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1. Vyhledání pozemků pro výsadby

1. Požádat obec o obecní pozemky vedené v územním plánu jako územní systém 

ekologické stability (ÚSES) určené zákonem k výsadbám dřevin, žádejte 

písemně na každém zasedání zastupitelstva. Nebo motivovat obec k vykoupení

pozemků ÚSES v obci od soukromého vlastníka ve veřejném zájmu.

2. Požádat státní pozemkový úřad, který sídlí v každém okresním městě o státní 

pozemky ve Vaší obci. Právě nyní od května, do října 2019 je ona možnost, kdy 

skončila dotační pětiletka jednou za pět let.

3. Oslovit sousedy, každý kousek půdy se počítá.

4. Oslovit nejbližší zemědělský podnik.

5. Pokud je Vaše obec v CHKO nebo NP oslovit oblastní pobočku AOPK.

6. Požádat o pronájem pozemků správu železnic, správu silnic, policii ČR, 

samozřejmě pokud v obci máte železnici nebo silnici.

7. Požádat o pronájem pozemků krajský úřad.

8. Požádat o pronájem pozemků církev.

9. Požádat o pronájem pozemků lesy ČR, vojenské lesy.

10. Požádat o pronájem pozemků úřad pro pozemky nedohledatelných vlastníků.

11. Poslední možností je koupit pozemek. Je nejhorší, jelikož ve většině případů, 

abyste na něho vydělali, se podílíte na ničení životního prostředí, tudíž Vaše 

ekologická stopa bude velmi, velmi velká. Obec může obecní vyhláškou 

pozemky sloužící veřejnému zájmu osvobodit od placení daní.
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Vždy sázíme na pozemcích pouze s písemným souhlasem vlastníka, který se písemně
 zaváže k udržitelnosti výsadeb.



2. Pěstební materiál

A) Nákup běžné školkařské produkce. Vždy nakupujte co nejblíže místu výsadby -
ze stejných klimatických poměrů, od skutečných pěstitelů, vybírejte pokud 
možno mladé stromky – bujně rostoucí špičáky na generativně množených 
podnožích nebo keře s co největším kořenem, vždy prostokořenné (cena 40-
180 Kč/ks). Výsadba vyžaduje další náklady - zálivku a jámu o 20 cm. větší na 
každou stranu od konce kořenů, větší stromy vyžadují oporu a kotvení, 
ochranu proti okusu (pletivo). Jeden člověk vysadí za den 10 - 30 stromů.

B) Nákup pěstebního materiálu z lesních školek. Maximálně dvouleté 
prostokořenné, nebo obalované sazenice. Lesní školky nabízí široký sortiment 
stromů, keřů, včetně doprovodných (olše lepkavá, bříza, osika) a ovocných 
dřevin určených nejen do lesních porostů, možnost přeroubování na trvalém 
stanovišti (cena 5-20 Kč/ks). Sází se bez zálivky a opory do jamky 20*20 cm. 
Ochrana proti okusu se provádí namočením vrcholového výhonu v ochranném
nátěru před výsadbou. Jeden člověk vysadí za den 250 - 400 dřevin.

C) Připravte si na následující roky vlastní pěstební materiál přímo v místě 
výsadeb. S přípravou pěstebního materiálu začínáme již v době sklizně 
prvního ovoce. Semena získáváme z vlastního sběru, od dětí ve školách, z 
moštáren, pasírek, zpracoven ovoce, semenářských závodů z nejbližšího okolí. 
Dřeviny vypěstované ze semen a vysazené do věku dvou let na trvalé  
tanoviště, nebo přímo z výsevu na trvalé stanoviště (ořechy, jedlé kaštany,  
vestky, broskvoně, mirobalám, meruňky, jabloně, třešně...) mají nepoškozený  
ůlový kořen, který jim umožňuje odolávat suchu, mrazu, okusu zvěří. Je pro  ě 
vítaný zápoj další vegetace a podporují život v půdě. Semena  je ideální  hned 
po zpracování (lisování, pasírování) vyset do připravených záhonů  lnosíjí 
(jedno vedle druhého) nebo do řádků pro pozdější mechanizované  letí. Pokud 
se jedná o výsev na trvalé stanoviště, vždy sejeme do řádků, v  áhonech, 
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Čím mladší rostlinu vysadíte na trvalé stanoviště, tím se lépe ujímá a zvyká na místní 
půdní a klimatické poměry.



připravených orbou a kultivátorem. V případě výsevu na pěstební záhon 
plnosíjí, semena rozhoďte na povrch 1 m. širokých výsevních záhonů (do půdy 
1:1 kompost s pískem, nebo substrát vylepšený kompostem), jedno jak 
dlouhých a zasypte kvalitním kompostem na 3 - 6 násobek velikosti semene. 
Výsev provádějte rovněž na tuto hloubku. Povrch záhonů můžete lehce 
namulčovat. Posklizňové dozrávání i stratifikace probíhá v půdě a semena klíčí 
příští rok na jaře.
Druhou možností je semena vysušit na 12 % vlhkosti na zpevněné ploše a po 
vysušení uskladnit v bednách nebo prodyšných pytlích ve stínu, při teplotě do 
25C. Posklizňové dozrávání proběhne do podzimu, a na podzim můžete 
semena vyset do připravených záhonů opět na hloubku 3-6 násobek velikosti 
semene. Stratifikace probíhá v průběhu zimy v půdě.

Každé semínko, které je opylené, je živé. Z každého semene vyroste rostlina 
velmi podobná svými vlastnostmi na rodiče. Je důležité pouze znát rodiče, 
proto je důležité semena odebírat ze zdravých stromů a podívat se po okolí, s 
čím se mohla dřevina, z níž osivo odebíráte, potenciálně zkřížit, semena 
alespoň částečně roztřídit a popsat. Každopádně všechna semena dnes Vám 
běžně dostupných dřevin pochází z ušlechtilých odrůd a není třeba je 
roubovat. Přirozený nástup pohlavní dospělosti u takto vypěstovaných dřevin 
je 8-12 rokem. Máte 100% záruku, že se jedná o krajové odrůdy zvyklé na 
místní podmínky, vypěstované z regionálního osiva ovocných dřevin. To že je 
nepojmenujete vůbec nevadí. 

Jeden člověk vysadí za den výsevem tisíce rostlin.
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3. Úprava pozemků a doba výsadeb
Výsadby provádíme do zkypřené vzdušné půdy rytím nebo orbou. Půda má být 

zbavena plevelů v bezprostředním okolí místa výsadby. Pokud jsou na pozemku 

stávající dřeviny, ponecháme je na místě jako doprovodné dřeviny. Sázíte-li v 

ochranném pásmu sítí, nesázejte zde stromy, zvolte keře a trvalky. Nízké plazivé 

keře a kvetoucí trvalkové výsadby rovněž volíme v místech rozhledových trojúhelníků

v blízkosti silnic.

Výsadbovou linii cílových dřevin je dobré připravit hlubokou orbou a posléze řádek 

kultivovat. Zvýšíme tím retenční schopnost půdy a podpoříme růst kořenů. Plochu je 

vhodné oset bylinnou nektarodárnou směsí, doplnit přípravnými dřevinami a 

trvalkami tak, aby vznikl kompaktní vegetační zápoj. Čím více rostlin různých druhů 

na 1 m2, tím více vody v půdě a bohatší půdní život. Údržbu provádíme probírkou až 

do doby nástupu plodnosti, kdy okolí cílových dřevin zpřístupníme pro potřebu sběru

ovoce odstraněním nežádoucí vegetace. Přes zimu necháváme na pozemku v okolí 

výsadeb vysokou trávu (mulč), která  chrání půdu před vysycháním, erozí, mrazem.

Sečeme sporadicky.

Optimální je sázet na podzim v první dekádě listopadu, nejpozději do zamrznutí 

půdy. Jarní výsadba je možná při teplotách vzduchu nad 0C, nejpozději do doby 

narašení. Broskvoň, mandloň, meruňku je v chladnějších oblastech vhodnější sázet 

na jaře. Výsev provádíme v průběhu roku dle dostupnosti osiva.

Výsadbová jáma musí umožňovat zasazení dřeviny do správné hloubky bez rizika 

obnažení kořenového krčku při sesednutí zeminy. Kořenový krček musí vždy být v 

úrovni terénu (ve stejné poloze jako byl ve školce). U stromků pěstovaných z výsevu 

na trvalém stanovišti hloubení výsadbových jam odpadá.
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4. Rozmístění dřevin na stanovišti

Při výsadbě cílových dřevin počítáme s nároky dřevin na vodu, živiny, polostín, 

stabilní klima a dlouhou dobou růstu. Proto do výsadby vřadíme množství podrostu 

keřů, doprovodných dřevin a bylin, jejichž množství v průběhu růstu redukujeme 

probírkou tak, aby cílové dřeviny měly zajištěny vhodné podmínky pro zdravý vývoj.

Sázíme tak, aby lineární výsadba byla již 4 rokem po výsadbě souvislá a půda 

chráněna vegetačním pokryvem. Platí: čím mladší stromky vysazujeme, tím hustší 

spon.

Doprovodné dřeviny volíme s ohledem na převládající cílovou dřevinu.

Do výsadeb s převahou jádrovin nevysazujeme hlohy a brsleny (hostitel původce 

spály jabloňovitých)

Do výsadeb s převahou peckovin nevysazujeme trnku obecnou, mirobalám, zplaňelé 

formy prunus domestica (hostitel přenašeče žloutenky peckovin a šarky)

A) Výsev do řádků, plnosíjí (plošně), větší semena po 30 cm. Řádky 1 – 1,6 m. od 

sebe.

B) Výsadba 2-letých sazenic – do sponu 1*1 m. - 1,3*1,6 m. Každý druhý řádek 

vysadíme z doprovodných dřevin.

C) Výsadba 4-letých a starších sazenic – do sponu 3-5*4 m. Opět řadu doplníme 

keři a doprovodnými dřevinami.
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Čím stabilnější klima, kvalitnější půda s dostatkem vláhy, tím zdravější porost.



5. Vlastní výsadba

Výsadbu provádíme ručně nebo mechanizací.

A) Výsev – ručně nebo secím strojem

B) Výsadba 2-letých sazenic –  sázecím krumpáčem, sazečem, nebo sázecím 

strojem neseným za traktorem. Bez zálivky. Před výsadbou hlavní výhony 

nasvazkovaných sazenic namočíme v zimním ochranném nátěru proti okusu 

zvěří. Na jaře - v letním. 

C) Výsadba 4-letých a starších sazenic – ručně, kopání jam si můžeme ulehčit 

bagrem. Nutná závlaha. K větším stromkům zatloukáme do jámy během 

výsadby kůl tak, abychom se vyhnuly kořenům, kůl musí končit 10 cm. pod 

spodními větvemi koruny, stromek uvážeme křížem úvazkem ke kůlu. Nutná 

ochrana pletivem.

Dbáme na celistvost kůry. Kořeny sazenic na místě výsadeb založíme do rýh v půdě a 

přihrneme zeminou, tímto chráníme před sluncem. Před výsadbou udržujeme 

kořeny namočené ve vědru v blátivé kaši tak, aby byly souvisle pokryty řídkým 

blátem. Nikdy nemáčíme ve vodě. Kořeny obalené v blátivé kaši se velmi dobře 

ujímají. Při výsadbě kontrolujeme aby byly kořeny volně rozprostřeny ve výsadbové 

jamce, a po výsadbě půda v okolí kořenů byla dobře upěchována tak, aby nezůstaly v

okolí kořenů vzduchové mezery. 

Při výsadbě starších rostlin s mechanicky poškozenými kořeny odstraníme roztřepené

konce poškození ostrými nůžkami. Potom úměrně velikosti kořenů zmenšíme střihem

nadzemní část koruny. 
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6. Povýsadbová péče

A) Výsev – mechanizací, ruční plečkou nebo přerůstající silně stínící plevel 

vyžneme, ale pouze v okolí řádku, na zbytku plochy ponecháme vegetační 

pokryv, posečené rostliny ponecháme na místě. V případě výsevu plnosíjí nijak

neudržujeme, v pozdějších letech děláme probírku.

B) Výsadba 2-letých sazenic – bezprostřední okolí výsadby jednou až dvakrát 

podle zabuření vyžneme, aplikujeme letní a zimní nátěr proti okusu zvěří. Po 

zakořenění můžeme očkovat, roubovat. Porost udržujeme v pozdějších letech 

probírkou.

C) Výsadba 4-letých a starších sazenic – závlaha, pravidelná kontrola chrániček 

proti okusu zvěří, kůlů, dosazení uhynulých cílových dřevin. V pozdějších letech

- probírka. 

U cílových dřevin dbáme na výchovný řez, stromům ponecháme přírodní tvar 

koruny s jedním  výrazně dominantním terminálním výhonem a dále odstraňujeme 

všechny větve vyrůstající z kmene v ostrém úhlu (tyto větve se později vylomí). Na 

kmeni ponecháváme 4-5 hlavních větví a plodonosný obrost.

Zjednodušeně: nikdy nestříhat terminální výhon, stříháme pouze větve vyrůstající z

kmene pod ostrým úhlem na větevní kroužek a to vždy. Jinak vše na kmeni 

ponecháme. 

Výchovný řez provádíme do věku pěti let. V tu dobu již je korunka zformována a 

pouze se zvětšuje. Řez udržovací: v případě nekrózy odstraníme poškozenou větev.
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Je důležité na místě výsadeb umístit včely z důvodu opylení. 2-3 včelstva na hektar.

Pokud je na pozemku meliorace, vybudujeme na výtoku kaskádu malých tůní. 

V místě svodnice rovněž vybudujeme hrázky, zpomalující odtok vody z krajiny,

zadržující občasnou dešťovou vodu a vytvářející zdroje vody pro obyvatele krajiny.



7. Obecní školka dřevin, genofondový
sad, matečnicový porost

Zdrojem osiva pro Vás jsou stávající dřeviny ve Vašem regionu, zpracovny ovoce, 

domácnosti, školy. Je vhodné, aby součástí školky byla rovněž zpracovna ovoce. Je 

čas začít kontaktovat blízké zpracovny ovoce. Palírny, které připravují kvas svým 

klientům pasírováním. Nebo se domluvit s obcí, sousedy a zakoupit do obce 

pasírovací stroj k pasírování syrového ovoce. Pasírovací stroj určitě najde využití 

nejen v sezoně peckovin, ale i při zpracování jádrovin. Pokud starosta do obce 

doposud nekoupil pasírovací stroj (např. „Durativa precis“, „Vinařský ráj“), určitě ho 

ocení nejen ženy připravující marmelády, povidla, dětské přesnídávky, ale i ostatní k 

přípravě kvasu. Stejně jako kotel s termostatem na vaření marmelád a povidel 

(„Kovoděl Janča“). Určitě mu to připomeňte. Do podzimu potřebujete v obci zařídit 

moštárnu („Voran“) s odkalovací nádobou, plničkou vratných skleněných lahví a 

průtokovým pasteračním zařízením. 

Jablečnou, hrušňovou drť můžete na podzim vysévat rozhozem na pěstební záhony 

nebo také na trvalé stanoviště přímo po vylisování, poté stačí pouze mělce na 1-3 cm

zadiskovat. Získané pecky z pasírování, výroby povidel, marmelád můžete rovnou po 

10

Pro potřeby realizace kvalitních a životaschopných výsadeb ve vhodných termínech

 a různých klimatických a půdních poměrech je žádoucí, aby každá obec,

 zemědělec, polesí mělo svoji vlastní školku dřevin - zdroj pěstebního 

a genetického materiálu. 

Za tím účelem doporučujeme založit každému týmu školku dřevin 

s genofondovým sadem pro odběr řízků a matečnicovým porostem 

pro zdroj pravokořenných sazenic, nebo podnoží.



vyluštění vysévat, rovněž po vysušení na 12% můžete pecky uschovat k podzimnímu 

výsevu na dobře větraném místě ve stínu, nebo po stratifikaci k jarnímu výsevu. 

V Čechách jsou na trhu dva typy strojů, podobné výrobky můžete objednat z Itálie, 

Maďarska, Slovinska.

Založení školky

Založení školky začíná získáním pozemku, pro začátek Vám stačí tisíc metrů. Půdu je 

vždy třeba nakypřit, provzdušnit a vylepšit hnojem nebo kompostem – hluboko 

zorat, po třech týdnech projet kultivátorem, urovnat disky nebo bránami. Do takto 

připravené půdy můžete začít s výsevem do záhonů s řádky 25 cm. od sebe do 

hloubky 3-6 násobku velikosti semen. Na jeden záhon přijde 4-5 řádků podle zvolené 

mechanizace na celou délku pozemku. V případě že vše děláte ručně, doporučujeme 

výsev plnosíjí do stejně upravených záhonů, výsev zasypeme na 3-5 násobek velikosti

semen.

Stromky ponecháme na záhoně a ve věku 1,5 roku maximálně 2 let přesazujeme na 

trvalé stanoviště. Případně přesadíme v prvním roce do pěstebního záhonu a po 

zakořenění v druhém roce očkujeme nebo roubujeme. Poté přesazujeme na trvalé 

stanoviště.

Hloubka výsevu je 3 – 6-ti násobek velikosti semene v závislosti na typu půdy. 

Semena zasypeme substrátem nebo na větších plochách zadiskujeme na přiměřenou

hloubku. Rovněž je možné po krátkém přesušení osivo vysévat secími stroji (např. na 

česnek). Ideálně vysévat semena do řádků, abyste při pletí mohli použít mechanizaci,

případně v období sucha mulčovat, rovněž je vhodné pro zachování vláhy v půdě 

vysévat semena do posklizňových zbytků, v případě předplodin - do mulče.
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Část semen doporučujeme vysušit a uschovat volně ložené v bednách na průvanu ve 

stínu ke stratifikaci a následně k jarnímu výsevu. Rovněž můžete pecky vysévat na 

podzim.

Genofondový sad

Součástí školky by měl být genofondový sad, který založíte z co největšího množství 

dostupných odrůd a druhů ovocných dřevin z pěstebního materiálu se školkařským 

pasem, vhodných pro vaši lokalitu. Skutečně dbejte na pestrost a rozmanitost. Z 

těchto dřevin odebíráte řízky pro vegetativní množení dřevin, roubování, očkování, 

příp. množení in vitro. 

Matečnicový porost

Matečnicový porost je porost dřevin, z nichž každoročně odebíráme velké množství 

pravokořenných dřevin podřezem. Mladé sazenice již s kořeny přesazujeme a 

dopěstujeme do doby výsadby na trvalé stanoviště v pěstebních záhonech. 

Matečnicový porost je součástí genofondového sadu.

Přejeme mnoho příjemných a pokojných chvil prožitých mezi přáteli. 

S pozdravem a přáním pokojného dne za spolek PagoPago Josef Čermák

Kontakt: 

www.pagopago.org  pagopagosady@gmail.com

Mob: +420776131404

Transparentní bankovní účet pro Vaše 
dary: 2201511156/2010

Facebook: Skupina Zasaďme Česko   >>  

       Skupina Spolek PagoPago >>

YouTube: PagoPago.org   >>   
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http://www.youtube.com/channel/UCSk4vvLqxaxAQ47OybSEXcQ
mailto:pagopagosady@gmail.com
http://www.pagopago.org/
https://www.facebook.com/groups/pagopago.org/
https://www.facebook.com/groups/332198601041561/

