


▪ Nejprve si vyberte pozemek, kde chcete strom sázet. Zjistěte, komu pozemek patří, 
sázet můžete jen s povolením vlastníka. Informaci o majiteli lze zjistit v katastrálních 
mapách na https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx; nebo si vyberte 
pozemek, jehož majitele znáte, případně obecní pozemek. Pro podporu sázení stromů 
existuje mnoho nadací a fondů.

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx


▪ Dostatek vláhy

▪ Místo, kam nepraží slunce

▪ Nevede zde elektrické vedení, elektrické vedení 
má ochranné pásmo. Pozor na elektrické vedení v 
zemi.

Mezi dlažebními 
kostkami strom 
v horkém létu 
trpí



▪ Strom si vybíráme podle toho, co roste v okolí ve volné přírodě. Takto zjistíme, jakým 
stromům zdejší podnebí vyhovuje. Některé stromy mohou růst jako solitéry (třeba lípa), 
některým svědčí více společenství. Stromy mohou být sázeny u cest (ovocné stromy, lípy, břízy, 
jasany), olše mají rády podmáčená místa u potoků.

Chráněná 
alej u 
Starého 
Ranska



▪ Vhodný čas pro výsadbu se odvíjí od druhu vysazované 
dřeviny, typu sazenice, nadmořské výšky a aktuálního 
počasí.

▪ Prostokořenné sazenice i dřeviny s kořenovým balem (jsou 
vhodnější kvůli větší ochraně kořenů před vysazením) se 
vysazují optimálně brzy na podzim (září až polovina října). 
Při jarních výsadbách sázíme nejlépe do poloviny dubna. 
Nikdy nesázíme za mrazu a do zamrzlé půdy. 



▪ Abychom neudělali při výsadbě chybu, je dobré si přečíst odborný návod třeba na internetu 
anebo povolat jako poradce zkušeného zahradníka

▪ Nejprve vyhloubíme dostatečně velkou výsadbovou jámu

▪ Strom zasadíme. Pozor! Nikdy nesmí dojít k zasypání kořenového krčku (místo u báze kmene 
stromu, kde se začínají větvit kořeny. Je to takový hrbolek nad kořeny). Před vlastní sadbou je 
možné ostříhat konce kořínků.

▪ U stromu zasadíme jednu či více podpěr. Vhodné je umístit kůl na jižní straně, který bude 
stromek stínit. Zabrání to příliš brzkému probuzení stromku na jaře, kdy by mu hrozilo 
přemrznutí.

▪ Okolo stromku v dolní části umístíme pletivo, které bude chránit mladý stromek před okusem. 
Neposední zajíci mají šťavnaté stromky moc rádi.

▪ Stromek můžeme označit jménem a rokem výsadby



▪ Nesmíme zapomínat na péči o stromek po výsadbě

▪ Pokud jsou příliš velká vedra anebo suchý podzim, chodíme stromek zalévat

▪ V prvních letech je dobré stromek prořezávat, především ovocným stromům péče 
od zahradníka nesmírně svědčí

▪ Strom vždy uvítá naši společnost a za několik let se nám odvděčí svým stínem, vůní 
a třeba i šťavnatými plody


