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•Zalesňování sadbou – vysazujeme sazenice nebo semenáčky lesních dřevin 

výhody oproti síji: 

menší spotřeba semene /drahých/ 

rychlejší odrůstání a zajištění kultur /menší ztráty/ 

snadnější ošetřování a ochrana kultur a vylepšování /řady/ 

prodloužení doby zalesňování a zalesňení extrémních ploch /obalované 

sazenice/ 

do připravené půdy – předem 

do nepřip. půdy – půdu připravujeme současně se zalesňováním 

                                                   

ovliv prostředí na růst sazenic – snažíme se tlumit nepříznivé účinky, snažíme se 

zabránit: 

oschnutí při manipulaci a ztrátě vitality - od vyzvedávání až po výsadbu 

/oschnutí, slunce, šok, úhyn/ 

šoku z přesazení a výsadbě na exponovaná stanoviště v nevhodnou dobu – 

aklimatizace, jižní  a výsušné expozice nejdříve na jaře, pod mrakem, v zástinu 

porostní stěny, obalené mimo období přísušku, na podzim vyzrálé /listnáče a MD/  

pozdní výsadbě časně rašících dřevin – pořadí výsadby dle dřevin – MD, JV, 

BO, DGL, HB, DB, SM, 

opočty sazenic – min. počty dle vyhlášky, max. nejsou uvedeny 

počet by měl být takový, aby kultura na daném stanovišti byla optimálně 

hustá a dávala dobrý předpoklad k zajištění a dalšímu vývoji porostu 
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ovolba sponu – geometrické uspořádání sazenic 

nepravidelný – využití mikroklima /pařezy,balvany,pod přípravné 

dřeviny/, horší kontrola, ochrana, výchova 

pravidelný – jednodušší organizace, kontrola, evidence, následné 

práce, mechanizace, schématická výchova 

řadový, čtvercový, obdelníkový, trojúhelníkový 

pro celou plochu nebo pro plochu jednotlivých dřevin 

vzorce pro výpočet sponu – uč. str. 123 

ovytváření porostních směsí 

                                                    - podle způsobu míšení: 

jednotlivé /u cenných dřevin a MD - jinak výchovně 

nevýhodné/ 

hloučkovité /velikost koruny 3-5 dosp. stromu/ do 0,1ha 

skupinkovité 0,1–0,2 ha/kruh, elipsa, obdelník, klín 

skupinovité 0,2 – 0,5 ha 

řadové, pásové 

                                          - podle trvalosti směsi:  

trvalé      

dočasné /přípravné, zápojné a pomocné dřeviny/ 

Jiří Gratcl  
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otechnologie zalesňování  /uč. str. 124–132 – volíme podle druhu dřeviny, kvality 

/vyspělosti/ sazenic, tvaru kořenového systému, druhu sazenic /prostokořené, obalované/ 

stanovištních podmínek /půda, konfigurace, buřen/ a použitím mechanizace 

podle četnosti vysazených sazenic:  

jednotlivá – převládá 

dvojsadba – SM – BK, SM a MD, JD /i nálet/ 

hnízdová – do připravených plošek/misek,hnízd více sazenic /jak u síje/ pod 

porost, ochrana cílových dř. 

podle uložení kořenů v úrovni terénu : hlubinová /pod/ 

                                                                     vyvýšená /nad – zamokření/ 

jamková sadba: nejčastěji, pro sazenice s rozvětveným KS /SM, JD, MD, DGL, 

LP, JV, JS, TP/ a poloodrostky,  KS do přirozené polohy, po kořenový krček, ke 

kořínkům humusová zemina, sazenice dobře zakotvena /ne ubita/, svisle, 

jamkokopečková modifikace /SM/ 

štěrbinová sadba: jenom sazenice s kůlovým kořenem /BO, MD, DB, BK/, 

nevhodná na těžkých, zamokřelých, kamenitých a zabuřenělých půdách /po strhnutí 

drnu/, sazák, štěrbina /jedna strana kolmá, vložení sazenice, urovnání kořínků 

/povytažením/, upevnění sazenice šikmým vpichem a uzavřením štěrbiny /i dvěma 

vpichy/ nejdříve k sobě /spodek/, pak od sebe 

koutová sadba: jednostranně uložený KS 

kopečková sadba: do navršených kopečků jako jamková nebo štěrbinová 

záhrobcová sadba: do připravených záhrobců 

brázdová sadba: do vyorané brázdy jamková nebo štěrbinová  /vyvýšená do drnu 

– nutná příprava předem/,  BO – písčité půdy, nelesní půdy („Z“),  

Jiří Gratcl  



24.1.2012 5 

sadba obalených sazenic: sázíme s obalem /RCK, papír/ nebo bez, technologie 

sadby závisí na druhu obalených sazenic: 

RCK, papírové obaly – sázíme s 

PE sáčky a pevné obaly sundáváme 

Nisula – upravit KS 

jamka musí odpovídat velikosti obalu /ne menší – 3x průměr obalu, 1,5 x 

výška obalu, zasypka 2 cm nad krček (vysýchání substrátu),  

příprava ručně, jamkovači, 

sázecí hole, zalesňovací stroje, štěrbinová sadba – zploštění KS 

hroudové sazenice /dříve, dnes se nepoužívají/ 

mechanizovaná sadba:  různé zalesňovací stroje 

rýhu nebo jamku 

omezeny sklonem, únosností terénu a překážkami 

jsou výkonnější než ručně 

 při pojezdu jedním směrem dochází k škodám větrem  

u rýhového zal. stroje vložit sazenici hlouběji, po přitlačení válci povytáhnout 

/narovnání kořínků a kmínku/ a pak přišlápnout 

racionalizace  zalesňování:  

dobrá organizace a kvalita těžebních prací 

kvalitní příprava ploch a půdy 

využití mechanizace - shrnovače klestu, zraňovače půdy, zalesňovací stroje 

(rýhy, jamky) 

využití obalované sadby a pomůcek pro jejich zalesnění 

kvalitní a proškolení pracovníci /ne brigádníci/ 

soustředění pracovišť  
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