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Záhlaví záhlaví

Nakupujeme
nový ovocný stromek
Podzim je nejvhodnější dobou na sázení nových ovocných stromů a keřů. 
Zahradnická centra, obchodní řetězce a e-shopy se předhánění s nabídkou 
mnoha odrůd. Nové ovocné dřeviny se dají dokonce pořídit i na tolik 
oblíbených farmářských trzích. Ale jak vybrat vhodný stromek a jaké by 
měl mít „správné“ parametry? Na co se máme při výběru nového ovocného 
stromku zaměřit? Co by nám během výběru a nákupu sazenic nemělo 
uniknout? Na to a další věci se zaměříme v tomto navazujícím článku.

Charakteristika vybraných kategorií

Tvar Výška kmene 
(cm)

Minimální počet 
výhonů v korun-

ce včetně  
terminálu (ks)

Minimální dél-
ka postranního  

obrostu
(cm)

Minimální
délka

terminálu 
(cm)

Vřeteno 30–60 5 20 30

PalMeta 40–60 3 30 40

Zákrsek 40–60 4 30 40

ČtVrtkMen 80–110 4 30 40

PolokMen 130–150 4 30 40

ŠtěPoVanec
(ŠPiČák)

Jeho výška je minimálně 100 cm; může mít předčasný obrost;  
pokud ho má, tak je do 40 cm nad zemí odstraněn.

kniP bauM Je to modifikace štěpovance; jedná se o dvouletý výpěstek  
s jednoletou korunkou.

Volba pěstitelského tvaru
V zahradnických centrech se můžeme 
setkat s nejrůznějšími pěstitelskými tva-
ry a výpěstky. Nejčastějšími školkařskými 
výpěstky ovocných stromků jsou štěpova-
nec, vřeteno, palmeta, zákrsek, čtvrtkmen, 
polokmen a vysokokmen (příp. „knip“ nebo 
„knip baum“). Jednotlivé kategorií se odli-
šují výškou kmene ( jak vysoko je zapěsto-
vaná korunka od země). S vyšším pěstitel-
ským tvarem bývá použita i silnější (vzrůst-
nější) podnož.

U drobného ovoce je situace jiná. Pokud je 
rybíz a angrešt pěstován jako keř, musí mít 
minimálně jeden výhon dlouhý 40 cm. Jest-
liže má více výhonů, tak by měly být dlou-
hé alespoň 25 cm. U kmínkových forem ve 
tvaru polokmen (60–80 cm) a u tvaru vy-
sokokmen (90–110 cm) má mít nejméně 
jeden výhon dlouhý 20 cm, u více výhonů 
minimálně 10 cm. U keřů maliníku a ostru-
žiníku musí mít výhon tloušťku v rozmezí 
7–20 mm a na bázi výhonu pěkně vyvinu-
tý a nepoškozený pupen. Výhony u těchto 

druhů mohou být z přepravních důvodů 
zkráceny na asi 50 cm.

Na co se při výběru stromku zaměřit
Ať už kupujeme stromek prostokořenný 
(bez zemního balu) nebo v květináči, tak 
podle výše popsaných charakteristik jed-
notlivých pěstitelských tvarů, už víme, jak 
má být stromek vysoký a kolik má mít jed-
notlivých výhonů. Ale jen výhony stromek 
netvoří. Zaměřit bychom se měli hlavně na 
kmínek a na celý kořenový systém. V zása-

dě tedy nepopadneme první stromek, který 
uvidíme, ale zkontrolujeme si:
korunu – sledujeme rozmístění a počet 
výhonů v korunce, zda je kůra na výhonech 
hladká, nesvraskalá. Jednotlivé pupeny musí 
být krásně diferencované; terminální pupeny 
i výhony vyzrálé a nepoškozené, barva kůry 
jednotlivých výhonů by měla být typická pro 
daný ovocný druh, u prostokořených sazenic 
jsou výhony bez listů.
Kmen – musí být rovný a hladký a nepo-
škozený. Rány po odstranění obrostu a číp-
ku podnože by měly být s okrajovým záva-
lem; menší rány zahojené. U stromků rou-
bovaných v korunce sleduje vlastní místo 
roubování. Mělo by být pěkně srostlé bez 
výraznějšího poškození.
kořeny – sledujeme jejich celkové množ-
ství a jejich rozmístění do prostoru. Měli 
by být zdravé, nepoškozené a neseschlé. 
Jejich počet by měl být přímo úměrný ve-
likosti korunky. 

Jmenovka u nového stromku nám zaručuje zdravý  
a kvalitní výsadbový materiál.

Roub ušlechtilé odrůdy v korunce 
musí být dobře přirostlý.
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Jmenovku („visačku“, „cedulku“) – jedná se 
o hlavní identifikační údaj, je na něm určení 
druhu (např. Prunus avium - třešeň) a odrů-
dy (např. KAREŠOVA), dále použitá podnož 
(u třešní např. Colt); stupeň množení (zpravi-
dla C = certifikovaný rozmnožovací materiál); 
pěstitel a kdo zkontroloval zdravotní stav (číslo 
registrace). Na další visačce (s obrázkem) pak 
můžou být stručné informace o dané odrůdě 
a jejich vlastnostech.

Kde je nejvhodnější si kupovat?
Pro nákup nového stromku je nejlepší za-
jít do ovocné školky v blízkosti bydliště. 
Je to ta nejlepší volba, neboť stromky 
vypěstované v místních podmínkách s velkou 
pravděpodobností dobře porostou i u nás. 
Tyto firmy podléhají registraci Ministerstva ze-
mědělství a musí proto splňovat přísná kriteria. 
Během pěstování stromků množitelské poros-
ty pravidelně kontrolují pracovníci z inspekce 
ochrany rostlin (kvalitu sadby, zejména její 
zdravotní stav, zaplevelení pozemku, pravost 
odrůdy a další parametry). Pokud je vše v po-
řádku, tak před dobýváním výpěstků vystaví 
příslušný státní orgán (ÚKZÚZ) certifikát, že 
výpěstky se mohou prodávat.
Jestliže nemáme v okolí žádnou ovocnou škol-
ku, můžeme navštívit zavedené zahradnictví. 
Dnešní zahradnická centra i větší prodejní za-
hradnictví zpravidla mívají slušný sortiment. 
A pokud budeme mít štěstí na kvalifikovaný 
personál, tak se nám dostane i odborné rady 
při výběru. V zahradnictví vždy sledujeme, jak 
je o stromky postaráno, jestli jsou roztříděné 

podle ovocných druhů a odrůd, jestli mají 
přikryté kořeny a jestli je materiál (piliny, ra-
šelina, zem, mulčovací kůra…), který přikrývá 
kořeny dostatečně vlhký. 
Jako méně vhodné se jeví nakupovat stromky 
v hypermarketech, kde vystavují dovozové 
stromky vedle sortimentu zeleniny. Také by-
chom měli být opatrní při nákupu stromků na 
farmářských trzích nebo přes e-shopy. Větši-
na těchto obchodů zasílá zboží bez problé-
mu a v pořádku, ale může se stát, že stromek 
může během přepravy zaschnout nebo že 
se spediční firma nebude k přepravovanému 
balíku šetrně chovat. Po takové strastiplné 
cestě se ujímavost stromku rapidně snižuje. 
Stromek je přeci jenom živá rostlina, která 
potřebuje určitou péči; 
o to více pokud je vy-
jmuta z půdy a cestuje 
jako prostokořenná. 

Kdy kupovat prosto-
kořenné stromky?
Dobývání těch-
to stromků z půdy 
může začít nejdří-
ve začátkem října. 
U ovocných druhů, 
které mají delší ve-
getační dobu (bro-
skvoně, mandloně 
a ořešáky) se vy-
rývání stromků 
z půdy posouvá 
nejdříve na 20. 

října. Z tohoto vyplývá, že 
nejvhodnější doba na ná-
kup stromků nastává kon-
cem října. Teplomilné pec-
koviny (meruňka, broskvoň, 
mandloň) je lepší kupovat 
a sázet na jaře do teplé půdy.

Co udělat po nákupu strom-
ku?
Po nákupu stromek co nej-
dříve zasadíme do předem 
vykopané jámy. Pokud to 
není možné, tak ho můžeme 
krátkodobě uchovat ve vlhkém 
a tmavém sklepě. I tam je však 
nutné stromek zabezpečit tak, 
aby nezaschl. Toho docílíme 
tak, že kořeny obalíme mokrým 
hadrem a každodenně je kropí-

me vodou. Také je možné kořeny ve sklepě 
založit do kbelíku nebo kalfasu (maltovník) 
a zasypat vlhkým pískem. Jestliže nemáme 
jámu vykopanou nebo chceme sázet stro-
mek později, tak ho založíme do vlhké půdy 
(třeba do sklizeného záhonu) chráněné před 
větrem (proudícím větrem by docházelo 
k vysychání stromku).
V příštím čísle se dozvíte jak ovocný stro-
mek vysadit. 

Martin Makal
Foto autor a D. Auf

inzerce

stop škůdcům

Zdravý a dobře rozložený kořenový systém  
je předpokladem úspěšného ujmutí stromku.

Prvotřídní sazenice, zleva GOLDBOHEMIA, BIOGOLDEN, 
třešeň KORDIA a vpravo nektarinka BALKONELA

Výhony i pupeny by 
měly být vyzrálé.

Rána po odstranění čípku na podnoži by se měla začít hojit.


