
Principy řezu ovocných stromů 

Strom=spojitá nádoba, tj. kořenová 
podzemní a korunní nadzemní část. 
Základním principem řezu je udržet 

tento systém v rovnováze 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonie ošetřeného sadu 



Efekt spojité nádoby 

• Změna na jedné straně sytému se projeví 
následně na straně druhé 

• Řezový zákrok nesmí vyvolat nerovnováhu 

• Naopak, cílem je rovnováha, harmonie  

 

 



Vztah stromů k řezovým zákrokům 

• Pozitivní (lípa, vrba, dub,tis) 

• Negativní (borovice, bříza) 



Faktory ovlivňující tento vztah 

• Schopnost obrážení spících pupenů a tedy v 
krátkém čase nahrazení chybějící části 

• Odolnost dřeva vůči houbovým patogenům 

• Schopnost druhu hojit a zavalovat řezné rány 

• Všechny tyto faktory jsou spolu ve vzájemném 
vztahu   



Nejstarší strom světa 

• Borovice osinatá 5000 let, Sierra Nevada, 
Kalifornie 

• Extrémně pomalý růst 

• Mizivá (žádná) regenerační schopnost, výška 
absolutního věku omezena 

• Smolnaté dřevo, výborně odolávající tlaku 
houbových spor 

 



Potenciálně nejstarší strom 

• Tis červený 4000 let, Wales 

• Pomalý růst 

• Výborná regenerační schopnost 

• Tvrdé, jedovaté dřevo, neatraktivní pro 
houbové patogeny 

• Při vhodném řezovém managementu prakticky 
nesmrtelný strom  

 



Ovocné stromy 

Platí pro ně úplně stejné faktory, které ovlivňují 
schopnost snášet řez 

Jádroviny vs. Peckoviny 

Přístup k jejich řezu může, (ale nemusí) být 
zásadně odlišný 



Jakubinka 

   



 Slivoň 



Důvody k řezu vychází z 
biologických principů 

• Vztah lidí a ovocných stromů je potenciálně symbiotický, 
využíváme přírodních zákonů v náš i jejich prospěch. 

• Kulturní odrůdy – dlouhé síto vývoje, mnohem výkonnější než 
jejich planí předci  

• Při přirozeném vývoji bez lidských zásahů dochází k porušení 
rovnováhy- výrazně stresující faktor- přeplozování, zastavení 
růstu, rychlé stárnutí… 

• Řez (ale nejen to) je základním kamenem k vytvoření a udržení 
rovnováhy 

 



Polopřirozená koruna 

• Vychází z přirozenosti daného druhu 

• Založena na bázi hiearchických zákonů 

• Terminál plus 3-4 kosterní větve 



Dobrá startovací pozice 



Řez vs. Neřez, (polopřirozená koruna 
vs. koruna přirozená) 

• Koruna plodící v celém objemu vs. Koruna plodící po obvodu 

• Snadná sklizeň vs. Horší i velmi obtížná sklizen 

• Pevná kostra, odolná rozlámání vs. Slabší kostra, menší mechanická 
odolnost 

• Malý pákový efekt vs. Velký pákový efekt 

• Období rovnováhy po velmi dlouhou dobu vs. Kratší i velmi krátkou 
dobu 

• Zdravé větve vs. Možnost výskytu nemocných větví  

• Neusychání vs. Usychání větví 

• Závěr: Jsou druhy a odrůdy pro něž je řez naprosto zásadní a ty, 
které se bez něj více či méně obejdou, ovšem prospívá všem bez 
výjimky. 



Příliš málo respektu (umělá koruna) 



Nepřeroste? 

• Řezem neomezujeme ani výšku, ani šířku, jiné 
je rozmístění větví, než v přirozeném vývoji 

• Velikost stromu by měly ovlivnovat výhradně 
použité podnože 

• Redukční řezy patří do arboristiky a ne do 
ovocnářství 

 



Toto není ovocnářský řez 



Zababčení  



Řezem neovlivněná koruna mladé 
hrušně 



Jabloň po harmonizačním řezu 



Plodnost na úkor vitality 



Dopad pákového efektu 



Rozlomení koruny- zátrhy 



Přestárlá ´Solanka´ 



Vývojové fáze v životě stromů 
5 základních 

• 1.Fáze růstu  

• 2.Fáze růstu a plodnosti 

• 3.Fáze plodnosti a růstu 

• 4. Fáze plodnosti 

• 5. Fáze odumírání 



• Intenzivní růst stromu, roční přírůstky 1m i více. 

• Veškerou energii dává strom do vegetativního růstu 

• Důvod: Co nejrychleji zaujmout co největší plochu, aby unikl případné 
konkurenci,  netvoří ideální korunu z hlediska plodnosti ani stability 
stromu.  

• Provádíme řez: harmonizační (výchovný) 

• Strom s aplikací výchovného řezu vstupuje do plodnosti později než strom 
neřezaný. 

 

 

Fáze růstu 
 



Přirozeně nepřirozená koruna 



Přesazení stromu 

• Dost drastický zákrok v životě stromu 

• Kořeny redukovány na 1/3 i méně 

• Nutno vytvořit harmonizačním řezem 
rovnováhu 

• Jinak riziko zababčení 

• Mladý strom adaptabilnější starého 

• Nejlépe vysoký špičák 



Špičák- řez na korunku 

• Možnost ovlivnění úhlu odklonu 

• Vyslepení konkurenčního pupenu 

• Vždy ve vyzrálém dřevě 

• V nižších partiích větší rozestup pupenů od 
sebe 



´Presenta´- ideální korunka? 

 



Nikoliv 

 



 Zababčení v praxi- slíva 



Toto není jeřabina, ale zababčená 
jablůňka 



Jednoduché a efektivní řešení 



Pravidla výchovného řezu 

• Děláme ho po dobu než se intenzivní růst zklidní, tedy většinou do doby 
prvních úrod. 

• Cílem je, pevná, vzdušná a rovnoměrně se vyvíjející koruna, s plodným 
obrostem v celém objemu 

• Narušujeme hiearchii pupenů ve výhonech (zakracování), aby došlo k  
procitnutí pupenů i ve spodních částech výhonů (odrůdová specifičnost) 

• Snaha o polopřirozenou korunu s terminálem a 3 či 4 kosterními větvemi. 

• Princip nad a podřazenosti: terminál nad kosterními větvemi, kosterní 
větve nad polokosterními a ty nad plodnými větévkami,  v praxi to 
znamená že z vícero výhonů stejného řádu vybereme jeden. 

• Terminál by měl převyšovat konce kosterních větví zhruba o 10 cm, ty 
zakracujeme na rovnováhu 

• Druhé patro zakládáme až po kvalitním zapěstování patra prvního, resp. 
vybereme si výhodně rostoucí větve. 

 
 



Úhel odklonu větví od kmínku 

• Odrůdová specifičnost 

• Zásadní vliv na odklon má hiearchie pupenů v 
rámci výhonu (špičáku) 

• Čím níže je pupen položený, tím výhon roste 
méně a v tupějším úhlu. 

• Využití při tvorbě ideální korunky- rozpěrky 
nejsou třeba 

 



Úhel odklonu 



´Durancie´- ostrý úhel 



´Wangenheimova´ (tupý úhel) 



´Major´ 



´Major´ 



Zahnuv pahýl (rez) 

• Aktivní dočasný pahýl 

• Šetrná metoda rezu 

• Použití nejen u peckovin 

 



´Stanley 
 



´Čačanská rodná´ 



´Čačanská rodná´ 



Detail 



Po zákroku 



´Batul´  



´Batul´  



Ideální koruna – to není 



Dopady špatně založené koruny 
(Kulovačka- Javorníky) 



Absence harmonizačního řezu 



Živelný růst 



Vtipné, elegantní řešení 



Stav koncem jara 



Třešeň- přerostlé první patro 



Opravný řez 



Stav po proběhlé sezoně 



Fáze růstu a plodnosti 
 

• První plody, růst se zmírňuje, pokud byl aplikovaný kvalitní výchovný řez, 
není už většinou nutno ovlivňovat řezem délku výhonů. 

• Zásadně nenarušujeme hiearchii pupenů ve výhonech. 

• Harmonizační řez- čistě selektivní záležitost, snaha o rovnoměrný vývoj 
koruny a o to aby každý výhon měl svůj prostor 

• V téhle fázi by měl mít stromek kvalitně zapěstované a tedy soběstačné 
první patro 

• Udržovací řez poté může být i udržovací neřez 

 

 



Vzájemný vztah výhon (větev) a 
jeho (její) zakracování 

• Ve výhonu platí mezi pupeny jistý řád a 
hiearchie 

• Pokud nemusíme, zásadně nezakracujeme 

• Zakrácení podporuje růst a komplikuje 
přirozenou touhu stromu přinášet ovoce 

• Naší úlohou není narušovat tuto hiearchii, ale 
postarat se o to, aby každý výhon měl svůj 
prostor. 

 

 

 



Nezakrácený výhon- ´Průsvitné letní´ 



Idared 



Starkrimson 



´Durancie´ 



´Durancie´- obnova hiearchie 



Po zákroku 



Detail 



´Durancie´- detail 



Fáze plodnosti a růstu 

Plodnost a růst jsou v rovnováze, vysoké výnosy i 
kvalita ovoce, plodnost bývá pravidelná. 

Harmonizační řez- jeho cílem je udržet strom v 
téhle fázi co nejdéle, spočívá v lehkém 
zmlazování a odstraňování konkurence 

Odrůdová specifičnost při nárocích na řez a z 
nich vyplývající jeho četnost- hlavně u jabloní 
(Šampion, Rubín…) 



´Boikovo obrovské´ 

 

 



Jádroviny vs. Peckoviny 

• Spící pupeny aktivní i ve vyšším věku 

• Spící pupeny vyhasínají 

• Životní vitalita se dá obnovovat i po promeškání 
ideální doby 

• Bývá to problematické, ideální jsou preventivní 
zákroky 

• Radikální zákroky- u stromů v kondici teoreticky 
ano 

• Nepřichází do úvahy  

 



Mělo tohle smysl? 



Problematika vlků 

• Přirozená reakce stromu na méně výkonné 
listy staré koruny 

• Nebo na disturbanci- zlomení, uřezání větve 

• Slouží k vytvoření rovnováhy 

• Nutno podpořit a nikoliv potlačit 

• Všechny procesy odehrávající se ve stromu 
mají svůj smysl- dokonalost stromu 

 



Řezačské ego spokojeno, co strom? 



´Jonathan´  



´Jonathan´- podpora vitality 



´Blenheimská reneta´ 



´Solanka´ dva roky po 



´Šampion´-  před řezem 



Podpora spodních větví 



Fáze plodnosti 

• Je porušena rovnováha mezi růstem a plodností, v 
neprospěch růstu. 

• Strom přirůstá adekvátně jen v některých partiích 
koruny, horší kvalita ovoce, střídavá plodnost, 
(neproběhne květní diferenciace) 

• Harmonizační řez (zmlazovací)- šitý na míru každému 
konkrétnímu stromu. Cílem řezu je vrátit strom do 
ideální fáze 3.  

• Zásadní je umět odhadnout reakci stromu na zákrok a 
dle toho zvolit radikálnost zákroku 

• Peckoviny už v této fázi problematické 
  



Záježovské sládě 



Jak poznat stav a perspektivu starého 
stromu 

• Zdravá kostra koruny 

• Přítomnost kvalitních spodních kosterních větví 

• Víceméně stále živá primární koruna 

• Intenzita samozmlazovacích procesů (vlky)  

• Reakce na disturbance (odlomení větví) 

• Potenciální schopnost probouzení spících pupenů 

• Odrůdová a druhová specifičnost 

 



15 roků 
zpoždění 



 ´Špinka´- supervitální odrůda 



Reakce na odlomené větve  
´Duhonatka´ 



´Jadernička moravská´ –reakce na 
zlámané větve 



Mladý, starý strom 



Pravidla harmonizačního zmlazovacího 
řezu 

• Čím méně je strom vitální, tím méně řežu, 
rozfázování zákroku na více let 

• Nespoléháme se jen na spící pupeny 

• Necháváme tažné větve 

• Spodní větve mají přednost před horní 
konkurencí, nahoře řežu více než dole. 

•  žádná šablonovitost, stálá improvizace na bázi 
zkušeností a „napojení“ na strom 



Ružovka 
relativne dobrý 
stav. 
Jistota dobré 
reakce 



300 letá Rúžovka 
Reakce nejistá. 
Ošetření musí byt 
rozfázované do více 
let. K dosažení 
harmonie není 
možná jednorázová 
preměna. 
 
Zákrok úmerný 
prestárlosti 
 
 



´Bernské růžové´ 



Lehký zákrok 



Přesto prospěšný- po 2 letech 



Kdy řezat?  

• Přestárlé stromy jádrovin v době úplného 
vegetačního klidu! 

• Stejně tak i mladší stromy, kde děláme z 
nějakého důvodu radikálnější zákroky 

• Dormance stromů- konec ledna 

• Poté- záleží na průběhu zimy 

• Jaký je vliv měsíce?? 



´Průsvitné letní´- rok po zákroku 



Péče o strom rok po zmlazení 

• Zmlazením narušujeme hiearchii větví 

• Nutno redukovat konkurenci a snažit se 
postupně nastolit jistou hiearchii 

• Není od  věci vylepšit úhel odklonu některých 
nových kosterních větví vyvázáním 

• Vlky probíráme až nyní, nikoliv letním řezem v 
roce po zmlazení, jak bývá doporučováno 

 



Řešení druhým rokem 



Vyvolená vetev 



Problematika vlků 

• Přirozená reakce stromu na nedostatečně 
výkonné listy staré koruny 

• Slouží k znovuvytvoření rovnováhy  

• Nutno je podpořit a ne potlačit 

• Všechny procesy co se v stromu odehrávají mají 
svůj smysl- dokonalost stromu 

• Vlky jsou jasné indicie že je potřeba zmlazovací 
zákrok, hlavně u peckovin je důležité toto stadium 
nepromeškat 



´Strýmka´ 



Citlivé řešení 



Obnovena rovnováha 



Efektivita zmlazovacího řezu- proč? 

• Energie z nezmenšené koruny vyživuje menší 
počet pupenů 

• Každý z nich dostane vyšší dávku 

• Větší, tlustší, výkonnější listy 

• Méně plodů a semen 

 



´Panenské české´ 



Zmlazovací řez šitý na míru 



Zmlazovací řez-to není 



Ani tohle 



Opravdu to nešlo jinak? 



Príliš radikální 



Detail 



Clappova máslovka- dekapitace 



´Opavský Batul´- superplodič 



 
Fáze umírání 

 
K • Následkem méně výkonných listů začínají odumírat 

kořeny a následně začne strom od vrchu usychat.  

• Jádroviny – spontánní tvorba sekundární koruny, 
specifická odrůdová záležitost 

• Podpoření vitality v této fázi už bývá problém, 
respektive z ovocnářského pohledu už zákrok není 
perspektivní a výnosová bilance může být záporná. 

• Peckoviny jsou v téhle fázi už nehratelné. 



Alej hrušní- ´Madame Verté´ 



´Žňovka´-sekundární koruna 



Bielokarpatské sládě 



´Hedvábné bílé zimní´, spontánní 
sekundární koruna 



´Napoleonova chrupka´- jakýkoliv 
zákrok povede ke zhoršení stavu 



Hojení ran 
 

• Přirozený ochranný systém CODIT 

• Přesto netlačíme na pilu, v zimě neřežeme 
větší větve na větevní kroužek, ale necháváme 
pahýly- rána přes zimu prosychá 

• Řez na větevní kroužek na jaře, velké rány na 
rizikových místech je lépe zatřít. 

• V případě ostrých úhlů větví je lépe větevní 
kroužek podřezat 



Buk lesní 



Zavalování rány 



Velká rána, rizikové místo 



Možná k tomu nemuselo dojít- 
puchření rány 



Pahýly 

• Zahnův pahýl- stále živý, aktivní 

• Zásadní u peckovin, i u jádrovin při 
přebudovávání koruny 

• Na rizikových místech necháváme Zahnovy 
pahýly po celý život stromu 

• Pahýl, který prosychá je zásadní odřezat, než 
proschne i na bázi 



Zahnův pahýl-to není 



To taky ne 



To už ano 



Tohle taky 



Tohle by se stávat nemělo 



Dopady přetížené koruny 



Můžeme ještě pomoct? 



Ano! 



Takhle ne 



Kapsa 



 
Řez letní 

 
Biologické zdůvodnění: zaštipováním se asimiláty 

nespotřebují na prodluž. růst, ale ukládají se v 
pupenech, lepší květní diferenciace. 

Nikdy nesmí být použit u slabě rostoucích a 
přestárlých stromů. 

Oslabuje růst 

Může podpořit plodnost 

U volně rostoucích stromů pouze doplňkový řez, 
klíčový u přísně vedených tvarů. 

 



Formy letního řezu 

• Vytrhávání nevhodných vlků v bylinném stadiu 

• Řez na patku- hlavně u přísně vedených tvarů 

• Zaštipování letorostů- u plodných větévek 
může urychlit plodnost, při výskytu hořké 
pihovitosti… 



Jabloně 

• Střídavá plodnost je geneticky dána jen u 
některých odrůd 

• U přestárlých stromů- u většiny 

• Stárnutí plodného obrostu je výrazně 
odrůdová záležitost 

• Plodí na: dvouleté, některé odrůdy i jednoleté 

• Podnož: 



´Rubín´ 



Po zákroku 



Hrušně 

• Střídavá plodnost méně výrazná 

• Plodonosný obrost stárne pomaleji 

• Dřevo málo náchylné na houbové patogeny 

• Plodí na: dvouleté dřevo 

• Podnož: hrušnový semenáč, kdoule 



Přestárlá hrušeň- půjde ještě zakročit? 



 ´Mechelenská´- typický habitus 



Slivoně 

• Druh rychlejšího vývoje 

• Dřevo náchylné na patogeny,  

• Plodonosný obrost stárne a prosychá rychle. 

• Střídavá plodnost není dána geneticky 

• Plodí na: jednoleté dřevo 

• Podnož: Myrobalán, slivonové podnože 



´Durancie´- přeplození 



´Čačanská lepotica´-rok po zmlazení 



Rašení spících pupenů-začátek léta 



2 roky 



Toto není zmlazení stromu 



Třešně 

• Dřevo náchylné na klejotok i houbové choroby 

• Extrémní apikální dominance 

• Plodný obrost stárne pomalu 

• Střídavá plodnost není 

• Nesnáší zamokřené, těžké půdy 

• Plodí: dvouleté dřevo, plodonoše mají 
dlouhou životnost 

• Podnož: 

 



´Napoleonova´ 



´Germersdorfská´ neuvážené zmlazení 



Obrazí? 



Vlkova obrovská 



Bujný, perspektivní vlk 



Višeň 

• Plodí téměř výhradně na dlouhých jednoletých 
výhonech 

• Nutno častěji zmlazovat 

• Podnož: 



Meruňka 

• Velice rychlý vývoj v mládí 

• Výchovný řez obzvláště důležitý 

• Velice citlivá na stresové faktory- podnož, 
půda, přeplození… 

• Plodí na: jednoleté dřevo 

• Podnož: do těžkých půd zásadně slivonová, 
Zelená rengloda, Durancie, Žlutý špendlík, St. 
Julien… 



Před řezem 



Po řezu 



Šittův řez 

• Speciální řez pro merunky 

• Hlavním praktickým dopadem je pozdější 
nakvétání na předčasných letorostech 

• Zakracování letorostů o třetinu v půlce června 

• Není součástí výchovného řezu 

 



Broskev 

• Rychlý vývoj, rychlé stárnutí 

• Udržovací řez nejlépe každoročně 

• Zvládá i hlubší zmlazení 

• 3 typy výhonů: smíšené, pouze květní, 

  plodonoše 

Plodnost: jednoleté dřevo 

Podnož: do studených půd slivonové podnože- 
Durancie… 



Bělomasý semenáč 



Smíšený výhon 



Rez na čípek 



Nepravý výhon 



Ořešák 

• Dřevo citlivé na dřevokazné houby 

• Plodí na: tohoročních výhonech stejně jako 
réva 

• Strom se zvětšuje celý život, ale plodnost ne, 
hodně hluchých míst 

• Výhodný zmlazovací pyramidální řez 

• Průklest děláme cca koncem dubna 

• Je výhodné větevní kroužek podřezat 



Stoletý mohykán 



Chce to více prostoru 



Narušení hiearchie po zmlazení 



Perfektní zhojení 



Rybíz 
 

• Červený- plodí na dvouletém dřevě 

• Lépe méně výhonů, lépe se obalují plodným 
obrostem 

• Černý- jednoleté dřevo- nutno více řezat 

• Menší spon keřů, více výhonů 



Když to neroste 



Třeba řezat 



Beze slov 













































Díky za pozornost 


