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Řez ovocných dřevinŘez ovocných dřevinŘez ovocných dřevinŘez ovocných dřevin    
    

Podzimní výsadba  
- kořenová soustava se rychleji obnovuje 
- terminál: řez na pupen o ½ až 2/3 
- boční výhony: 3 – 4 rovnoměrně rozložené větve po obvodu kmene 
- zakrátit nad pupenem směřujícím ven z korunky 

 
Jarní výsadba 

- je nutný hlubší řez 
- terminál: zkrátit o ¾ 

 
Druhy řezů 
 

1. výchovný (tvarovací) 
- řez v prvním roce po výsadbě je nutný proto, aby byla nadzemní a 

podzemní část v rovnováze. Řez provádíme zásadně na jaře od konce 
vegetačního klidu až do začátku rašení. Spočívá v odstraňování 
konkurenčních výhonů a zkracování prodlužujících výhonů hlavních větví. 
Cílem je zapěstovat pevnou korunu, aby byla schopna unést korunu, což 
trvá 2 – 4 roky. 

 
2. udržovací (obnovovací) 
- provádíme od období plodnosti. Cílem je udržet rovnováhu mezi  růstem a 

plodností. Odstraňujeme jim celé výhony nebo větve, udržujeme 
požadovaný tvar, obnovujeme plodné dřevo, regulujeme násadu květních 
pupenů. 

 
3. zmlazovací řez 

- uplatňujeme v období stárnutí, které je charakteristické krátkými 
přírůstky, nepravidelnými výnosy a drobnými plody. Zmlazením 
prodloužíme živnost o 5 let. Na tento radikální zásah reagují poměrně 
příznivě jabloně a hrušně, u peckovin je třeba zmlazovat zásadně  



 
 
v době vegetace (snížení korun třešní při sklizni), aby stromy lépe hojily 
rány a neutrpěly klejotokem.  

 
 
MALINÍK  
 
Výsadba na vzdálenost 2,5 – 3 m x 40 – 60 cm 
Řez maliníku spočívá v každoročním odstraňování odplozených, suchých a 
zahušťujících výhonů, nejlépe ihned po sklizni – dojde k omezení infekce 
houbami a k lepšímu vyzrávání zbylých letorostů. 
 

a) Jednoplodící – Každý rok, hned po sklizni, se těsně u země odříznou 
odplozené výhony a výhony nepotřebné  pro sklizeň 
v příštím roce. 

b) Remontantí (vícekrát plodící) – po podzimním odplození výhony v horní 
části odumírají, proto se zkracují až k prvnímu dobře 
vyvinutému pupenu. Ponechává se 10 – 12 výhonů na 
1m. 

 
ANGREŠT 
 
Výsadba – sází se o něco hlouběji než rostl ve školce (o 5 – 10 cm).  
Z jara se seřezává na 2 – 4 pupeny (asi 5 cm). Čím slabší výhon, tím hlouběji 
se řeže, čím silnější výhon, tím mírnější řez. Slabé výhony se odřezávají úplně. 
V dalším roce se ponechá 4 – 6 nejsilnějších výhonů. Podstatou dalšího 
tvarování je každoroční doplňování počtu výhonů a jejich zkracování. Počet 
základních větví má být 8 – 12.  
 

 
 

Přejeme Vám hodně úspěchů a těšíme se na další  
návštěvu. 
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