
Jak vysadit strom 

 

1. Vyberte vhodné místo. Saďte buď na svém pozemku, nebo se domluvte s majitelem. Berte 

v úvahu zejména zemědělské využití půdy, ať se nedostanete do kolize - dejte pozor 

například na oboustranné výsadby u polních cest, kde se pohybují zemědělské stroje – je 

potřeba, aby se na cestu vešly. I když sadíte na svém pozemku, ověřte si, zda na místě 

výsadby nevedou podzemní vedení. Sadíte-li na obecním pozemku, domluvte se se 

starostou nebo Oborem životního prostředí. Nebo přijďte za námi – pokusíme se Vám 

s výběrem pozemku pomoci. 

2. Nejvhodnější čas, kdy strom zasadit, je podzim, nebo brzy na jaře. Při chladném počasí 

stromky nevysychají a mají lepší podmínky k zakořenění. Obecně platí, že jehličnaté stromy 

je lépe vysazovat z jara. Během zimy totiž jehlicemi odpařují vodu a pokud přijdou mrazy, 

kořeny nejsou schopny ze zmrzlé půdy dobře čerpat vláhu a vysazený stromek může 

uschnout. U listnatých stromů, které během zimy nemají listy, toto riziko není tak velké. 

Výhodou podzimních výsadeb je, že strom může během zimy vytvořit nové kořeny a je tak 

lépe připraven na jaro. Platí hlavně u prostokořenných stromů, u stromů s balem 

(kontejnerovaných) termín výsadby takovou roli nehraje. 

3. Zamyslete se , co je účelem výsadby a podle toho pak zvolte stromy, který budete vysazovat. 

Jiné druhy použijete budete-li chtít vytvořit větrolam, jiné třeba pro včely, jiný druh pro  

strom, který má tvořit  krajinnou dominantu. Obecně platí, že při výsadbách ve volné krajině 

je dobré vycházet z místních dřevin (stačí se rozhlédnout okolo) a materiál brát ze školky, 

která se nachází v podobných klimatických podmínkách jako jsou v místě výsadeb (ne vždy je 

to samozřejmě možné). Dobré je, aby byly výsadby druhově pestré a sázely se jak stromy, 

tak keře.  

4. Máte-li strom bez balu, před výsadbou ponořte jeho kořeny na 24 hodin do vody nebo 

alespoň  dbejte  na to, aby kořeny neoschly - polijte vodou a zabalte do hadru nebo nějaké 

plastové fólie. Zabalit kořeny do plachty je potřeba zejména při převozu na vozíku za autem 

aby proudící vzduch kořeny nevysušil.  

5. Vezměte vhodnou lopatu a pro zasazení stromu vykopejte jámu hlubokou tak, aby se do ní 

kořeny vešly volně a neohýbaly se. Chcete-li stromku přilepšit, kopejte i hlouběji – usnadníte 

mu cestu půdou. Na dno jámy pak můžete dát kompost nebo odležený hnůj (ne však víc 

než z 1/3)  

6. Ve dvou se to lépe táhne – při sázení oceníte další dvě ruce – jedny stromek drží, druhé 

zasypávají kořeny. Strom vždy zvedejte za kořenový bal, nikdy za kmen! Až strom umístíte 

do jamky, zkontrolujte, že stojí rovně, a poté jej opatrně zahrňte hlínou. Možná budete 

muset po nahrnutí hlíny odstranit trochu půdy ze spodní části stromu. To je důležité, 



protože právě z toho místa se kořeny začínají rozvíjet. Současně dejte pozor, aby byly 

všechny kořeny pod úrovní hlíny.  

7. Nově vysazenému stromu zajistěte oporu – zatlučte k němu kůl, ke kterému strom textilním 

páskem přivážete. Kůl by měl být vysoký tak, aby stromu poskytoval dostatečnou oporu. Kůl 

je potřeba zatloukat do vykopané jamky před usazením stromku, aby jeho zatloukáním 

nedošlo k poškození kořenů vysazovaného stromku. Obvykle postačí jeden kvalitní kůl, u 

městských výsadeb nebo pokud chceme stromek ochránit důkladněji, je lepší použít kůly tři, 

v horní části spojené. Úvazek je potřeba udělat přiměřeně volný, aby strom neškrtil ale 

zároveň dostatečně fixoval ke kůlu. Úvazek je potřeba kontrolovat aby se, jak strom roste, 

nezařízl do kmenu. Po čase je potřeba kůl i úvazek odstranit, ochrana proti okusu zvěří může 

zůstat déle, ale i tu je potřeba kontrolovat.  

8. Počítejte s tím, že časem hlína klesne. Až se stromek v půdě usadí, vytvořte kolem stromu 

misku, kde se bude držet voda při zálivce 

9. Myslete na ochranu kmínku – obalte pletivem ( např. plastovým), které ukotvíte tak, aby jej 

zvěř nemohla posunout vzhůru a nedostala se tak ke kmeni stromku. 

10. Strom po výsadbě důkladně zalijte a zálivku po výsadbě několikrát opakujte. Dobré je strom 

podpořit zálivkou i v době velkého sucha, alespoň v prvních dvou letech výsadby. Zálivka 

musí být vydatná – alespoň 3 kbelíky ke každému stromku. Jenom tak se vytvoří účinný 

kořenový systém, který stromu pomůže odolat většímu suchu.  

11. Chcete – li mít jistotu, že se v budoucnu budete kochat ze vzrostlého stromu, zasaďte 

stromků raději víc – i při kvalitní výsadbě je bohužel třeba počítat se ztrátami.  

12. Vyfoťte si jak jste stromek vysazovali a fotografie nám pošlete. Použijeme je pro inspiraci 

ostatním.  

 

Děkujeme Vám za Vaši pomoc naší přírodě!!!!!  

Potřebujete-li s výsadbami poradit, přijďte  

za námi, pokusíme se Vám pomoci. V případě,  

že plánujete rozsáhlejší výsadby, přijďte se  

informovat o možnosti dotační podpory.  

 

                                                                                                     Výsadba jeřabin u rozhledny Zubří 

Materiál byl vytvořen ve spolupráci s panem Ing. Tomášem Blažkem ze Sdružení krajina - spolkem 

zabývajícím se péčí o krajinu www.sdruzenikrajina.cz.
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