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METODY

a) podle geobotanických oblastí
– přirozené rozšíření botanických a planých ovocných druhů
– nepřesné, použitelné jen v okrajových oblastech 

nevhodných pro velkovýrobu

b) podle půdních typů
– použitelné, pokud v rámci jednoho půdního typu se 

nestřídají půdní druhy na příliš malých plochách

c) podle podnebí
- dlouhodobá pozorování (teploty, srážky)

RAJONIZACE

- umisťování ovocnářství ve vhodných přírodních a ekonomických podmínkách, 
ve kterých lze docilovat co nejlevněji kvantitativně i kvalitativně vysoké sklizně



Fenologická rajonizace
• hodnocení průběhu životních dějů rostlin a jejich přesné

datování v jednotlivých letech pro určitá místa pozorování

Klimatovegetační rajonizace
• sledování výskytu stejných druhů na mikroklimaticky 

různorodých stanovištích

Ekologickohistorická rajonizační metoda (Vávra)
• historický vývoj ovocnictví na určitém území
• vlivy: ovocná školka, odborné organizace
• přírodní vlivy: 

mrazové kalamity: 1928/29, 1940/41, 1941/42, únor 1956
sucho 1947



Druhová rajonizace
Pro každý ovocný druh navrženy 4 zóny vhodnosti:

I. zóna
- optimální podmínky vzhledem ke všem ekologickým faktorům
- ovocnářství jako hlavní odvětví zemědělství
- pěstování v intenzivních výsadbách – velké bloky 
- pěstují se odrůdy nejnáročnější a nejkvalitnější.

II. zóna
- některé faktory méně vhodně rozložené, avšak vhodnou 

agrotechnikou lze dosáhnout pravidelných a jakostních sklizní
ovoce určitého druhu

- dobré střední polohy pro ovocné druhy 
- ovocnářství jako doplňková složka rostlinné výroby



III. zóna
- podřadnější až podřadné ovocnářské polohy
- ovocnářství se může uplatnit při speciálním zaměření

(např. horské moštové ovocnářství)
- polohy s dobrou expozicí, ale s horšími půdními podmínkami 
- pozemky hůře dostupné nebo nedostupné mechanizací
- ovocnářství samozásobitelské a rekreační

IV. zóna
- téměř nebo zcela nevhodné podmínky
- ovocné stromy pěstovány pouze na chráněných stanovištích 
v blízkosti budov



Jabloně
Velmi tolerantní, až do 600 m n.m, odrůdová specifika

I. zóna do 450 m
Půda:

lehčí až středně těžká, hlinitopísčitá nebo písčitohlinitá, 
dostatečně hluboká, mírně vlhká, propustná, pH 6-6,5.
hnědozem, černozem, nivní půdy
nevhodné: těžké jílovité půdy (rakovina, namrzání), 

suché, štěrkovité, kamenité
Poloha: 

nevhodná silně návětrná, výsušná, mrazové kotliny
Teplota:

optimum (I. zóna) - průměrná roční teplota 7 – 8 °C (až 9 °C)
Srážky:

roční úhrn srážek 600 – 800 mm (hranice 500 mm) – závlaha
Expozice a členitost pozemku

– malé nároky, nejlépe JZ a Z svahy, lze i na S svazích





Hrušně
Klima

- pro tržní pěstování pouze teplé a středně teplé oblasti, 
do 350 m n. m. (I. zóna)

Půdy 
- hluboké, středně těžké až těžké, propustné, hlinité náplavy
- vhodnější suché než mokré s vysokou hladinou podzemní vody
- hnědozem, nivní půdy

Poloha 
- chráněná, ale nesnáší uzavřené inverzní lokality 

(velká citlivost k namrzání dřeva a kořenů)
Teplota

- optimum: průměrná roční teplota 7,5 – 9 °C 
Srážky

- srážkový úhrn 500 – 600 mm

Velmi dobře snáší znečištění ovzduší SO2





Kdouloně

Teplomilný druh, vyžaduje teplé a chráněné stanoviště
Teplota - optimální průměrná roční teplota 8 – 10 °C
Srážky - roční úhrn 400 – 600 mm.
Nadmořská výška do 250 m n. m.
Půdy lehčí, středně těžké, hluboké, záhřevné, s dobrou 
zásobou živin. 
Půdní typ černozem, nesnáší Ca



Slivoně

Nadmořská výška
- švestky, mirabelky, renklódy – do 450 m n.m.
- myrobalán, slívy, pološvestky – 500-550 m n.m.

Srážky
- optimální roční úhrn 600-700 mm – nejvíce na jaře
- srážky v srpnu - praskání plodů a výskyt moniliózy 

Teplota
- 8 - 9 °C (švestky, mirabelky)

Půdy 
- úrodné, teplejší, dostatečně provzdušené, 
- lépe snáší nadbytek půdní vláhy než její nedostatek 
- hladina spodní vody do 1 m
- hnědozemě (permské červenky), nivní půdy
myrobalán - i chudší lehčí půdy



Expozice 
- na rovinatých pozemcích i svazích

- nejvhodnější JZ a Z  expozice
- S expozice: - pozdní dozrávání plodů s horší kvalitou

+ menší riziko poškození květů pozdními mrazy

Švestky
větší požadavky na vlhkost půdy a na vyšší vzdušnou vlhkost
střední i vyšší polohy – vyšší odolnost vůči namrznutí, 
ale u pozdních odrůd nedostatečné vyzrání
půdy středně těžké až těžší (podnož)

Renklódy, mirabelky
polohy středně teplé až teplejší
větší citlivost k mrazům, zvláště v době květu - chráněná stanoviště
půdy středně vlhké, teplejší a hlubší





Třešně
Klima

- víceméně teplomilný ovocný druh, 200-350 m n. m.
Srážky

- všeobecně vhodnější sušší oblasti 
- roční úhrn 500–600 (déšť v době dozrávání– praskání plodů)

Teplota
- průměrná roční teplota 7,5–9 °C 

Půda
- nejlépe lehčí a propustná, i štěrkovitá, sušší (mahalebka)
- těžké hlinitojílovité půdy - úhyn (bakteriální rakovina)
- velmi špatně snáší vysokou hladinu spodní vody 

Expozice 
- rovinaté polohy - v teplých oblastech
- chráněná stanoviště - JZ, J a JV svazích - raná doba zrání
- severní svahy – oddálení kvetení ( x namrznutí květů)





Višně

Patří k nejméně náročným ovocným druhům.
Mohou se pěstovat ve všech ovocnářských oblastech 

Půda
- nejlépe hlinitopísčitá
- vysoká tolerance k hodnotě pH půdy (lépe více Ca) 
- nesnáší půdy příliš těžké a zamokřené

Teplota
- vyšší mrazuodolnost než třešně
→ méně příznivá stanoviště
(návětrné polohy, inverzní polohy, nutný výběr odrůd) 



Meruňky
Teplomilné - nadmořská výška 200 – 250 mm
Teplota

- vyšší než 8,5 °C (duben-září: 16-17 °C)
Srážky

- roční srážky nad 500 mm
Půda

- poměrně vysoká náročnost 
- středně těžká, písčito-hlinitá a hlinitá
- vysoký obsah vzduchu !! (citlivost k asfyxii)

→ vhodnější půdy sušší než přemokřené
- obsah CaCO3 do 10 %, dostatek K
- nivní (naplavené a spraše), černozem

Expozice 
- mírné svahovité terény,  chráněné před větry
- nutné proudění vzduchu (ne kotliny)
- orientace k J, JZ a Z
- S svahy - pozdější kvetení (únik před mrazíky), lepší zásoba vody 





Broskvoně
ČR je okrajovou oblastí pěstování, jižní Morava - tržní pěstování

Teplota 
- průměrná roční teplota min.  9 °C 

Nadmořská výška
- do 200 m n. m. 

Srážky
- roční úhrn min 500 mm, nutná závlaha 

Půda
- kvalitní,  s optimálními fyzikálními i chemickými vlastnostmi 
- středně těžká, písčito-hlinitá až hlinitá, 1,5 % humusu
- nevhodné půdy jílovité s vysokou hladinou spodní vody 
- pH neutrální či slabě alkalické
- obsah CaCO3 do 5 %



Expozice a poloha pozemku

- mírné svahy k  J, JZ i JV 
- umožnit odtok chladného vzduchu
- chráněné mikrorajony - i na S svazích (opožděná vegetace)
- nesázet: 

1) do údolních poloh
2) na nechráněné náhorní roviny (otevřeny S větrům)

Mandloně

- vysoké nároky na teplotu: min. 9 °C
- nadmořská výška do 250 m
- mírné svahy, ne mrazové kotliny
- půda hlinitopísčitá, typ nivní, snáší vyšší obsah CaCO3



Líska
- produkčně do 400 m n.m., teplota 7-9 °C
- mírně teplé až teplé polohy, chráněné před větry
- zellské typy odolnější k mrazu
- dostatek srážek: 600-700 mm (náročná)
- půdy hlinitopísčité až hlinité, vlhké, nivní, hnědozem
- dobrá regenerace po namrznutí (keřové formy)

Ořešák královský
- velká náročnost na teplotu
- produkční výsadby do 300 m n. m.
- teplota 8-9 °C
- snadné namrznutí v zimě - vysoká regenerační schopnost
- velké požadavky na vodu: 550-650 mm
- půda hlinitá s Ca, nivní, černozem
- velké požadavky na oslunění

(sluneční svit 1500 hod za vegetaci)





Rybíz červený a bílý

Klima
- do 500 m n. m.
- teplota 6-8 °C

Srážky
- 750 mm

Půda
- hlinitá až jílovitohlinitá, hnědozem 

Poloha
- otevřená
- střední a vyšší polohy
- nevhodné:   1) osluněné jižní svahy 

2) mrazové kotliny



Nároky dle výchozích botanických druhů

Ribes rubrum
- uplatnění v teplejších polohách
- odrůda ´Jonkheer van Tets´

Ribes petraeum
- humidní oblasti - vysoké a stálé výnosy 
- náročnost na vzdušnou vlhkost v době kvetení
- na teplotu méně náročné
- odrůda ´Vierlandenský´



Rybíz černý

Vyšší nároky na půdu i klima

Nadmořská výška do 300 m
Teplota 8 - 9 °C
Srážky 750 mm
Půdy hluboké, hlinité, nivní, černozemě, kvalitnější hnědozemě
Polohy nižší nebo střední
Dostatek vláhy a živin
Snáší vápenité půdy 
Nesnáší jižní velmi osluněné svahy 



Angrešt

Teplota
- poměrně vysoká odolnost k nízkým teplotách  

Půda
- vysoké nároky
- hlinité nebo hlinitopísčité, vápenité, přiměřeně vlhké
- nesnáší kyselé, těžké, jílovité, dlouhodobě zamokřené

Srážky
- vysoké nároky – vyšší než rybíz

Poloha
- otevřená stanoviště s mírným průvanem 
- dobře roste a plodí i v polostínu



Maliník

Obecně nízká náročnost
Vhodné všechny ovocnářské oblasti - slunná stanoviště

Půda
- středně těžká, propustná, humózní
- pH mírně kyselé i kyselé (5-6)
- dostatečně propustná spodina
- nevhodná těžká, zamokřená, vysýchavá

Srážky 
- vysoká náročnost
- roční úhrn srážek 800 mm
- nejlépe pěstovat v podhůří



Ostružiník
Poloha

- teplá, slunná, chráněná před větry

Půda
- nenáročný
- středně hlinitá, propustná, dostatečně vlhká
- pH slabě kyselé až neutrální (vysoká kvalita plodů) 

Beztrnné ostružiníky
- teplejší polohy
- zimní teploty by neměly poklesnout pod  –20 °C.



Jahodník
Velmi plastický ovocný druh 
Možno pěstovat téměř ve všech oblastech

Jahodářství (tradičně) - roviny
- nižší a střední polohy (snadnost obdělávání) 

Expozice
- JZ svahy 
- S svahy – vhodné pouze bez teplotních výkyvů
- nevhodné J a V expozice - sucho
- nevhodné mrazové kotliny 

Srážky
- roční úhrn 600 – 700 mm
- v dubnu, květnu a po sklizni – nutná doplňková závlaha 



MÉNĚ ROZŠÍŘENÉ DRUHY

Dřín obecný
Teplá, výslunná stanoviště na vápencových podkladech
Dobře roste i na extrémně suchých J, JV a JZ svazích
Nesnáší zastínění ani polostín
Vysoké nároky na vodu v době dozrávání plodů
- hluboce pronikající kořenová soustava



Jeřáb obecný
Nenáročná, průkopnická dřevina
Alejový strom vyšších poloh

Jeřáb domácí - oskeruše

Teplomilná dřevina, ale poměrně odolná vůči mrazu
Nejlépe teplé, výslunné, ale otevřené polohy
Hluboké záhřevné půdy na vápencovém podkladě



Arónie černoplodá
Nenáročný, plastický druh
S úspěchem se pěstuje v drsnějších podmínkách
Nároky na půdní podmínky jsou minimální
Důležitý dostatek srážek při dozrávání plodů



Muchovník

Vyžaduje slunečné stanoviště až polostín
Nejlépe se daří ve vlhké, dobře propustné a nevápenité půdě



Mišpule německá

Teplejší oblasti, výslunná chráněná místa s jižní expozicí
Dobře se daří na lehčích půdách
Vápnomilná rostlina



Morušovník trnavský

Teplomilná dřevina, daří se v podmínkách vyhovujících

meruňkám a v kterých nevymrzává réva vinná
Nejlépe J svahy, nesnáší mrazové polohy a kotliny 
Půdy propustné, teplé, dobře zásobené živinami 
Nesnáší půdy studené s vysokou hladinou spodní vody



Rakytník řešetlákový
Světlomilná rostlina - nesnáší zastínění
Vápnomilná rostlina, vhodné jsou písčité půdy
Snáší i hluboké poklesy teplot
Vyznačuje se vysokou adaptibilitou na ekologické
a geografické zvláštnosti stanoviště
Meliorační dřevina 



Bez černý
Světlomilná rostlina 
Hluboké, humózní, středně těžké a vlhčí půdy
Náročný na vodu - roční úhrn srážek 700 – 800 mm



Kaštanovník setý

Dřevina teplých a mírných klimatických pásem
Roční srážky nad 500 mm
Světlomilný druh
Půdy hluboké, středně vlhké, provzdušněné, úrodné
Mírně kyselá, nanejvýš neutrální pH
(kalkofóbní druh) 



Zimolez jedlý

Světlomilná rostlina s vysokou mrazuodolností
Vysoké nároky na vláhu
Vlhčí půda s dostatkem humusu
Půdní reakce slabě kyselá až neutrální



Růže plodové
Patří mezi nejskromnější druhy
Vysoká odolnost vůči nízkým teplotám 
Světlomilné
Pěstování v podhorských až horských oblastech 
Nenáročné na půdu, vyhovují štěrkovité, kamenité svahy
Nevhodné jsou těžké jílovité, nepropustné půdy s vysokou 
hladinou podzemní vody

růže dužnoplodá
(Rosa pomifera, R. villosa)

růže svraskalá (Rosa rugosa)



Kanadské borůvky

Lehká půda s vysokým obsahem organické hmoty 
a kyselou reakcí: pH 4,4 – 4,8 
Klimatické podmínky nižších, středních i vyšších poloh 
Snáší poměrně dobře i silné mrazy


