
Dutiny mezi kořeny 

ježci, hlodavci, ptáci, šelmy, brouci, plazi, obojživelníci, … 

Dutiny ve větvích 

ptáci, netopýři, hlodavci, brouci, dvoukřídlí, škvoři, ploštice,… 

Zlomy a pahýly 

brouci, blanokřídlí, škvoři, zlatoočka, ploštice,… 

Dřevokazné houby 

veverky, brouci – např. potemníci, blanokřídlí,… 

Lišejníky 

noční motýli lišejníkovci a lišejnice,… 

Mechy 

housenky nočních motýlů, brouci, blanokřídlí,… 

Jezírka dešťové vody v paždí větví 

napajedla pro ptáky, dvoukřídlí, brouci,… 

Závaly 

brouci, blanokřídlí,…. 

Zrcátka – místa bez kůry 

brouci, blanokřídlí,… 

Staré rány po úderu blesku s odchlíplou kůrou po 

okrajích a závaly a mízotoky 

brouci, blanokřídlí, pestřenky, ploštice, pavouci, ptáci,… 

Odumírající a odumřelé větve 

brouci, blanokřídlí, ploštice, ptáci,… 

Dutiny ve kmeni 

ptáci, netopýři, veverky, lasicovité šelmy, brouci,  

dvoukřídlí, škvoři, ploštice, štírci, pavouci,… 

Poloparazitické rostliny jako např. jmelí, ochmet 

motýli nesytky, brouci,… ZOOSTROM 



 

V minulosti zoostromy v přírodě 

vznikaly vlivem občasných požárů… 



 

…v kombinaci s pastvou  velkých býložravců… 



 

…jakými byli např. pratuři, … 



 

…nebo zubři, spolu s jeleny, losy, srnci,… 



… a také činností bobrů. 



 

Mladé zoostromy vytvořené zubry a divokými koni v bývalém 

vojenském prostoru Milovice, část Traviny. 



 

Mladé zoostromy vytvořené pratury a divokými 

koni v bývalém vojenském prostoru Milovice. 



 

Ještě v nedávné minulosti a místy vzácně stále i dnes 

vytváří zoostromy pastva koz a ovcí – lokalita Ještěrčí ráj 

na Malém Jaroměřsku. 



Zejména v přírodních 

rezervacích kde nejsou záměrně 

odstraňovány člověkem, vznikají 

alespoň částečně zoostromy 

přirozeným způsobem. Jejich 

početnost je však nízká i zde – 

vlivem chybějící lesní pastvy.  



Staré Bělidlo: půvab starobylosti – 

ořez dřevin byl odpradávna 

součástí péče člověka o krajinu... 



… a na některých místech 

se tento způsob údržby 

dřevin zachoval až dodnes. 

Nebo se naopak nově 

zavádí z důvodu podpory 

druhové rozmanitosti 

živočichů i rostlin.  



Kde chybí oheň, velcí býložravci, kozy i tradiční hospodaření 

člověka, berou ochránci přírody do rukou řetězové pily – 

např. v přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové, kde se 

tyto metody praktikují již řadu let. 



Vzniká díky nim zdroj potravy pro 

hmyzožravé ptactvo …. 

… a výskyt vzácného hmyzu: krasec Lampra dives 



Kozlíček Saperda perforata 



Nesytka sršňová 



Hnízdiště pro 

ptáky i netopýry 



 

Po ořezu to často 

vypadá všelijak… 



…dramaticky… 



…ale když se zoostrom začne zelenat… 



 

…rázem začne vypadat podstatně přívětivěji…  



 

…a když budou mít štěstí, budou za pár desetiletí 

zoostromy vypadat nějak takto. 



Základní desatero pro vznik zoostromů: 
 
1. Kde je to možné, přirozené způsoby vzniku (oheň, pastva , bobr,…) zoostromů upřednostňovati budeš! 

2. Při cílených zásazích dřevin vzniklých přirozenou obnovou z původního genetického materiálu přednostně 

využívej! 

3. Uměle zoostromuj pouze se souhlasem vlastníka pozemku a tak, abys ve střetu se zákonem o ochraně 

přírody nebyl!  

4. S vytvářením zoostromu zejména v mladším a středním věku započínej a na každé vhodné lokalitě alespoň 

několik zoostromů v průběhu několika let postupně zakládej!  

5. Do starých a přestárlých dřevin už přespříliš uměle nezasahuj, tedy pokud tím alespoň neprodloužíš jejich 

život, např. když jim jinak hrozí úplné pokácení! 

6. Do vzácnějších dřevin (břek, oskeruše, polnička, jilmy, jedle, …) příliš razantně zasahovati nesmíš – zejména 

pokud jich je na lokalitě jenom několik kusů! 

7. Pro zoostromování zejména duby, jívy a další vrby, lípy, ovocné dřeviny, habry, případně i břízy, javory, jasany 

a borovice přednostně využívej! 

8. Na fakt, že uříznutí terminálu osiku spolehlivě zabíjí při zoostromování osik pamatuj! 

9. Zoostromy zejména na dostatečně osluněných místech, nebo alespoň v řídkých lesích vytvářej! 

10. Pokud zoostrom přímo vysazuješ, vždy to musí být na místě které svým stínem a opadem nezdegraduje 

cennější prostředí - např. květnatou louku, písčinu, vřesoviště, mokřad,…! 

 

 
 

 



Děkujeme za každý nový zoostrom! 
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