21. srpna
2003), která nás upozorňují na mnohdy velké nebezpečí poškození stromů neodborně provedeným řezem
v nevhodnou dobu a v nepřiměřeném rozsahu:
● „řez je násilný a nevratný zásah do života stromu
i celé jeho biocenózy,
● pro řez neexistují jednoduchá schémata – ta jsou
zdrojem častých chyb,
● lepší je využívat řez jako preventivní pěstitelské
zákroky než kurativní (léčebná) opatření,
● rozumu není nikdy nazbyt, a proto: když nevím
jak – neřežu; když nevím kdy – neřežu; když
nevím proč – neřežu!“
Řez stromů i ostatních dřevin musíme proto provádět
pouze v co nejmenší míře a pokud je to možné, tak
raději vůbec. Zbytečný řez stromu beze smyslu je hrubou technologickou chybou, kterou nelze již nikdy
vrátit zpět.
Výchovný řez mladých stromů je v tomto pojetí typickým preventivním pěstitelským zákrokem,
jímž se snažíme snižovat či eliminovat veškerá růstová
a vývojová rizika, která v budoucnu mohou znamenat
pro ošetřovaného jedince snížení jeho životaschopnosti či stability a tím i ohrožení bezpečnosti provozu
v jeho bezprostředním okolí.

Technika výchovného řezu
Cílem techniky výchovného řezu je tak jako v případě
každého jiného druhu řezu stromů zejména volba
způsobu provedení řezu ve správný čas a na správném
místě (v neposlední řadě i vhodné ošetření řezných

Arboristika

ran). Technika řezu se výrazně opírá o poznatky získané ze studia biologie dřevin. Při výchovném řezu je
nutné respektovat:
● vedení řezu,
● maximální velikost vznikajících ran,
● termín řezu,
● ošetření řezné rány.

Vedení řezu
Řez probíhá v koruně stromu, kde dochází k odstraňování dvou rozdílných typů větví:
● větví živých
● větví mrtvých (suchých)

Řez živých větví
Dochází-li při výchovném řezu k odstraňování či redukci
živých větví, musí být řez proveden se zřetelem na podporu přirozeného obranného systému a ochranné zóny
větve stromu. Pokud odstraníme dceřinou větev tak, aby
nedošlo k poranění větevního límečku větve mateřské,
tyto dva mechanismy relativně spolehlivě (samozřejmě
spolehlivě z hlediska přírodních systémů) zabrání průniku patogenů (zejména dřevokazných hub), kteří osidlují čerstvá poranění. Dojde-li však k poranění mateřské
větve (jež nastane při řezu za větevní límeček s poraněním korního hřebínku), ochranná zóna jeho větevního
nasazení už na aktivní obranu nestačí a strom musí
aktivovat další obranné mechanismy – ovšem už ne vždy
tak efektivní. Z toho důvodu dochází v průběhu času
k šíření patogenů do dřeva mateřské větve a během několika let i ke vzniku otevřených dutin.
Odstraňování živých větví vždy představuje zátěž
energetického systému stromu, protože dochází nejen
k redukci energii produkující asimilační plochy (listů
na odstraněné větvi), ale i k poranění, které vyvolává
energeticky náročné obranné reakce. Je proto nutné
odstraňovat co nejmenší objem větví nutný pro zajištění žádaného účelu řezu. Právě zde platí všechna výše
zmíněná pravidla o řezu stromů s tím, že pokud není
nutné živou větev z jakéhokoli důvodu řezat, tak ji
zkrátka neřežeme a ponecháme ji v koruně jejímu přirozenému vývoji!
Se zvýšeným rizikem infikace řezné rány při řezu kodominantních výhonů se setkáváme i při řezu živého
terminálního výhonu stromu. I zde platí, že tento pro
strom násilný řez je nutno provádět pouze v případě
mladých stromů a bezdůvodné odstranění terminálu zdravým a provozně bezpečným mladým jedincům je hrubou technologickou chybou. Přesto
se v některých případech ocitáme v situaci, kdy musíme i poměrně silný vrcholový výhon odstranit. To se
týká například redukčních řezů korun dospívajících
stromů, které již zasahují svými silnými větvemi do
budov, produktovodů, elektrického vedení, doprav-

ních značek, veřejného osvětlení a podobně. Při redukčním řezu vrcholového výhonu platí zásada (tak
zvané třetinové pravidlo), že jej vždy zkracujeme na
dostatečně silný a zdravý postranní (vedlejší) výhon,
jehož průměr je alespoň třetinový (lépe poloviční
a vyšší) ve srovnání s průměrem odstraňovaného
vrcholu. Toto třetinové pravidlo platí ale i obráceně.
Odstraňujeme-li dceřinou větev od větve mateřské či
přímo u kmene, nejlépe se řezná rána zahojí, bude-li
její průměr nanejvýš třetinový (lépe ještě užší) ve srovnání s průměrem větve či kmene, k němuž větev
odstraníme. Toto pravidlo platí i v případě malých průměrů řezných ran na mladém stromě a nelze jej proto
v případě výchovných řezů nijak podceňovat!
Velmi často se při výchovném řezu můžeme setkat s tím,
že potřebujeme odstranit dvě větve rostoucí těsně
u sebe téměř z jednoho místa, popřípadě vyrůstající
přímo ze stejného místa. V takovém případě odstraňujeme každý ze stonků na větevní límeček, čímž mezi
nimi zůstane část mateřské větve neporušena. Vytvoříme tak mezi těmito dvěma poraněními tak zvaný
korní můstek, jenž urychlí zavalení způsobených ran.

ZAHRADA - PARK - KRAJINA

„Třetinové pravidlo“ řezu na
postranní výhon (převzato z EAC
2000)

Řez mrtvých větví
Jiná situace nastává při řezu mrtvých (suchých) větví.
Mrtvé větve se v korunách mladých stromů nacházejí
velmi málo. Pokud ano, pak svědčí o nízké vitalitě
a špatném zdravotním stavu mladých jedinců. Po odumření větve dochází k aktivaci ochranné zóny větve
v okolí větevního nasazení větve mateřské. Současně
– protože mrtvá větev již sekundárně netloustne – se
její báze začíná zavalovat novým každoročním tloušťkovým růstem mateřské větve. V této fázi je potřeba
mrtvou větev odstranit, aby mohlo dojít k rychlému
uzavření vzniklé rány ránovým dřevem. Mrtvé a odumírající větve musíme proto řezat co nejtěsněji
k okraji živého pletiva na bázi větevního nasazení větve mateřské. Její živá pletiva samozřejmě nesmí být v žádném případě poškozena!
Zával v okolí větevního nasazení se nijak neformuje ani neupravuje.
Odstranění mrtvých (suchých) větví z koruny mladého
stromu je často velmi důležité, nejen z hlediska provozní bezpečnosti, ale hlavně z důvodů zdravotních.
Suché větve mohou být napadené rozličnými chorobami či škůdci a mohou oslabit celou mladou rostlinu.

Typy vedení řezu
V praxi se můžeme setkat se třemi typy vedení řezu na
živých i mrtvých větvích:
● paralelní řez („lízanec“),
● pahýl – slangově často nazývaný jako „věšák”,
● řez na větevní límeček (ovocnáři často známý jako
„řez na větevní kroužek“).
1/2009
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Řez na větevní límeček (vlevo)
a „lízanec“ (vpravo) – podélný řez
(převzato z Shigo 1994)

Řez na větevní límeček (A-B)
a metoda řezu „na třikrát“ (1-3)
(převzato z Shigo, 1991)
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„Lízanec” technicky špatně provedený řez s kmenem
či mateřskou větví téměř paralelně vedený, zasahující
až za větevní límeček a velmi často i korní hřebínek
(které oba silně destruuje), násilně zraňující dřevo
větve, kterou chceme při řezu zachovat. Ta je pak
vystavena negativnímu působení vnějšího okolí a infekčnímu tlaku patogenů. Jehličnany větevní límeček
nevytvářejí, zde je tedy nutno řez vést skutečně paralelně s kmenem či mateřskou větví (v tomto případě
však o lízanci v pravém smyslu slova nehovoříme).
Lízanec je hrubou technologickou chybou a každopádně nejhorším typem řezu, který lze v koruně mladého stromu provést. Nelze jej nijak
opravit, na rozdíl od tvorby pahýlu, který můžeme
opravit a dříve či později správně zaříznout na větevní
límeček.
Pahýl neboli „věšák” vzniká řezem, při němž nebyla
zcela odříznuta větev či výhon, kterou chceme odstranit a její větší či menší část zůstává nad límečkem
a brzdí tak včasné zavalení rány ránovým dřevem.
Kromě toho je zbytek odumřelé části větve místem
pro průnik patogenů do oblasti větevního nasazení.
Pahýl lze často řezem opravit, proto není tak nebezpečný jako „lízanec“.
Řez na větevní límeček je veden přesně v místě nasazení dceřiné větve na větev mateřskou (popřípadě
kmen) a končí před korním hřebínkem tak, aby tento
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spolu s límečkem nebyl při řezu poškozen. V současné
době je doporučovaným typem řezu (technologicky
správným), neboť se snaží respektovat přirozenou
stavbu stromu a biologii růstu a vývoje jeho větvení
a architektury. Dosti často je zaměňován s „řezem na
větevní kroužek“, který je po mnoho let znám ovocnářskou veřejností.
Řez na větevní kroužek je sice typem řezu vedeným
v místě větevního nasazení, ale kolmo na odstraňovanou větev tak, aby řezná rána byla plošně co nejmenší.
To mnohdy vytváří v dolní části řezu větší či menší
pahýl způsobený absencí řezu podél přirozené linie
větevního nasazení. Nicméně často je řez na větevní
kroužek shodný s řezem na větevní límeček. Proto lze
oba tyto typy řezu víceméně považovat za řezy technologicky správné.

řezech v koruně otevřené dutiny infikované dřevokaznými houbami a jinými patogeny.
Jiný aspekt, který nesmíme podcenit při rozhodování
o velikosti řezu, je rychlost a kvalita tvorby kalusu a ránového dřeva. Úspěšnost a rychlost zavalení rány kalusem se snižuje se zvyšující se velikostí rány, v případě
velkých řezných ran k překrytí jejich povrchu kalusem
často dojde až za mnoho let. Je známo, že dobře se
hojí rány hladké bez jakýchkoli otřepení a zatržení,
způsobené ostrým zahradnickým náčiním (zejména
ostrým zahradnickým nožem – nejlépe žabkou, dvousečnými nůžkami či ostrou pilou s jemnými zuby). Je
také známo, že se lépe hojí rány oválné až kruhovité,
rány s nepravidelným tvarem se hojí pomaleji a hůře.
Velmi špatně a dlouho se hojí plošně velké rány způsobené „lízancem“, kdy dochází k silnému odumírání
kambia po obvodu řezných ran. Proto platí důležité
pravidlo, které znají zahradníci již několik staletí
a předávají si je z generace na generaci: čím menší
řezná rána, tím lépe, a naopak! V koruně mladého
stromu raději vždy provedeme větší počet menších
řezných ran mimo důležitá kosterní větvení než méně
(popřípadě i jednu) velkou řeznou ránu, nejhůře
přímo v kosterním větvení ošetřovaného stromu.
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Ing. Marek Žďárský (1973),

absolvent Zahradnické fakulty
MZLU v Brně (diplomová práce na
téma Vázání korun v systému
péče o stromy pod vedením doc.
ing. Miloše Pejchala, CSc. V letech
1996 – 1998 odborný asistent
dendrologie a arboristiky na
VOŠZa a SZaŠ v Mělníku, od roku
1996 lektor dendrologie a
arboristiky jednoletého
distančního studia Komplexní
péče o dřeviny na VOŠZa a SZaŠ
v Mělníku. Od roku1998
stromolezec – živnostník, od roku
1999 společník a lektor Schola
arboricultura, s.r.o., od roku 2007
jednatel a společník arboristické
firmy Arbonet, s.r.o.

Velikost řezné rány

Ing. Pavel Wágner (1973),
absolvent Zahradnické fakulty
MZLU Brno, obor Zahradní
a krajinářská tvorba. Arboristikou
v praxi se zabývá od roku 1994.
Absolvoval řadu odborných stáží
a zahraničních praxí v oboru
například v USA, Kanadě, Francii,
Anglii, Rakousku a SRN. Jako
externista přednáší na Vyšší
odborné škole zahradnické
a v rámci jednoletého dálkového
studia Komplexní péče o dřeviny
v Mělníku v předmětech
stromolezectví a řez stromů. Je
spoluautorem knihy Péče
o dřeviny rostoucí mimo les – I. (J.
Kolařík a kol., 2003)
a spoluautorem skripta pro
celoživotní vzdělávání Arboristika
III. (M. Žďárský a kol., 2008). Jako
lektorem Schola Arboricultura,
s. r. o přednáší v rámci kurzů
Stromolezení A a B, Řez stromů
a Řez keřů.

Každý strom reaguje na řez (respektive na poranění)
jinak. Rozdílná dynamika obranné reakce je pozorovatelná nejen mezi druhy, ale i mezi jednotlivými stromy
stejného druhu. Dynamika reakce je ovlivněna mnoha
faktory, zejména věkem, aktuální vitalitou jedince,
dobou řezu, podmínkami stanoviště a podobně.
Zásadní vliv na efektivitu obranné reakce má velikost
rány vznikající po řezu. V případě výchovných řezů
by nikdy velikost řezné rány neměla být větší
než 100 mm v průměru. Často provádíme řezné
rány na mladých stromech plošně mnohem menší
(někdy pouze v řádech několika jednotek či maximálně desítek milimetrů).
Z naší praxe jednoznačně vyplývá, že řezné rány nad
100 mm jsou pro jakýkoli mladý strom (zejména
několik prvních let po výsadbě) velkým nebezpečím, s nímž se mnohdy nemusejí vyrovnat. Často se
tyto velké rány brzy nezahojí a vznikají pak po silných

Začištění řezné rány žabkou

Odstranění silnější větve většího průměru v místě
větvení, kterou nejsme při řezu schopni pohodlně udržet ve své volné ruce, nelze učinit najednou, přímo
u větevního límečku. Obrázek 03. V místě větvení by
mohlo při řezu dojít k odtržení kůry či dokonce dřeva
větve mateřské, čímž by došlo k silnému poškození
vnitřních pletiv dřeva ponechané větve či kmene. Dokonce by mohlo být zničeno citlivé místo větvení, ve
kterém dochází k tvorbě důležité ochranné zóny
větve, jenž je vystaveno vysokému infekčnímu tlaku
patogenů. V takovém případě přistupujeme k tak
zvané metodě řezu na třikrát.
Dojde-li při výchovném řezu větví v koruně k zatržení kůry, lýka a dřeva ponechané mateřské
větve či dokonce kmene, jedná se o hrubou technologickou chybu, která je způsobena pouze
a jenom nedbalostí arboristy.

Příště:
Termín a technologie výchovného
řezu
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