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Ovocná zahrada

Nabídka stromků v zahradnických 
centrech a ovocných školkách zpravidla 
nebývá na jaře taková, jako je na podzim. 
Jaro je obdobím vhodným pro výsadbu 
teplomilných peckovin (meruněk, bro-
skvoní), které se na jaře lépe ujímají. Jak 
vybrat kvalitní stromek jsme probrali již 
loni na podzim, ale od té doby uplynulo 
několik měsíců, a proto je vhodné něko-
lik zásad výběru stromku připomenout.

Jarní nákup
V prvé řadě musíme už před nákupem 
stromku vědět, jaký ovocný druh 
a odrůdu si chceme pořídit. A podle 
místních, stanovištních a pěstitelských 
podmínek k tomu zvolit vhodnou pod-
nož. Dále bychom již měli vědět, jestli 
chceme kupovat sazenici prostokořen-
nou nebo kontejnerovanou. Při jarním 
nákupu stromků raději nevybíráme e-sho-
py se zásilkovým prodejem, ale zajdeme 
do specializovaného zahradního centra či 
ovocné školky, kde si můžeme stromky 
osobně prohlédnout. Při výběru stromku 
se zaměříme na korunovou, kmenovou 
a kořenovou část a také na „cedulku“. 
U korunové části si především všímáme 
hladkosti kůry na výhonech, která by 

S nastupujícím jarem přemýšlíme o nové výsadbě nebo dosadbě ovocných stromů a keřů. Jestliže 
se nám nepodařilo vysadit stromek již na podzim, tak během března nastává ta správná doba. 
Pokud jsme stihli vysadit stromek už na podzim, tak u něj na jaře provedeme výchovný řez.

Kupujeme
nový ovocný stromek V
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neměla být svraskalá; pupeny a výhony 
by neměly být poškozeny mrazem nebo 
suchem, počet výhonů by měl odpovídat 
typu školkařského výpěstku. Kmenová 
část nesmí být poškozená, ale musí 
být hladká, rovná a neodřená. Rány po 
odstranění obrostu a čípku podnože by 
měly být s okrajovým závalem. Stromky 
roubované v korunce, by neměly být 
v místě roubování nalomené či jinak 
poškozené a místo roubování musí být 
pěkně srostlé. Na kořenovou část se na 
jaře zaměříme nejvíce, neboť rozhoduje 
o dobrém ujmutí stromku. Kořen má být 
pěkný, zdravý, nepoškozený, s kořínky 
nezlámanými a neseschlými. Přihlédneme 
k rozložení i celkovému množství kořenů. 
Při koupi stromku v květináči si všímáme 
světlých špiček kořínků, které prorůstají 
kořenovým balem (kořenový bal z květi-
náče opatrně vyjmeme a podíváme se na 
stav kořínků). Součástí stromku by měla 
být i „cedulka“ se základními identifikač-
ními údaji.

Zakoupili jsme stromek
Jestliže jsme koupili prostokořenný stro-
mek, musíme ho co nejdříve po nákupu 
zasadit. Stromek se při vyšších teplotách 

brzy probouzí a raší. Jestliže ho z jakých-
koliv důvodů nemůžeme hned zasadit, 
krátkodobě ho založíme do záhonu. 
Podmínkou je, aby nebyl silně narašený 
nebo dokonce již olistěný. Doba zaklád-
ky by měla být co nejkratší, maximálně 
v řádu dní. U stromků kontejnerovaných 
si dáváme pozor, aby půda v květináči 
nevyschla a stromek neuschl. Při mani-
pulaci narašených stromků (běžné je to 
při jarní výsadbě broskvoní) musíme být 
velmi opatrní. Hrozí totiž vylámání na-
rašených pupenů a následně jeho horší 
ujímání na stanovišti.

Výsadba na trvalém 
stanovišti
Jarní výsadba stromku se prakticky 
v ničem neliší od té podzimní, o níž jsme 
psali. Před vlastní výsadbou je vhodné 
celý stromek přes noc položit do nádoby 
s vodou, aby se pořádně „napil“. Lépe se 
pak bude ujímat. Stručně tedy zopakujme, 
že nejdříve vykopeme jámu, která by měla 
být minimálně dvojnásobně větší než 
je kořenový systém stromku. Dno jámy 
nakypříme a zatlučeme do něho opěrný 
kůl. Kůl zatloukáme před výsadbou, neboť 
pokud bychom ho tloukly až po ní, mohlo 
by dojít k poškození kořenového systému. 
Před vlastní výsadbou zastříhneme zaschlé 

Hrušeň po výsadbě na podzim a) 
před rezem

Stejná korunka hrušně po jarním 
řezu
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a otřepané kořeny do zdravé části. Při vý-
sadbě držíme stromek tak, aby bylo místo 
štepování 5 cm nad budoucím terénem. 
U stromků roubovaných v korunce vysa-
zujeme tak hluboko, jako byly pěstovány 
v ovocné školce (na kořenovém krčku je 
toto místo dobře patrné). Na kořenový 
systém stromku postupně přihazujeme 
kvalitní zeminu a průběžně ušlapáváme. 
Při sázení stromkem lehce potřásáme, 
abychom vytěsnili nadbytečný vzduch od 
kořenů. Jámu zasypeme do úrovně terénu 
a ze zbývající země uděláme okolo stromu 
zavlažovací mísu. Po výsadbě stromek 
vydatně zalijeme. Po důkladné zálivce 
a drobném sesednutí země i stromku, 
stromek přivážeme plochým úvazkem ke 
kůlu.

Výchovný řez
Výchovný řez by měl následovat co 
nejdříve po jarní výsadbě. Ve stejné 
době (na jaře) provádíme výchovný řez 
i u stromků vysazených na podzim. Je 
nesmírně důležitý, protože při něm 
zakládáme korunu budoucího stromu 
a zároveň můžeme vyřešit případné 
růstové nevyrovnanosti koruny. Sna-
žíme se vše stihnout do doby rašení. 
Jestliže jsou již pupeny vyrašené, může 
dojít k jejich nechtěnému vylámání 
a k zabrždění stromku v růstu. Pokud 
nepěstujeme stromek s dutou korunou, 
tak se vždy snažíme zachovat terminální 
výhon (středovou osu) a k němu 3–5 
postraních výhonů, budoucích nosných 
(hlavních) větví. Zkracování postraních 
a terminálních výhonů podpoří jejich 
rozvětvování. Cílem výchovné řezu je 
vypěstování pevné koruny s pravidelně 
rozloženými větvemi a s plodným ob-
rostem po celém objemu koruny. Vlastní 

koruna by měla být dostatečné světlá 
a vzdušná. O tom, jak hluboký má být 
výchovný řez, rozhoduje doba výsadby.

Řez po podzimní 
výsadbě
Výchovný řez u podzimní výsadby nebý-
vá tak radikální jako u jarní. Po podzim-
ní výsadbě stačil stromek během zimy 
zakořenit a má proto lepší předpoklady 
pro úspěšný růst. Při výchovném řezu 
zkracujeme boční výhony podle tloušťky 
a délky o jednu až dvě třetiny. Zakráce-
né výhony ale musí končit v pomyslné 
rovině. Koncové pupeny na zkrácených 
výhonech by měly směřovat ven z ko-
runky. Terminální výhon (střední osu) 
seřízneme asi o polovinu až dvě třetiny 
tak, aby končil 20–30 cm nad pomysl-
nou rovinou. Konkurenční a poškozené 
výhony z koruny odřezáváme ve větev-
ním kroužku. U výchovného řezu duté 
koruny odstraňujeme terminální výhon 
a ponecháváme 3–5 bočních výhonů 
v dostatečném odklonu od střední osy 
rovnoměrně rozložených do prostoru. 
Tyto výhony poté zakrátíme o jednu až 
dvě třetiny do pomyslné roviny.

Řez po jarní výsadbě
Při jarní výsadbě řežeme zpravidla hlou-
běji. Dva až tři spodní výhony odřízneme 
úplně u kmínku ve větevním kroužku 
a ponechané 2–3 výhony zakrátíme na 
dva až tři dobře vyvinuté pupeny. Kon-
cový pupen by měl směřovat ven z ko-
runy. Terminální výhon zakrátíme asi 
o tři čtvrtiny na 15–20 cm. Na terminálu 
ponecháváme 3–4 pupeny pro založení 
nové korunky. Jestliže chceme pěstovat 
teplomilné peckoviny s dutou korunou, 
tak ponecháváme pouze 4–5 silných 
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1 Šetrná úprava kořenu řezem před výsadbou třešní 2 Stromky po jarní výsadbě 
řežeme hlouběji. 3 U stromků vysazených na podzim ponecháváme při klasickém 
pěstování koruny terminál o 20–30 cm výše než jsou do pomyslné roviny zkrácené 
boční výhony. 4 U špičáku si korunu zapěstováváme sami. A) počet pupenů 
potřebných k vytvoření koruny. B) výška námi požadovaného kmínku
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výhonů, které zakrátíme na 2–3 pupeny. 
Koncový pupen by měl směřovat ven 
z koruny. Slabé a poškozené výhony, ne-
vhodné pro zapěstování kvalitní koruny, 
odstraňujeme ve větevním kroužku.
V prvním roce po jarní výsadbě je důležité, 
aby se stromek ujal. Tímto hlubokým 
řezem vyrovnáme poškozenou kořenovou 
část s částí nadzemní, podpoříme hojení 
jejich ran a tvorbu nové korunky. Hluboký 
zpětný řez sice o rok oddálí tvarování 
stromku, ale může předejít k jeho úhynu 
nebo zababčení (zastavení v růstu).

Co když stromek po 
výsadbě neostříhám
Absence výchovného řezu po jarní výsad-
bě může způsobit, že se neujme. Kořeno-
vý systém prostokořenného stromku je 
značně zmenšen, nejaktivnější část koře-
nů zůstala v zemi při dobývání v ovocné 
školce, zatímco koruna zůstala nezmě-
něná. Na to, aby se stromek úspěšně ujal, 
je nezbytné, aby se tato nerovnováha 
vyrovnala. Zmenšený kořenový systém 
má velké problémy zásobit nadzemní 
část vodou a živinami. Rašící pupeny 

a odpar vody z výhonů a z kmínku je 
větší, než jsou kořeny schopny zajistit. 
V lepším případě dojde k zastavení růstu 
stromku (zababčení), v horším k jeho 
odumření. U podzimní výsadby stromků 
zpravidla úhyn nehrozí, neboť během 
zimy si stromek stačil částečně nové 
kořeny již vytvořit. Nebývá jich ale při po-
rovnání s nadzemní částí mnoho. I tady 
při „opomenutí“ výchovného řezu hrozí 
zababčení. V případě, že stromek vyraší, 
bývají nové letorosty krátké a k zapěsto-
vání kvalitní koruny se příliš nehodí. Ve 
spodní polovině výhonů pak může dojít 
k odumření pupenů a případný zpětný 
řez v následujícím roce již nebude možný 
(nebude na „co“ stříhnout).

Je rozdíl mezi výchov-
ným řezem jádrovin 
a peckovin?
V zásadě není velký rozdíl při výchov-
ném řezu peckovin a jádrovin a zapěsto-
vání jejich klasické koruny (vysokokmen, 
čtvrtkmen, polokmen…). Pouze u pecko-
vin při odstraňování silnějšího výhonu, 
pokud je to možné, aplikujeme metodu 

Zahnova řezu, kde používáme oslabeně 
aktivního čípku. U peckovin nepouží-
váme řez na patku, který si můžeme 
dovolit u jádrovin, ale zásadně výhony 
odřezáváme ve větevním kroužku. Řezné 
rány po výchovném řezu je vhodné kvůli 
vysychání zatřít štěpařským voskem 
nebo stromovým balzámem.

Řez stromku bez 
postranních výhonů
U stromků bez zapěstované koruny 
nebo bez předčasného postranního 
obrostu, postupujeme tak, že si korunu 
u stromku zapěstujeme sami. Od námi 
požadované výšky kmene odpočítá-
me 6 kvalitních pupenů a nad šestým 
pupenem vršek výhonu odřízneme. 
Ponechaných 6 pupenů nám postačí 
k vytvoření základu budoucí korunky.

Výchovný řez 
rybízu a angreštu
Výchovný řez rybízu a angreštu provádí-
me co nejdříve na jaře (koncem února-
začátkem března) neboť velmi brzy raší 
a mohlo by při pozdějším termínu řezu 
dojít k vylámání pupenů potřebných 
k vypěstování korunky nebo keře. U ke-
řových forem rybízu je hlavním úkolem 
vypěstovat keře s potřebným počtem 
větví různého stáří. Výchovný řez tedy 
spočívá v tom, že jednoleté výhony 
na jaře zakrátíme na 2 až 3 pupeny. 
Z nich během sezony vyroste 5 až 6 
kvalitních silných výhonů, které budou 
tvořit základ keře. U keřového angreštu 
postupujeme obdobně. Na jaře výhony 
zkracujeme na 2–4 zdravé pupeny, a to 
tak, že u silnějších výhonů necháváme 
3–4 pupeny a u slabších méně. Velmi 
slabé výhony a výhony poškozené z keře 
odstraňujeme, nezakracujeme je.
U výchovného řezu stromkových forem 
zkracujeme výhony obdobně jako u keřů, 
jen s tím rozdílem, že z ponechaných 
pupenů nepěstujeme keř ale korunku. 
U stromkového rybízu výhony zkrátíme 
na 2–3 pupeny, přičemž koncový pupen 
směřuje ven z koruny. Budoucí korun-
ku zakládáme ze 4–5 nově vyrostlých 
výhonů. Výhony vyrostlé u stromkových 
angreštů zkracujeme na 2–3 pupeny. 
U slabých výhonů i na jeden kvalitní 
pupen. Budoucí korunku stromkového 
angreštu by mělo tvořit 4–5 výhonů.
Obecně lze tedy říci, že výchovný řez 
proskotořenných sazenic je hlubší než 
u kontejnerované sadby. O tom, jak 
postupovat dál po vyrašení a ujmutí 
stromku, si povíme v dalším pokračová-
ní tohoto seriálu.

Martin Makal
Kresby autor, foto J. Sus

5 Při pěstování duté koruny u stromků 
vysazených na podzim odstraňujeme 
terminál a zkracujeme boční výhony do 
roviny. 6 Jednoleté výhony u stromkové-
ho angreštu zkracujeme na 2–3 pupeny. 
7 U keřového rybízu necháváme podle 
tloušťky výhonu 2–3 pupeny.

Broskvoň vysazená na jaře a) před 
řezem

Stejná korunka broskvoně po 
hlubším jarním řezu
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