
„Kácení“ – seříznutí stromu na torzo z důvodu výskytu zvláště chráněných druhů brouků 
(Jak postupovat v případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů – hmyzu ve dřevě stromu.) 
 
V Metodickém pokynu odboru obecné ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí k aplikaci 
§ 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), 
upravujících povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbu a odvody, uveřejněném ve 
Věstníku MŽP ROČNÍK XIV – červenec-srpen 2014 – ČÁSTKA 5, je kácení popsáno následovně: 
 
2.1 Kácení dřevin (k § 8 odst. 1 ZOPK)  
Kácením dřevin se rozumí odstranění dřevin i s kořeny nebo jen jejich nadzemní části ve výšce pařezu. V 
případě dřevin s pařezovou výmladností je strom pokácen, resp. kácení je dokončeno i v případě, kdy po 
odstranění kmene stromu dojde k růstu nového kmene nebo nových kmenů ze spících pupenů v 
pařezové části kmene nebo z již existujících pařezových výmladků, které při kácení kmene nebyly 
odstraněny. Vyroste-li v průběhu času pařezovou výmladností nový strom, pak taková dřevina požívá 
ochrany jako běžná dřevina. Přitom pařez lze chápat jako část stromu (zpravidla bázi kmene), která 
zůstává zakotvena kořeny v zemi. Obvyklá výška pařezu je 1/3 průměru kmene na pařezu. V případě 
náročných terénních podmínek lze ponechat i pařez přiměřeně vyšší. Torzem stromu se rozumí 
ponechání kmene vyššího, než je obvyklá výška pařezu. Pokud není torzo stromu výsledkem přirozeného 
působení přírodních procesů, nelze jeho umělé vytváření chápat jako kácení dřevin, ale zpravidla jako 
nedovolený zásah do dřevin ve smyslu § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., pokud nejde o zásah 
prováděný podle odst. 2 téhož ustanovení. 
 
Za kácení stromů je tedy obecně považován „řez na pařez“. Ponechání torza není kácení. 
Pokud je u stromu potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů hmyzu v jeho dřevu, požádá vlastník u 
krajského úřadu o povolení výjimky z jejich ochrany (těch brouků) z důvodu provozní bezpečnosti v okolí 
stromu (v případě, že se jedná o území CHKO nebo NP, je příslušná k vydání výjimky Správa). V rámci 
rozhodnutí o povolení výjimky je pak odsouhlaseno seříznutí kmene na torzo, aby byl zachován biotop pro 
tyto chráněné druhy brouků. 
V případě, že se o chráněné druhy hmyzu nejedná (pokud si není žadatel jistý, nutno ověřit ve spolupráci 
s entomologem např. Agentury ochrany přírody a krajiny ČR apod.), může být strom pokácet na základě 
standardního povolení obecního úřadu. 


