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Jak dosáhnout zdravých stromů? 
1. Správné založení výsadeb     2. Správná péče o stromy      3. Ochrana stromů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

„Správná péče o stromy začíná rýčem a končí pilou.“ 
Arnošt Emanuel Silva Tarouca, zakladatel Průhonického parku 



Založení výsadeb 

• Vhodně zvolené místo 
• Vhodně zvolený druh 

• Vhodně zvolený termín výsadby 
• Kvalitní sazenice 

• Správný způsob výsadby 
• Kotvení stromu 
• Řez při výsadbě 

• Zálivka 

 



Volba místa pro výsadbu 

 

Nezapomínejte na to, že strom vyroste!!! 

 

• Strom nesmí konkurovat okolním stromům ani být jimi 
utlačován 

• Strom nesmí poškozovat okolní stavby a objekty ani 
„poškozovat“ sousedy 

• Pozor! I pod zemí jsou objekty, které strom nesmí narušit. 

 

 

 

• Vždy je třeba zvážit všechny vlivy, které na stanovišti 
působí a dle toho zvolit vhodný druh stromu 



Volba místa pro výsadbu 

 

Nezapomínejte na to, že strom vyroste!!! Vždy počítejte 
dopředu s jeho cílovou velikostí. 

 

• Strom nesmí konkurovat okolním stromům ani být jimi 
utlačován. 

• Strom nesmí poškozovat okolní stavby a objekty ani 
„poškozovat“ sousedy 

• Pozor! I pod zemí jsou objekty, které strom nesmí 
narušit. 

 

 

 

• Vždy je třeba zvážit všechny vlivy, které na stanovišti 
působí a dle toho zvolit vhodný druh stromu 

Zdroj: www.nppodyji.cz 



Volba taxonu 

• Každý strom má jiné stanovištní 

   nároky 

 

• Je důležité zvážit: 

 
• Vlhkostní poměry stanoviště 

• Teplotní poměry stanoviště 

• Světelné podmínky stanoviště 

• Chemické podmínky stanoviště 

 

• Potenciální nebezpečnost stromu – jedovatost, alergie, křehkost dřeva 

 



Termín výsadby 

• Prostokořenné, balové - do nezmrzlé půdy 
v bezlistém stavu (duben, říjen) 

 

• Kontejnerované – po celé vegetační období 
(duben-říjen) 

 



Kvalitní sazenice 

ČTN 46 4902-1/2001 Výpěstky okrasných dřevin 

 

• Špičáky 



Kvalitní sazenice 
Alejové stromy 

 

• Výška nasazení koruny cca 2 m 

• Tvar koruny odpovídající druhu 

• kmen rovný, bez kazu, poškození, se zahojením 
po odstraněném obrostu 

• koruna víceletá, pravidelná, s jedním 
terminálním výhonem a  několika vedlejšími 
výhony 

•  zemní baly pevné a dobře prokořeněné, 
úměrné velikosti rostliny, nepoškozené, 
odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny 

• zdravé kořeny a kořenový krček bez jakéhokoli 
poškození  

• bez chorob a škůdců 

 



Správný způsob výsadby 

• Výsadbová jáma (1,5 násobek velikosti balu) 

• Kořenový krček v rovině s terénem 

• Organický materiál pouze do svrchních 
vrstev 

• Závlahová mísa a zálivka 

• Ochrana kmene 

• Kotvení kmene 

 

• Standard SPPK 02 001 Výsadba stromů 



Řez stromu při výsadbě 



Zálivka 

•JE TO O VODĚ!!! 

Zdroj: www.i-receptar.cz 



Péče o stromy 

• Rozvojová péče 
• Zálivka 
• Řez stromu 
• Odstranění kotvení 
• Odstraňování konkurujících porostů 

 

• Další péče o stromy 
• Řezy udržovací 
• (Řezy stabilizační) 
• Odstraňování konkurujících porostů 
• Kácení 

 



Správná výsadba a rozvojová 
péče výrazně prodlužuje 
život  stromů a snižuje 
náklady na péči o ně 



Ochrana stromů 

• Mechanická poškození 
• Poškození kořenů 

• Poškození kmene 

• Poškození koruny 

 

• Chemická poškození 
 

• Tepelná poškození 



Ochrana stromů 

• Mechanická poškození 
• Poškození kořenů 

• Poškození kmene 

• Poškození koruny 

 

• Chemická poškození 
 

• Tepelná poškození 



Zdroj: https://takingplaceinthetrees.net 



Jak může laik pečovat o strom ve veřejném prostoru? 

• Zálivka v prvních letech života 

• Kontrola (odstranění) kotvení 

• Ohleduplné parkování a chůze po cestách 

• Hlídání svého psa 

• (Opatrné sekání trávy) 

• Výchova dětí (i dospělých) 

 

• „Hlídání stromů“ před poškozením či neoprávněným kácením 



Děkuji za pozornost. 


