
Výsadba vzrastlých stromov – jeseň 2021 

Základné požiadavky na dodávku materiálu a výsadbu: 

1. Vzrastlé stromy musia byť kvality 1.triedy 
2. Vzrastlé stromy musia byť dodané so zemným balom zabezpečeným jutovou tkaninou a 

drôteným košom, minimálne 3x presádzané, s dobre prekoreneným koreňovým balom. 
Neprípustný je rozpadnutý koreňový zemný bal. 

3. Kmeň stromu musí byť rovný, s maximálnou odchýlkou 5 cm od osy spájajúcej koreňový 
krčok a miesto nasadenia koruny. Výška nasadenia koruny stromu je vo výške 220 cm. 
Obvod kmeňa stromu je meraný vo výške 100 cm. 

4. Kmeň stromu nesmie vykazovať akékoľvek nezahojené poškodenie súvisiace s bežnými 
pestovateľskými zásahmi alebo vplyvmi počasia. Neprípustné sú rany v akomkoľvek štádiu 
zaceľovania spôsobené zlým alebo neskorým pestovateľským zásahom na kmeni či 
kostrových konároch. 

5. Koruna stromu musí tvarom a charakterom vetvenia zodpovedať deklarovanému rodu, druhu 
alebo kultivaru, veku a veľkosti stromu. 

6. Koruna nesmie obsahovať viac ako jeden terminálny výhon a ten nesmie byť poškodený. 
Koruna nesmie mať vidlicovité rozvetvenie. Výnimku tvoria iba charakteristické odrody. 

7. Neprípustné je akékoľvek napadnutie rastlín chorobami alebo škodcami. 
8. Odberateľ si vyhradzuje právo prehliadky a rezervácie ponúknutých stromov u dodávateľa 

pred realizáciou dodávky, prípadne vyžiadania fotografií rastlín od subdodávateľa. 
9. Odberateľ si vyhradzuje, že v prípade oprávnených pochybností, má právo pri preberaní 

dodávky stromov námatkovo podrobiť 1 % stromov (najmenej 1 ks) kontrole kvality 
koreňového systému i v prípade, že to bude znamenať zničenie rastliny (napr. úmyselné 
odstránenie zeminy z koreňa stromu so zemným balom). Odberateľ nie je povinný za takto 
znehodnotený strom dodávateľovi zaplatiť. 

10. Dovoz, vyloženie a manipuláciu so stromami na miesto výsadby.  
11. Vykopanie jamy potrebných rozmerov, 70% výmena pôdy, použitý bude pôdny 

kondicionér/hydrogel, tabletové hnojivo a drenážna rúra na závlahu naplnená štrkom.  
12. Zasadenie stromu, odvoz prebytočnej zeminy a materiálu, vytvorenie výsadbovej misy, 

úprava priľahlého okolia, namulčovanie výsadbovej misy kôrou. 
13. Odberateľ vyžaduje primeraný odborný redukčný rez stromov pred výsadbou. 
14. Stromy budú ukotvené 3 ks kolmi, na ochranu kmeňa bude použitý náter ochrannou hmotou 

LacBalsam. Stromy budú pri výsadbe poliate vodou. 
15. Presné miesto výsadby určí pracovník referátu životného prostredia MÚ. 
16. Termín výsadby bude najneskôr do 15.12.2021. 

 


