
Stromy v zahradách 

Každý, kdo vlastní kousek zahrádky, se jistě potýkal s myšlenkou mít či nemít na zahradě vlastní strom. 

Ať už se jedná o zahradu u rodinného nebo rekreačního domu nebo v zahrádkářské kolonii.  

Stromy jsou krásné, tvoří oázu pod kterou lze odpočívat i pozorovat střídání ročních období. Mít však 

strom není totéž jako vlastnit kůl v plotě.  

Už při výběru stromu před jeho vysazením je nutné se zamyslet nad tím jaký druh a jaká odrůda se hodí 

pro danou lokalitu, kam ho umístíme. Měli bychom být ohleduplní k sousedům, protože narušené 

sousedské vztahy se jen velmi těžko narovnávají. Stromy totiž stíní, padá z nich listí a větve,  kořeny 

přesahují hranice naší parcely. Musíme dbát na to, abychom naším stromem někomu nezpůsobili újmu 

na majetku, ale také na to, abychom se sami nevystavovali problémům, jako třeba v případě, že větve 

zasahují do drátů elektrického vedení.  

Ve chvíli, kdy plánujeme  vysazení stromu je nutné prověřit, zda pozemek, na který strom vysadíme je 

v našem vlastnictví nebo zda s jeho vysazením vlastník pozemku souhlasí. To platí především pro 

nájemce městských pozemků. Uvědomme si, že strom na cizím pozemku je tedy cizím majetkem. 

Rozhodne-li se vlastník ho pokácet, bohužel s tím nic nenaděláme. A chceme-li si pronajatý pozemek 

koupit, pak odhadní cenu tvoří také stromy za které zaplatíme, byť jsme je tam sami vysadili.  

Vysadit strom je krásná myšlenka, ale stejně jako si pořídíme domů zvířátko, musíme i stromům 

věnovat lásku a péči. Pravidelně se o něj starat, zalévat, ochránit před okusem zvěří a také ho 

pravidelně prořezávat. Ideální je, když prořezy provádí odborník v oblasti arboristiky nebo dendrologie.  

Nevhodný ořez může strom trvale poškodit. To je řešeno v zákoně č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně 

přírody a krajiny. Tento přestupek může být následně pokutován částkou  až do výše 20.000,- Kč u osob 

fyzických a až 1.000.000,- Kč u osob právnických. Pozor tedy na to, kdo drží motorovou pilu! Totéž platí 

pro případ kácení stromů. Kdo provádí kácení stromů, měl by si od objednatele vyžádat pravomocné 

rozhodnutí o povolení kácení dřevin, protože se jím musí při kontrole prokázat.  

O pokácení stromu, který byť je ve vašem vlastnictví, je nutné požádat příslušný městský úřad, resp. 

jeho odbor životního prostředí. To platí pro stromy o obvodu větším než 80 cm ve výši 130 cm a vybrané 

druhy ovocných stromů. V žádosti je nutné požadavek zdůvodnit. Není automatické, že musí být vaší 

žádosti vyhověno a pokácení stromů povoleno být nemusí. To je na posouzení pracovníka úřadu, který 

své rozhodnutí také konzultuje  se znalcem v oboru.  

Jsme rádi za každý nově vysazený strom, ale každou výsadbu zvažte a věnujte svým stromům následnou 

péči.  
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