VĚTROLAM
Stále častější extrémy počasí (sucho, extrémní srážky, náhlé zvraty teplot) s sebou přináší i potřebu
věnovat zvýšenou pozornost větrné erozi. Vhodnou ochranou před ní mohou být zejména v suchých
oblastech právě větrolamy.
V naší zemi se vysazovaly zejména v padesátých letech minulého století, ale dále se o ně nijak zvlášť
nepečovalo. Od devadesátých let zůstaly v péči jednotlivých vlastníků pozemků. Řadíme je k
důležitým prvkům územního systému ekologické stability (ÚSES), protože umožňují ochranu a
migraci zvěře i drobných organismů přes širé lány zemědělské půdy.

Větrolamy mají příznivý vliv na teplotu, vlhkost vzduchu, snížení výparů z půdy
a vegetace, tvorbu rosy, zachycení sněhu, ale i zvýšení zemědělských výnosů.
Při vytváření nových větrolamů je důležité zvolit vhodný typ (prodouvavý, poloprodouvavý,
neprodouvavý), druhovou skladbu, péči a situování směru. V krajině tento funkční prvek vytváří celou
síť, která by měla působit sjednoceně a měla by plnit své funkce, jako je například ta protierozní.
Dopředu byste také měli mít připravený návrh jejich doplnění, rekonstrukce a obnovy.

VÝBĚR MÍSTA

A.

Pokud jste se rozhodli pro výsadbu větrolamu, nejvhodnějším řešením je zajít na odbor životního
prostředí, popř. na odbor územního plánování v místě bydliště, a svůj záměr probrat s příslušnou
odpovědnou osobou. Může vám poradit s výběrem dřevin, parametry větrolamu, stejně jako s
prostorovým rozložením stromů v krajině dle převládajícího směru proudění vzduchu.

Minimální šířka lokálního biokoridoru je z pohledu ÚSES 15 metrů.

Možnosti výběru pozemku pro výsadbu

a.





b.

Pokud jste majitelem pozemku, na kterém sami hospodaříte, na www.sazimebudoucnost.cz
můžete pozemky registrovat a nabídnout k výsadbě.
V případě, že pozemek vlastníte, ale propachtováváte jej, můžete s myšlenkou na založení
větrolamu kontaktovat stávajícího pachtýře. Možná, že dokážete nalézt řešení, které bude pro
obě strany výhodné. V opačném případě si zjistěte, kdy končí nájemní smlouva.
Možná pozemek nevlastníte, ale víte o místech, která jsou větrolamu jako šitá na míru.
Vyhledejte vlastníka pozemku a možnost výsadby s ním prodiskutujte. Třeba ho mile
překvapí, jaké má možnosti.

Vlastnické poměry

Podle našeho právního řádu je vlastníkem dřeviny majitel pozemku, na němž dřevina roste nebo se
plánuje vysadit. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný. Pokud
výsadba neprobíhá na vlastním pozemku, je třeba si vždy zajistit souhlas majitele pozemku s
výsadbou.
Pokud vlastník pozemku není znám, je možné jej dohledat například prostřednictvím webového
portálu mapy.cz, a to proklikem na vybrané místo v mapě.
Nestanoví-li jiný právní předpis (nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného), platí pro stromy
dorůstající obvyklé výšky, která přesahuje 3 metry, jako přípustná vzdálenost od hranice
pozemku 3 metry, pro ostatní stromy pak 1,5 metru.
Výjimkou jsou pouze situace, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu, nebo
jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

Zasadíte-li stromy blíže než 3 m od hranice pozemku, je třeba získat také souhlas majitele sousedního
pozemku. Občanský zákoník říká, že má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat,
aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků.

c. Limity
Inženýrské sítě
Jak nadzemní, tak i podzemní inženýrské sítě představují zásadní faktor pro možnost dlouhodobé
existence stromů. Kolize mohou vznikat jak vrůstáním stromů do ochranného pásma (ať již kořeny,
nebo korunou), tak možným poškozením stromů při rekonstrukci těchto sítí.
Při výsadbách v obcích a městech je proto nutné vždy v konkrétním místě zkontrolovat vedení
inženýrských sítí. Vedení některých z nich lze ověřit zdarma, např. sítí ČEZ nebo Innogy (dříve
RWE). Obdobně lze zjistit vedení vodovodů a kanalizací. Společnost E.ON provozuje přehlednou
mapu, kde je rozložení sítí zakresleno.
Informace o vedení inženýrských sítí sdělí příslušný odbor územního plánování a stavební úřad.
Vyskytují-li se v blízkosti plánovaného místa výsadby sítě technické infrastruktury, je třeba
respektovat velikost příslušného ochranného pásma.
Přehled ochranných pásem lze nalézt ve Standardech péče o přírodu a krajinu (viz Příloha č. 1). Pokud
se ukáže, že na zamýšlený pozemek se některá omezení vztahují, ještě není prohráno. Sázení dřevin
do některých ochranných pásem se úplně nevylučuje, ale váže se na písemný souhlas příslušného
orgánu. Řešením mohou být také speciální technická řešení zamezující vrůstání kořenů směrem
k vedení.

Příloha č. 1
typ zařízení
zařízení
elektrizační
soustavy

SPPK A02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury
Ochranná pásma a bezpečné vzdálenosti dřevin od veřejné infrastruktury
Zařízení
zákazy/omezení
typ omezení
nadzemní vedení u napětí do 1kV
1m
krajního
(nízké napětí
vodiče
400/230 V)
u napětí nad 1 kV
do 35 kV včetně

vodiče bez izolace

vodiče s izolací základní
závěšná kabelová vedení
u napětí nad 35 kV vodiče bez izolace
do 110 kV včetně
vodiče s izolací základní
u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně
u napětí nad 400 kV
u závěsného kabelového vedení 110 kV
u zařízení vlastní telekomunikační sítě
držitele licence
podzemní vedení,
u napětí do 1kV (nízké
vedení řídící a
napětí 400/230 V)
zabezpečovací
u napětí do 110 kV
techniky
u napětí nad 110 kV

7m
2m
1m
12 m

krajního je zakázáno
vodiče
ponechání růstu
porostů nad výšku 3
m

5m
15 m
20 m
30 m
2m
1m
1m
1m
3m

krajního je zakázáno
kabelu
vysazování trvalých
porostů a přejíždění
vedení mechanismy
o celkové
hmotnosti nad 6 t

ochranné pásmo
(vzniká dnem nabytí
právní moci územního
rozhodnutí o umístění
stavby nebo
územního souhlasu s
umístěním stavby,
pokud není podle
stavebního zákona
vyžadován ani jeden z
těchto dokladů,
potom dnem uvedení
zaříízení do
elektrizační soustavy
do provozu)

odkaz

§ 46
zákona č.
458/2000
Sb.

Erozní ohroženost pozemku
V eKatalogu BPEJ (bonitovaných půdně ekologických jednotek) si můžete vyhledat, jak je na tom s
větrnou erozí právě váš pozemek. V mapě najděte místo, na které byste rádi vysadili větrolam, a tato
aplikace vám zobrazí jeho erozní ohroženost.
Je nutné provést změnu využití pozemku?
Dle velikosti pozemku a plochy plánované výsadby musíme posoudit, zda jej můžeme vysadit v rámci
zemědělského půdního fondu, nebo je nutná změna druhu využití pozemku. Možné je také odnětí
dočasné. Doporučuje se převod zemědělské půdy do PUPFL (Pozemek určený k plnění funkce
lesa) a kategorie lesa zvláštního určení.
Obecně platí, že pro změny o velikosti:



do 300 m2 – nepotřebujete žádné povolení;
300 a více m2 je potřeba soulad s pozemkovými úpravami či územním plánem obce, o
který typ plochy se jedná. Jde-li o plochy zeleně, plochy protierozních prvků či plochy
ÚSES, stačí souhlas vlastníka. Stejně tak extenzivní sad na pozemku vedený jako trvalý
travní porost stačí ohlásit katastrálnímu úřadu až po jeho realizaci. V ostatních případech je
třeba územní řízení s vydáním povolení ke změně kultury.

B.

Plán výsadby

a.

Komunikace se zemědělci a myslivci

V případě výsadby větrolamu na orné půdě komunikujte kromě majitele pozemku také se zemědělci,
kteří hospodaří na pozemku nebo obhospodařují ornou půdu v těsném okolí tohoto pozemku. Potřebují
například projet po vedlejším pozemku nebo často postřikují své pozemky biocidy, které mohou škodit
stromům, což by mohlo vést k nepříjemným situacím. Kdo je vlastníkem těchto pozemků, zjistíte
z katastrální mapy.
Neméně důležitá je komunikace s mysliveckým sdružením, které může mít na tomto pozemku
honitbu. Seznam honiteb a jejich hranice najdete v této mapě.

Včasným zahájením diskuse se zemědělci, myslivci a majiteli přiléhajících
pozemků předejdete možným konfliktům při výsadbě i při následné péči o
výsadby.

Typy větrolamů

b.






c.

Prodouvavý větrolam je složený z jedné nebo dvou řad stromů (keřové patro zcela chybí). V
současnosti jej tolik nevyužíváme kvůli riziku vzniku tryskového efektu (zrychlení proudění
větru v prostoru mezi kmeny stromů, které erozi v těchto místech zvýší) .
Neprodouvavý větrolam zahrnuje i keřové patro. Touto překážkou se vytvoří pomyslná
stěna, kterou musí vítr obtéct. Rychlost větru se u neprodouvavého větrolamu sice velmi sníží,
ale pouze na krátkou vzdálenost.
Poloprodouvavý větrolam patří mezi nejvhodnější řešení. Kombinuje stromové a částečně i
keřové patro. Vítr větrolam může obtéct, ale část jím projde. Za větrolamem se obě vzduchové
masy spojí a výsledek obou proudů sice směřuje k půdě, ale až po větší vzdálenosti.

Výběr druhu

Problematikou krajinářských úprav se zabývá celá škála projekčních firem, proto je vhodné s nimi
výsadbu konzultovat. Výsadby většího rozsahu (nad 1000 ha) může provádět pouze autorizovaná
osoba.

S výběrem vhodných druhů pro větrolam vám mohou pomoci na odboru životního prostředí vaší obce.
Inspirací vám mohou být zejména dřeviny v okolí, kterým se zde dobře daří. Při výsadbě do vesnické
krajiny je vhodné sáhnout po druzích typických, přirozených či tradičně užívaných v dané oblasti.
Doporučujeme využívat místní (regionální) zdroje sadebního materiálu (především u vzácných
druhů) a omezit výsadbu kultivarů. Je nutné se vyvarovat stromů potenciálně invazivních, jejichž
seznam průběžně zveřejňuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na svých webových stránkách.

Výběr taxonu pro výsadbu dle stanovištních podmínek
Základním postupem při výběru stromů pro konkrétní lokalitu je průzkum stanoviště a zhodnocení
stavu dřevin, které zde rostou. Zohledňujeme nadmořskou výšku, sluneční a větrnou expozici, reliéf
krajiny, hydrologické podmínky místa atd. Cenné informace k doporučené druhové skladbě můžete
nalézt například v kvalitně zpracovaných plánech ÚSES nebo v textové dokumentaci ke komplexním
pozemkovým úpravám dané obce.
Při výsadbách větrolamů v extrémních podmínkách, jaké představují například stanoviště podél
frekventovaných silnic či na orné půdě, je nutné zohledňovat především schopnost druhu na daném
místě přežít a optimálně plnit svoje funkce. Pro výsadbu podél komunikací je vhodné volit stromy
například s ohledem na technologii a rozsah zimní údržby (zejména používání posypových solí).
Stejně tak v místech s vyšší hladinou podzemní vody nebo horšími odtokovými poměry vybereme
takový druh stromu, který tyto podmínky bude lépe snášet.
Při volbě druhu se dále zabýváme také otázkou rozměrů stromu, jeho nároků na stanoviště, otázkou
rychlosti růstu, tvorbou plodů, citlivostí dřeviny na mráz či naopak na přehřívání apod. Seznamy
druhů vhodných (či nevhodných) do konkrétních podmínek najdete např. v publikaci Jak se sází
strom.

Hostitelské dřeviny škodlivých organismů
V posledních letech ničí výsadby některé rozšířené nemoci dřevin. Jedná se zejména o grafiózu jilmu a
nekrózu jasanu, jírovce zase napadá klíněnka. V oblastech významných škodlivých organismů je
vhodné omezit výsadbu jejich hostitelských dřevin. Aktuální přehled poskytuje Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský. Pokud se pro výsadbu těchto hostitelských dřevin přesto rozhodnete, je
vhodné je vysadit ve směsi s jinými druhy, aby nedošlo k napadení celého větrolamu.

d. Výběr výsadbového materiálu
(prostokořenný/krytokořenný)
Mezi výhody prostokořenného sadebního materiálu (tj. bez kořenového balu) patří nízká cena. K
nevýhodám řadíme možnost výsadby pouze před rašením, nebo po opadu listů. Tento sadební materiál
je citlivější na zacházení během přepravy a zakládání, na druhou stranu je skladnější a manipulace
s ním je jednodušší. Množství jemných kořínků je znakem kvality a rozhoduje o ujmutí. Kořeny
nesmí být zaschlé, polámané rozdrcené nebo mít velké odřeniny. Při dodržení všech zásad správné
manipulace se při výsadbě na běžných stanovištích ujme stejně jako sazenice
s balem. Jako prostokořenné se zpravidla distribuují sazenice s maximálním obvodem kmene 14-16
cm.
Sadební materiál se zemním balem (krytokořenný) je dražší a hůř se s ním manipuluje. Výhodou
je větší ochrana kořenů při přepravě, což umožňuje o něco delší skladování před
výsadbou. Kořenový bal usnadňuje ujmutí stromu na novém stanovišti, jelikož růst se prakticky
nepřerušuje. Je to důležité zvláště při výsadbách do nepříznivých podmínek (zejména ve městech).
Kontejnerované stromy jsou obecně nejdražším sadebním materiálem a volí se zpravidla pouze
v případech, kdy výsadba musí proběhnout v období plné vegetace. Důležité je, aby se hlavní kořeny
nestáčely podél stěn kontejneru.

e.

Velikost sazenice

Velikost sazenice se odvíjí především od podmínek stanoviště. Pro výsadby větrolamů jsou častější
volbou větší balové sazenice, které lépe odolají zasolení a extrémním podmínkám kolem cest. Na
zemědělskou půdu můžeme zvolit také sazenice menší (špičáky, které mají pro ujmutí lepší
předpoklad).
Rozdělení okrasných dřevin podle nadzemní části:
1. keř – rozvětvený bezkmenný výpěstek s více výhony,
2. špičák – stromovitě rostoucí dřevina bez koruny, případně s postranním obrostem,
3. keřový tvar stromu – vícekmenný strom s kmeny založenými do 50 cm od země a min. výškou
250 cm od země,
4. pyramida – stromovitá dřevina rostoucí přirozeně pyramidálně nebo s takto upravovaným
obrostem, vysokokmen – dřevina s kmenem vysokým minimálně 180 cm a korunou,
5. alejový strom – vysokokmen s kmenem min. 220 cm, který se na místě použití musí dále
vyvětvovat.
U jehličnanů se tvar obvykle neuvádí, třídí se podle výšky, případně šířky.

Doba výsadby

f.

Vhodný čas pro výsadbu se se odvíjí od druhu vysazované dřeviny, typu sazenice, nadmořské výšky a
aktuálního průběhu počasí.
Prostokořenné sazenice se vysazují v období vegetačního klidu tj. po opadu a před rašením listů.
Zahájení podzimních výsadeb ovlivňuje začátek vyzvedávání sazenic ve školkách. Nikdy nesázíme za
mrazu a do zamrzlé půdy. Při jarních výsadbách nesmí sazenice již hodně rašit. V nižších a středních
polohách se prostokořenné sazenice sázejí do poloviny dubna. Později je možné sázet ve vyšší
nadmořské výšce či sazenice uchovávané v klimatizovaných skladech.
Dřeviny s kořenovým balem se vysazují od začátku září do zámrazu. V jarním období od rozmrznutí
půdy obvykle do konce dubna. Dřeviny v kontejnerech lze vysazovat v průběhu celého roku (vyjma
horkého léta a zámrazu). Stálezelené dřeviny a jehličnany s baly se mohou vysazovat po celý rok
s výjimkou období rašení letorostů.
Optimální doba pro výsadbu je brzy na podzim (září až polovina října), aby stromy do zimy
zakořenily a mohly přijímat vodu i v zimě.

VÝSADBA VĚTROLAMU

C.

Úprava stanoviště, zlepšení vodního režimu nově vysazeného stromu








Upravte stanoviště odstraněním plevelů a nežádoucích materiálů.
Dostatečný přísun vody je pro nové výsadby nezbytný a mnohdy rozhoduje o zdaru celé
výsadby.
Půdu ve výsadbové jámě vyměňujeme maximálně z 50 %. Podpoříme tak prorůstání kořenů
do okolí (výjimkou jsou silně degradované půdy).
Kolem stromu vytváříme tzv. závlahovou mísu.
V případě extrémních stanovišť přidáváme do substrátu vhodné hydroabsorbenty a půdní
kondicionéry (např. TerraCottem®, Bio-Algeeny, Gefa preparáty, Agrosil®LR). Jejich
účinnost je relativně krátkodobá, ale mohou pomoci překlenout povýsadbový stres.
Pro výsadbu používáme přednostně mladé stromy rozumných velikostí (do obvodu kmínku
16/18 cm), které se lépe vyrovnají s přesazením a povýsadbový stres u nich trvá kratší dobu.

Výsadbová jáma









Maximálně 2 dny před výsadbou, ale samozřejmě čím později, tím lépe, vykopejte
výsadbovou jámu. Hloubka jámy by měla být přibližně stejná nebo jen o málo větší, než
je výška kořenového balu. Šířka by měla odpovídat minimálně 1,5-2násobku šířky
kořenového balu. Kořenový krček sazenice by měl po výsadbě zůstat nad zemí.
Aby se zabránilo poklesu stromu, musí být dno jámy nenarušené (pouze lehce
nakypřené). Zvláště na jílovitých půdách (nebo při využití mechanizace) je důležité stěny
a dno jámy zdrsnit rýčem, čímž se usnadní prorůstání kořenů mimo výsadbovou jámu. V
opačném případě hrozí tzv. květináčový efekt.
Vykopanou hlínu rozdělte na 2 hromádky podle hloubky, ve které se původně
nacházela v zemi (viz obrázek níže). Ve stejném pořadí ji do země budeme zase vracet.

Těsně před vysazením odstřihněte obal kořenového balu a v případě potřeby zastřihněte
nevhodně tvarované kořeny, které by způsobily jejich deformovaný růst, a tím i nestabilitu
stromu.

Vylepšování půdy


Ne vždy je možné využít půdu z vyhloubené jámy (nízká kvalita půdy) a musíme ji
vylepšit. Přesto bychom alespoň 50 % vykopané zeminy měli použít při zasypávání.
V takovém případě promícháváme vykopanou zeminu s předem připraveným substrátem.





Organicky bohatý substrát (např. kompost) lze využít pouze ve svrchních částech
výsadbové jámy (max. 20 cm). V opačném případě hrozí rozklad organické hmoty bez
přístupu vzduchu, což může vést i k odumření části kořenů.
Materiály ke zlepšení půdy (např. hydrosorbenty, mykorhizní preparáty) se přidávají
v množství určeném výrobcem a dokonale se promísí se zeminou mimo jámu.

Zálivka


Předem připravenou jámu prolijte 2-3 kbelíky vody kvůli zajištění dostatečné zálivky a
snížení rizika vzniku vzduchových kapes (drobných mezer v půdě vyplněných vzduchem,
které brání kořínkům ideálně se rozvíjet).

Kotvení








Před zasypáním jámy je vhodné do jejího dna umístit kotvení. Jeho typ, velikost a pevnost
kůlů volte s ohledem na velikost rostliny, předpokládanou dobu účinnosti, charakter a
způsob využívání ploch (například požadavky na bezpečnost provozu), stanoviště a
estetiku. Obvykle se kotví na 1–3 kůly, které se obvykle ponechávají 2 vegetační období.
Ochranné ukotvení je potřeba zejména na větrném stanovišti, v místech, kde hrozí
poškození sekačkou na trávu, vandalismus nebo při výsadbách prostokořenných
sazenic. Špičáky a pyramidy od výšky 1,5 m a stromy se zapěstovanou korunou
kotvíme vždy, aby se zamezilo trhání kořenů při pohybu nadzemní části.
Jeden kůl se používá k upevnění dřevin menších rozměrů. V tomto případě kůl přikládáme
ke kmeni ze strany s největším provozem, u silnic ošetřovaných v zimě posypovými
solemi směrem k nim. Má-li kůl chránit před korní spálou, kotvíme od jihu. Vzrostlé
stromy upevňujeme minimálně dvěma, optimálně třemi kůly. Kůl by měl dosahovat výšky
nejméně 25 a nejvýše 10 cm pod místo nasazení koruny.
Kůly zatloukáme do dna jámy ještě před zasypáním. Fixační úvazky umisťujeme tak,
aby nedocházelo k odírání kmene při pohybech ve větru. Úvazky je nutné včas odstranit
nebo převázat, aby nedošlo k jejich zarůstání do kmínku.

Řez dřevin bezprostředně před výsadbou




Výsadbovému řezu se také říká řez komparativní (srovnávací), protože při něm dochází
k vyrovnání objemu kořenového systému a objemu koruny. Způsob řezu závisí na
výsadbovém materiálu, a je proto lepší, můžete-li tento úkol svěřit odborníkům.
Odstraňujeme max. 30 % objemu koruny. Až na naprosté výjimky nikdy neodstraňujte
vrcholový výhon – tzv. terminál!
U prostokořenných sazenic odstraňujeme poškozené nebo zaschlé kořeny. Zkracují se
dlouhé kořeny, které by se ve výsadbové jámě deformovaly.

Vložte sazenici do výsadbové jámy





Nikdy nesmí dojít k zasypání kořenového krčku (místo u báze kmene stromu, kde se začínají
větvit kořeny). Umisťujeme jej v rovině s terénem, příp. dnem závlahové mísy. Je-li kořenový
krček příliš hluboko, může dojít k jeho poškození chorobami a kořeny trpí nedostatkem
kyslíku. Naopak je-li kořenový krček příliš nad terénem, trpí kořeny suchem. Správnou
hloubku kontrolujeme podle latě položené přes jámu.
Před zasypáváním z několika úhlů ověřujeme, že strom sázíme opravdu svisle.
Kořeny nebo vrchní část kořenového balu po výsadbě překryjeme vrstvou zeminy o výšce
nejméně 2 cm. Pletivo v horní části musí být uvolněné, stejně jako vrchní stahovací drát.

Zasypávání výsadbové jámy


Při výsadbě prostokořenných sazenic nejprve sešlapeme dno jámy, nasypeme trochu
zeminy a poté rozprostřeme kořeny do přirozené polohy. Kořenový krček musí být cca 5 cm
níže, než bude po výsadbě. Potřásáním a postupným vyzvedáváním sazenice se zemina





prosype mezi kořeny a opatrným přišlapáváním se přiměřeně zhutní. Krček se dostane do
správné výšky.
Při výsadbě balových sazenic vyplníme jámu asi do jedné třetiny a upěchujeme zeminu
kolem spodní části balu. Poté odstraňujeme (přerušujeme) stahovací drát ve vrchní části balu.
Vhodné je stáhnout fixační obal z celé vrchní části balu, příp. ho rozstřihnout. Odstraňujeme
všechny obalové materiály, které nemohou v půdě zetlít. Kořenový bal je třeba ze všech stran
obsypat zeminou a pečlivě zhutnit, příp. zalít vodou.
Při zasypávání hlubších částí se použije zemina ze spodní části jámy.

Závlahová mísa a mulčování


Závlahová mísa je nakypřený povrch výsadbové jámy, který chrání kořenový systém dřeviny a
umožňuje co možná nejlepší vsakování vody. Velikost závlahové mísy by měla přibližně
kopírovat velikost balu a být schopná zadržet celou závlahovou dávku. Závlahovou mísu je
možné pokrýt mulčem, přičemž dbáme na to, aby mulč nezůstal v kontaktu s kmenem
stromu. Mohlo by to způsobit poškození kůry a kambia u báze kmene.

D.

NÁSLEDNÁ PÉČE

a.

Zálivka

Nejdůležitějším bodem následné péče je zpravidla zálivka. Proto musíme vždy pamatovat na její
finanční zajištění. Pomoci nám může například používání hydrogelů, či závlahových vaků.

Pamatujme, že třetinu nákladů vložíme do výsadby,
dvě třetiny tvoří následná péče.
Zálivku provádíme s ohledem na množství srážek, raději méně často a ve větších dávkách. Při časté
závlaze malými dávkami strom vytváří povrchový kořenový systém náchylnější k poškození suchem.
Naopak příliš vysoké dávky vyplavují živiny.
Množství a intenzita zálivky se musí přizpůsobit druhu a místu výsadby. V suchých oblastech
bychom stromy měli zalévat alespoň jednou za 3 – 5 dní. Zálivka se musí přizpůsobit klimatickým
podmínkám, stanovišti, aktuálnímu průběhu počasí, velikosti vysazeného stromu, půdní vlhkosti,
termínu provádění výsadby. Vhodný je většinou cyklus 6 – 8 (optimálně 8 – 10) zálivek během
prvního vegetačního období po výsadbě. Četnost zálivek se v druhém roce snižuje na 3 – 6.

Výška stromu/obvod kmene

závlahová dávka

Výška 60–80 cm

10 l

Výška 80–125 cm

15 l

Výška 125–150 cm

20 l

Výška 150–200 cm

30 l

Obvod kmene 8—10 cm

30 l

Obvod kmene 10—12 cm

45 l

Obvod kmene 12—14 cm

60 l

Obvod kmene 14—16 cm

80 l

Obvod kmene 16—18 cm

100 l

Obvod kmene 18—20 cm

130 l

Obvod kmene 20—25 cm

150 l

Obvod kmene 25—30 cm

100 l

Množství a intenzita závlahy se musí přizpůsobit druhu a místu výsadby.

TIP: Test adekvátnosti zálivky. Po promnutí vrchních 5 cm půdy je půda buď
suchá (zálivka není dostatečná), přiměřeně vlhká (zálivka je optimální), nebo
bahnitá a zapáchající po hnilobě (zálivka je přebytečná, v krátkých intervalech).

Konkurenci o vodu omezíme výměnou trávníku za mulč (drcená kůra, dřevěné štěpky apod.), který
omezuje odpar vody z půdního povrchu a chrání před extrémními teplotami. Využívat lze závlahové
vaky (tam, kde nehrozí poškození vandalismem) nebo AquaMax rezervoáry.
Na extrémních stanovištích je možné také instalovat zavlažovací systémy, závlaha ovšem musí
stimulovat prorůstání kořenů do hlubších vrstev.

Ochrana před poškozením

Při ožínání trávy důsledně dbáme na to, aby nedošlo k poškození kmínku stromu. Hrozbu představují
zvláště strunové sekačky a křovinořezy. Nebezpečí poškození můžeme minimalizovat mulčováním.
V případě, že nevyužijeme mulčování, je třeba závlahovou mísu odplevelovat a kypřit (cca do hloubky
3 cm).
U stromů s hladkou a citlivou borkou je vhodné chránit kmínek proti korní spále bílým nátěrem
(např. Arboflex). Zastínění odstraňujeme po dvou letech, ochranu proti okusu a vytloukání zvěří je
třeba ponechat až do doby, kdy si strom vytvoří pevnější borku.

Kontrola výsadby
Po 2-3 letech od výsadby je vhodné nechat strom zkontrolovat arboristou (či jiným odborníkem
z oboru), který v případě potřeby upraví korunu řezem. Nadzemní kotvení 1-2krát za vegetační sezónu
prohlédneme, zda nezpůsobuje zaškrcování nebo poškozování stromu, v případě potřeby povolujeme.
Vrstvu mulče udržujeme na výšce 7-10 cm.
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