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1 Úvod 

Učební text, Školkařství, vznikl v rámci projektu OPVK 1.1 – „Začínáme s praxí již ve 

škole“ číslo projektu CZ.1.07/1.1.14/01.0006. 

Text byl vytvořen pro studenty druhého ročníku zahradnického oboru, předmět 

Školkařství. 

V rámci tohoto předmětu jsou studenti postupně seznamování se základními informacemi 

o rozmnožování ovocných a okrasných dřevin a jejich pěstování jako sadbového materiálu 

ve školkách.  

Učební text je rozdělen do kapitol, v kterých je daná problematika probírána společně pro 

ovocnářské a okrasné školkařství.  

Kapitola Ovocná a okrasná školka seznamuje studenty se základními pojmy školkařství, 

typy školek, přírodními a ekonomickými podmínkami založení, mechanizačním, 

technickým a stavebním vybavením ovocných a okrasných školek. 

Kapitola Rozmnožování ovocných a okrasných dřevin se věnuje generativnímu a 

vegetativnímu způsobu množení dřevin.  Je zde také uvedeno rozmnožování trvalek. 

Kapitola Podnože pro ovocné a okrasné dřeviny seznamuje studenty se základními 

požadavky na podnože a jejich přehledem. 

Kapitola Zapěstování ovocných a okrasných dřevin se věnuje zapěstování kmene u 

ovocných a okrasných dřevin. Dále je zde uvedeno rozmnožování a pěstování 

stálezelených dřevin, jehličnanů, růží, listnatých opadavých keřů. Posledním bodem této 

kapitoly jsou požadavky na školkařské výpěstky. 

Kapitola Agrotechnika v ovocných a okrasných školkách se v základních rysech zabývá 

výživou a hnojením, ochranou proti chorobám, škůdcům, plevelům, závlahami a 

obdělávání půdy ve školách.  

Obsah tohoto textu je zaměřen na vysvětlení základní problematiky ovocného a okrasného 

školkařství. Pro hlubší pochopení problematiky pěstování jednotlivých druhů dřevin je 

vhodné následné studium specializované odborné literatury.  

Touto cestou děkujeme za poskytnuté cenné informace od firmem a pracovníků: Arboeko 

s.r.o. Obříství, Fytos okrasná a ovocná školka Plzeň – Ing. Pavel Voráček, Pereny – Ing. 

Renata Pešičková. 

Za kolektiv autorů Ing. Jarmila Molková 
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2 Ovocná, okrasná školka 

2.1 Základní pojmy – Co je to školka, školkařství? 

Začátky školkařství se kryjí s počátkem záměrného pěstování užitkových a okrasných 

dřevin. Dávnou existenci školek lze odvodit ze zakládání ovocných a okrasných zahrad, 

vysazovaných poměrně jednotnými a tudíž záměrně vypěstovanými dřevinami. Úroveň 

školkařství se zvyšovala pomalu, a u nás se školky zakládaly v pozdním středověku. Byly 

to spíše štěpnice. Ke skutečnému rozvoji školkařství, tak jak jej známe, v našich zemích 

došlo až v 18. a 19. století. V tomto období začala pěstitelská specializace školkařství. 

• Školka je podnik zabývající se pěstováním ovocných, okrasných nebo lesních dřevin. 

• Školka je také označení pro pozemek určený k rozmnožování a pěstování rostlin.   

• Školkování je vysazování rostlin do školky k dalšímu pěstování. 

• Školkař je zahradník zabývající se pěstováním sazenic ovocných, okrasných nebo 

dřevin. 

K zemím s bohatou školkařskou minulostí a současností patří Holandsko- Boskoop, 

Belgie, Německo, Francie – Angers, Orleans a v neposlední řadě i Polsko. Česká republika 

má bohatou školkařskou historii, na kterou úspěšně navázaly mnohé podniky. 

2.1.1 Typy školek 

 Školky se dělí podle pěstovaných rostlin a podle účelu využití. 

a) Podle pěstovaných rostlin :  

- ovocné školky 

- podnožové školky 

- okrasné školy 

- lesní školky 

• Ovocná školka 

Zaměření této školky je na rozmnožování a pěstování ovocných sazenic – ovocné sadby. 

• Podnožová školka 

Zaměření této školky je na množení, pěstování a distribuci podnoží pro ovocné stromy 

a révu vinnou.    

Podnožové i ovocné školky mají šířit ušlechtilý a zdravý sadbový materiál tržních a 

krajově 
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osvědčených místních (lokálních) odrůd a to v souladu s rajonizací a státním sortimentem. 

• Okrasná školka 

Zaměřuje se na množení a pěstování rostlin určených pro okrasné účely – stromy,  

keře, trvalky - trvalkové školky, trávníkové školky, růžové školy atd. 

• Lesní školka 

Zaměřují se na množení a pěstování běžných lesních dřevin. Jejich výpěstky mohou 

nakupovat okrasné školky k dalšímu dopěstování. 

  b)  Podle účelu využití : • produkční školky 

• samozásobitelské 

• výcvikové 

• Produkční školky slouží k vypěstování jakostního sadbového materiálu určeného 

k prodeji. 

• Samozásobitelské školky slouží k vypěstování jakostního sadbového materiálu určeného 

k vlastní spotřebě. 

• Výcvikové školky jsou součástí školního zařízení a slouží k odbornému výcviku. 

2.2  Podmínky pro založení ovocné a okrasné školky 

Prvním krokem, než začneme hledat ideální pozemek pro založení školky, by měla být 

úvaha o tom, co chceme dělat – to znamená mít ujasněný podnikatelský záměr (výrobní 

program), reálně zhodnotit možnosti a rizika, která souvisí s tímto rozhodnutím, hlavně v 

oblasti financování (cena půdy, nářadí, mechanizační prostředky, stavby, materiál, energie, 

pracovní síly, apod.). Je také nutné zvládat řízení lidí, finanční management, marketing a 

prodej výpěstků.  

Při hledání vhodné lokality zohledňujme jak přírodní podmínky, které budou ovlivňovat 

růst rostlin, tak ekonomické podmínky které budou ovlivňovat vlastní prodej a funkčnost 

školky. 

2.2.1 Přírodní podmínky 

Úspěšný vývin rostlin je možný jen za vhodných životních podmínek. Před založením 

školky musíme vždy uvážit požadavky rostlin na prostředí, tím pádem již mít ujasněný 

výrobní program. Školky nezakládáme tam, kde se vyskytují karanténní škůdci a virové 

choroby.  
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Při hledání pozemku sledujeme tyto faktory (podmínky): nadmořská výška, poloha, půda, 

voda, ovzduší. 

• Nadmořská výška 

Nadmořská výška ovlivňuje délku vegetačního období. Ve vysokých polohách je zkrácený 

průběh vegetace. Rostliny zde rostou pomaleji, špatně se vyvíjejí a hůře vyzrávají. 

Nejvhodnější polohy: ovocná školka 250 – 450 metrů nad mořem 

 okrasná školka do 400 metrů nad mořem. 

 trvalková školka 150 – 500 metrů nad mořem 

• Poloha pozemku 

Uvedené informace jsou společné pro ovocnou, okrasnou i trvalkovou školku. 

Ideální je zakládat školky na rovině nebo mírném svahu z důvodu využití mechanizace. 

Poloha má být otevřená, ne však vystavena prudkým větrům. Nevhodné jsou uzavřené 

polohy a mrazové kotliny, porosty zde trpí mrazy a škodlivými činiteli. 

Orientace pozemku v nižších polohách jihozápad až západ, ve vyšších polohách 

jihovýchod až jih. 

• Půda 

Je potřeba znát předešlé užívání pozemku (zamoření pesticidy, chem. látkami, plevele). 

Pozemek by měl být bez vytrvalých plevelů. Před založením školky je nutný rozbor půdy. 

Další rozbory mají být prováděny periodicky (plán hnojení). 

Ovocná školka: nejvhodnější jsou půdy, kde se pěstovaly pouze polní plodiny 

(neprobíhala zde žádná ovocnářská činnost) 

 půda hlinitopísčitá nebo písčitohlinitá, zásobena humusem (3-5%)  

 hloubka profilu 60 – 80 cm 

 Podnožová školka:  možnost písčitější půdy, ale dostatečně zásobené živinami a vláhou 

Okrasná školka: půda hlinitopísčitá nebo písčitohlinitá  

 dostatečně hluboká a propustná s menším obsahem vápna 

 pro dřeviny, dodávané se zemním balem je vhodnější těžší půda s vyšším 

obsahem humusu  

 dřeviny se speciálními pěstebními požadavky je nutná umělá úprava půdy 

(např. vřesovištní dřeviny)   

 Trvalková školka:  

 mezi trvalkami je mnoho rostlin, které mají rozdílné nároky na stanoviště, 
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jsou přímo děleny do určitých skupin (trvalky do stínu, suchomilné, atd.) 

 z tohoto důvodu je nemožné sjednotit jejich nároky na půdu a vláhu  

• Voda 

Je nutné mít zdroj čisté a nezávadné zálivkové vody a znát hladinu spodní vody na daném 

pozemku. 

Ovocná školka:  hladina spodní vody nemá přesáhnout 100 cm pod povrchem půdy 

Podnožová školka:  hladina spodní vody nemá přesáhnout 50 – 60 cm pod povrchem 

půdy 

Okrasná školka:  hladina spodní vody nemá přesáhnout 80 – 100cm pod povrchem 

půdy  

• Ovzduší 

Mělo by být čisté bez průmyslových exhalací. 

2.2.2 Ekonomické podmínky  

Při hledání vhodného pozemku pro založení školky je nutné zohlednit několik faktorů, 

které mají vliv na kontakt se zákazníkem a vlastní výrobu. 

• Podnikatelský plán  

Slouží k  ujasnění výrobního programu školky, typu koncového zákazníka (maloobchod, 

velkoobchod), ale také jako podklad pro financování podniku prostřednictvím bank, 

soukromých investorů, nebo státních dotačních programů. 

• Vzdálenost pozemku od středisek odbytu 

Založení školky v místě největší spotřeby (maloobchod – město, předměstí, velkoobchod). 

Možnost dokoupení dalších pozemků, pro případ rozšiřování výroby.  

• Komunikační napojení pozemku  

Důležitá je blízkost podniku od veřejných komunikačních spojů (silnice, dálnice, popř. 

železnice). Kromě vzdálenosti od veřejných komunikačních spojů je důležitá také 

organizace vnitropodnikové dopravy (velikost školky, rozmístění provozů).  

• Dostatek kvalifikovaných pracovních sil 

V provozu je vysoká náročnost na manuální práci. Práce odborného charakteru vyžadují 

kvalifikované pracovníky.  Je dobré zamezit časté fluktuaci pracovníků.  
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2.3 Mechanizační, technické a stavební vybavení ovocných a 

okrasných školek 

Závisí na výrobním programu školky. Okrasné a trvalkové školky se ve srovnání se 

školkami ovocnými liší větším a náročnějším technickým a stavebním vybavením.  

 

2.3.1 Stavební vybavení – stavby 

Výrobní, provozní a pomocné stavby musí být účelně rozmístěny, tak aby nevznikaly 

ztráty. 

• Skleníky, fóliovníky  

  výsevy, řízkování, roubování 

  přezimování mladších a choulostivějších rostlin 

 

    

Obr: 2.1 Skleník se školkařskou produkcí  Obr: 2.2 Fóliovník s trvalkovou sadbou 

 

   

Obr: 2.3 Fóliovník – stínování, závlahy Obr: 2.4 Fóliovník – pevné čelní stěny, boční 

větrání 
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• Pařeniště:  

obdobné využití jako skleníky a fóliovníky 

v dnešní době jsou však vzhledem k velké pracovní náročnosti již okrajovou záležitostí  

• Klimatizovaný sklad (chladírna)  

skladování školkařského materiálu bez vody na paletách (výpěstky, rouby, očka, řízky…)  

 zmírnění sezónních pracovních špiček  

• Stínoviště 

 pěstování stínomilných a polostinných rostlin, 

 umístění výsevů, mladých rostlin 

 pevné nebo přenosné (konstrukce se stínovkou), výška 2,5m nad záhonem 

 vybaveno závlahou 

součást kontejnerovny  

 

 

Obr: 2.5 Stínoviště nad kontejnerovnou 

 

• Balírna, třídírna 

 balení a expedice zboží 

 plynulá přejímka rostlin ze školky a jejich odbavení 

 součástí je sklad balícího materiálu 
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• Ostatní zařízení  

 dílny, garáže, očistné plochy pro stroje, 

 sklady materiálů a pesticidů (zvláštní předpisy a normy) 

 stratifikační jámy, plocha pro skladování zemin 

 prodejna a venkovní prodejní prostory s ukázkovou zahradou 

2.3.2 Mechanizační a technické vybavení 

Mechanizační a technické vybavení by mělo být úměrné rozloze podniku a odpovídat 

výrobnímu programu školky. 

 závlahové zařízení 

 stroje na obdělávání a kultivaci půdy 

 speciální nosiče nářadí adaptéry na kultivační práce 

 školkovací a přesazovací stroje, sázecí stroje pro pěstování v kontejnerech 

 nakladače, zvedače, vyorávače, vázací stroje, pneumatické nůžky apod.  

 

    

Obr: 2.6 Sázecí stroj     Obr: 2.7 Závlaha – trvalková školka 

2.4 Organizace pěstebních ploch v ovocné a okrasné školce    

Cílem organizace (uspořádání) pěstebních ploch ve školce je zajištění účelného provozu 

podle rozlohy školky, typu školky a využívané mechanizace. 

2.4.1 Oplocení plochy 

To to opatření je základním krokem při úpravě pěstebních ploch. Jedná se o jasné 

vymezení hranic pozemku a ochranu pěstovaných rostlin. Používá se pletivo z drátu o 

průměru 2-3mm a s otvory do velikosti 5x5cm.Výška plotu se pohybuje v rozmezí 150 – 
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200 cm. Pletivo se při zemi mezi sloupky přiháčkuje a přihrne zemí, aby se zvěř nemohla 

podhrabat. Nutná je pravidelná kontrola plotu a rychlá oprava případného poškození. 

2.4.2 Provozní rozdělení plochy 

Provozní rozdělení pozemku na pěstební celky se odvíjí od velikosti pozemku a 

mechanizace. 

Pozemek rozdělujeme systémem cest. Hlavní cesta je zpevněná, široká 3-4m a vede 

středem pozemku nebo po okraji. Na ni kolmo navazují (ve vzdálenosti asi 100 m) 

nezpevněné vedlejší cesty. Tím vznikají pěstební celky – tabule. Kolmo na vedlejší cesty 

navazují řady nebo záhony.   

Tabule: oddíl pěstební plochy, jejíž ideální tvar je obdélník nebo čtverec 

 pěstuje se na ní jeden druh rostlin nebo rostliny se stejnými nároky 

 nutná přesná evidence (druhy rostlin, množství)   

2.4.3 Rozdělení plochy podle pěstební činnosti 

Podle využití dané plochy k určité pěstební činnosti se ustálilo označení množitelská 

plocha, vlastní školka, matečnice, kontejnerovna. 

2.4.3.1 Množitelská plocha  

Slouží k výsevu rostlin, přepichování semenáčů, píchání dřevitých řízků, výsadba všech 

mladých rostlin (pokud je nesázíme přímo do kontejnerů) a jejich pěstování do doby 

školkování nebo kontejnerování (1 - 2 roky). 

 navazuje na zasklené plochy a stínoviště, vybudovaný závlahový systém 

 rozdělení na záhony, šířka záhonů se řídí mechanizací 

 půda lehčí, humózní, dobře zásobena živinami, bez vytrvalých plevelů 

 náročné a cenné dřeviny se zde dopěstovávají do prodejní velikosti – okrasná školka 

2.4.3.2 Vlastní školka 

Slouží k dopěstování okrasných a ovocných dřevin do prodejní velikosti. 

• Ovocná školka  

 před založením se musí provést rozbor půdy a podle výsledků zajistit zásobní hnojení 

 příprava půdy hlubokou orbou (50-60cm) v podzimním období – provzdušnění a 

nakypření podorničí, omezení výskytu víceletých plevelů 
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 vhodné předplodiny jsou luskoviny a luskovinoobilné směsky – dokonale zbavují 

pozemek plevelů a obohacují půdu o dusík 

 úprava půdní reakce – vápnění k předplodinám, hlavně pro školku peckovin a 

skořápkového ovoce 

 na jaře půdu co nejdříve usmykujeme z důvodu zamezení ztrát zimní vláhy  

 optimální termín pro školkování je jarní období, výjimečně školkujeme v podzimním 

období (především jádroviny) 

 délka dopěstování ovocných dřevin do prodejní velikosti je přibližně 1 – 3 roky 

• Okrasná školka 

 pozemek je rozdělen na tabule (plochy) pro každý druh dřeviny zvlášť (jehličnany, 

stálezelené dřeviny opadavé listnaté keře a listnaté stromy), umístění jednotlivých ploch 

závisí na náročnosti pěstovaných dřevin 

 nejdále od podniku bývají umísťovány nenáročné dřeviny (např. opadavé listnaté keře, 

stromy) 

 nejblíže k podniku jsou umisťovány choulostivější a náročnější druhy (např. jehličnany, 

stálezelené dřeviny) 

 Osazovací plán okrasné školky 

Okrasné školky jsou budovány jako trvalé zařízení. Aby se předešlo únavě půdy – 

jednostranné vyčerpání živin a tím snížení její úrodnosti, vytváří se osazovací plán plochy. 

Každý rok by se měly na pozemku vytvářet tzv. regenerační plochy, kde je vyséváno 

zelené hnojení (luskoobilné směsky) nebo okopaniny. Další možností je využití některých 

druhu letniček (Tagetes, Calendula) jež mají ozdravné účinky na půdu tzv. biologická 

půdní dezinfekce.  

a) Příklad osazovacího plánu náročnější dřeviny: 

základní vyhnojení pozemku, zabudovaná závlaha 

1. jehličnany – 4 roky 

2. zelené hnojení – 1 rok 

3. stálezelené keře, náročnější opadavé keře, trvalky- 2-3 roky 

4. okopaniny 

b) Příklad osazovacího plánu pro méně náročné dřeviny: 

zelené hnojení pozemku, závlaha není nutná 

1. alejové stromy – 3 – 5 let 
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2. zelené hnojení – 1rok 

3. listnaté keře opadavé, růže – 2 roky 

4. zelené hnojení nebo okopaniny – 1rok  

 délka dopěstování okrasných dřevin do prodejní velikosti je přibližně u jehličnanů 3 – 5 

a více let, listnaté keře 1-3 roky, listnaté stromy 3-5 a více let 

• Trvalková školka 

 tento pozemek slouží k vypěstování větších rostlin určených k následnému 

kontejnerování případně k vypěstování rostlin určených k distribuci bez substrátu (druhy 

vytvářející zásobní orgány – hlízy, dužnaté kořeny) 

 plochy jsou regenerovány zeleným hnojením 

 pozemek vlastní školky může být i zároveň pozemkem matečnice 

2.4.3.3 Matečnice 

Pozemek kde se pěstují rostliny- matečné rostliny, které slouží k odběru množitelského 

materiálu. 

• Ovocná školka:  

 matečná rostlina musí být uznaná – ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav 

zemědělský)  

 produkční školky -  rouby  – matečný roubový sad 

 podnožové školky - osivo  – matečný semenný sad 

Většina ovocnářských školkařů nakupuje množitelský materiál (rouby, podnože) ze 

šlechtitelských stanic. 

• Okrasná školka:  

 matečná rostlina musí být zdravá, dobře a typicky vyvinutá, správně určená 

 matečné rostliny mohou být pěstovány na sadovnicky upravené ploše která zároveň 

poskytuje  zákazníkům informace o vzhledu a hodnotě dřevin, dále mohou být součástí 

živých plotů ve školce  

 školkařský materiál (semena, rouby, řízky, podnože) se také zajišťuje nákupem  

 u patentovaných kultivarů ® je nutný nákup množitelského materiálu u firmy, která je 

držitelem licence.  

• Trvalková školka: 

 matečná rostlina musí být zdravá, dobře a typicky vyvinutá, správně určená 
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 životnost matečnice s ohledem na výskyt chorob, škůdců a vytrvalých plevelů je do 5 

let, případně i méně podle charakteru růstu rostliny 

 uvolněné plochy jsou regenerovány zeleným hnojením např. svazenka 

 pozemek je upraven do záhonů 

 v trvalkové školce není podmínkou mít tuto plochu, většina množitelského materiálu lze 

nakoupit u specializovaných firem  

 u patentovaných kultivarů ® je nutný nákup množitelského materiálu u firmy, která 

je držitelem licence. 

 

 A   B  

Obr: 2.8 Matečnice v trvalkové školce: A- zelené hnojení, B – nově založená plocha 

2.4.3.4 Kontejnerovna 

Slouží k pěstování rostlin v kontejnerech (nádobách). 

 je součástí okrasných a trvalkových školek 

 zpevněná plocha (vybetonovaná, živičná) nebo urovnaná plocha nakrytá školkařskou 

fólií 

 odvodněná 

 vybavena závlahou, podle potřeby stínovkou 

 rozdělena na tabule  
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 Obr: 2.9 Kontejnerovna:  A - okrasná školka, B – konstrukce na stínovku, C – vyvedená 

závlaha 

 

A  B     

 

C   

2.5 Školkařské organizace  

V České republice po roce 1989 začaly vznikat profesní svazy, které budˇ navazovaly na 

svou dřívější činnost nebo byly nově zakládány. Impulzem pro založení byly potřeby 

vyplývající z ekonomické, politické a společenské situace. Členství v těchto organizacích 

je dobrovolné. 

 

1) Svaz školkařů České republiky 

 Sdružuje okrasné školkaře a byl založen 2. 6. 1919 jako Československý svaz školkařů. 

Jeho činnost byla obnovena po roce 1990.  Po rozdělení Československé republiky 31. 12. 

1992 a vzniku samostatné České republiky 1. 1. 1993 došlo 7. 12. 1993 k přejmenování na 

Svaz školkařů České republiky.  
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Obr: 2.10 Logo Svaz školkařů České republiky 

 

2) Školkařský svaz Ovocnářské unie České republiky 

Tento svaz vznikl v roce 1995 a je součástí Ovocnářské unie České republiky. 

Cílem založení bylo soustředit školkaře do profesního svazu, zvýšit hodnotu výchozího 

biologického materiálu, zabezpečit výrobu kvalitních výpěstků a zlepšit výměnu informací. 

 

Obr: 2.11 Logo Školkařský svaz Ovocnářské unie České republiky  

3) Český spolek perenářů  

Toto občanské sdružení vzniklo v roce 2005. Cílem spolku je zejména zprostředkování 

informací napříč všemi zainteresovanými skupinami. mm 

mm 

n  

Obr:2.12 Logo Český spolek perenářů  

 

Opakování: 

1. Popište druhy školek a stručně je charakterizujte. 

2. Vyjmenujte přírodní podmínky pro založení školek a nalezněte sjednocující prvky pro 

ovocnou a okrasnou školku. 

3. Které faktory jsou rozhodující při hledání vhodného pozemku? 
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4. Popište provozní rozdělení ploch a vysvětlete pojem tabule. 

5. Jak rozdělujeme plochy podle pěstební činnosti? 

6. Vytvořte návrh rozvržení pěstebních ploch a ostatního zařízení školky. 

7. Nalezněte ve svém okolí nějakou školku. 
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3 Rozmnožování ovocných a okrasných dřevin a 

trvalek 

Rozmnožování ovocných a okrasných rostlin je možné provádět generativním a 

vegetativním způsobem viz schéma množení 3.1 na přechozí straně. 

3.1 Generativní množení ovocných rostlin  

 Při generativním množení všech ovocných a okrasných rostlin vznikne nový jedinec ze 

semene. Je to nejstarší způsob rozmnožování většiny rostlin.  

 Jelikož jsou všechny rostliny okrasné i ovocné heterozygotní, jedinci, kteří jsou takto 

množeni, mají velkou genetickou variabilitu. Ta se projevuje rozdílným vzhledem (př. 

výškou rostliny, barevnou odlišností listů a mladých výhonů, rozdílnou tvorbou 

předčasných letorostů, rozdílnou tvorbou a stavbou kořenové soustavy) a rozdílnou reakcí 

na klimatické a půdní podmínky (odolnost proti mrazu, suchu, vodě, vyšší hladině spodní 

vody, různé reakce a citlivost na choroby a škůdce). Variabilita se výrazně projevuje ve 

školce i na trvalém stanovišti. Tyto rozdíly dlouhodobě pomohly vybrat určité semenné 

typy s některými vhodnými pěstitelskými vlastnostmi, které již ustálené a celkem 

vyrovnané i po stránce morfologické. 

 V ovocnářství se využívá generativní množení pro semenné podnože jádrovin a 

peckovin.  Semenná podnož se vyznačuje oproti vegetativně množené podnoži silnějším 

růstem, pevnějším kořenovým systémem, větší odolností proti nepříznivým vlivům, u 

jádrovin i bezvirózností. Zvláště u peckovin musí být semenné stromy pravidelně 

kontrolovány a testovány Státní rostlinolékařskou správou na virózy, aby byla zajištěna 

produkce bezvirózního materiálu. 

 Pláně je jedinec vzniklý ze semene planého stromu, který roste odděleně (př. v lese - 

izolovaně) od kulturních druhů.  

 Semenáč je dřevina vyrostlá z kulturní rostliny.  

 Ve školkařské praxi se oba, pláně a semenáč, používají jako generativní podnože.  

Podnož je rostlina, na kterou se štěpuje ušlechtilá část (roub nebo očko) určitého ovocného 

nebo okrasného druhu ve výšce kořenového krčku nebo ve výšce korunky.  
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3.1.1 Získávání osiva, sušení a skladování 

Pro získání osiva generativně množených podnoží jsou speciálně založené výsadby 

matečných stromů, které musí splňovat podmínky dané vyhláškou č.129/2012 Sb. 

o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. 

 Matečné stromy jsou pravidelně kontrolovány pracovníky rostlinolékařské správy. 

Sklizeň plodů nastává v optimální zralosti plodů. Semena jsou již vyzrálé, je zajištěna 

dobrá kvalita semen = osiva a leštitelnost.  

Semena z ovocných druhů se získávají u plodů jádrovin rozmačkáním a promýváním 

dužniny vodou. U peckovin odpeckováním nebo vylušťovacími stroji. Získané osivo musí 

být zbaveno veškeré dužniny. Zamezí se tvorbě plísní a bakterií, které napadají nové klíčící 

rostliny. 

 Získané osivo je nutné vysušit pod 20% vlhkosti, aby nedocházelo při skladování 

k přehřívání a ztrátě klíčivosti. Sušení semen probíhá v tenčích vrstvách na sítech nebo 

ve speciálních sušičkách do 40
o
C s cirkulací vzduchu. Optimální vlhkost semen bývá 10 – 

14%. 

 Skladování probíhá při teplotách okolo 15 – 20
o
C, osivo je uložené v polyetylénových 

nebo jutových pytlích či bednách. Semeno po sklizni ještě dozrává = posklizňové 

dozrávání semen. 

 Osivo musí splňovat požadavky příslušné normy – čistotu, životnost, množství příměsi 

a klíčivost. 

Orientační počty semen v 1 kg osiva ukazuje tabulka č. 3.1; 3.2 a 3.3. 

 Doba klíčivosti semen může být různá. U ovocných druhů mají jádroviny klíčivost až 2 

roky, peckoviny, jahodník a skořápkoviny 1 rok, ostatní drobné ovoce asi jen půl roku. 

 

Tabulka: 3.1 Počet semen ovocných druhů v 1 kg osiva (v tisících ks) 

Druh Počet semen v 1 kg Druh Počet semen v 1 kg 

Jabloň 20 - 40 Slivoň  1,2 – 3,0 

Hrušeň  30 – 40 Meruňka 0,4 – 0,7 

Ptáčnice 5 – 8 Broskvoň, mandloň 0,2 – 0,3 

Mahalebka 8 - 11 Ořešák vlašský 0,07 – 0,1 

 

Tabulka: 3.2 Počet semen jehličnatých dřevin v 1 kg 
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Druh  počet semen v kg počet čistých klíčivých semen v kg 

Borovice Banksova 256 000 152 500 

Borovice černá 48 000 32 500 

Borovice kleč, kosodř. 164 000 110 500 

Borovice lesní 159 000 128 000 

Borovice vejmutovka 51 000 27 000 

Douglaska tisolistá 97 000 49 500 

Jalovec obecný 73 500 14 500 

Jedle bělokorá 21 000 8 000 

Jedle ojíněná 34 500 8 000 

Modřín opadavý 222 000 54 500 

Smrk pichlavý 244 000 176 000 

Smrk ztepilý 114 000 82 000 

Zerav západní 800 000 252 000 

 

Tabulka: 3.3 Počet semen listnatých dřevin v 1 kg 

Druh  počet semen v kg počet čistých klíčivých semen v kg 

břízy 6 500 000 700 000 

Buk lesní 4 300 2 700 

Dub červený 310 206 

Dub letní 250 168 

Dub zimní 380 254 

Habr obecný 21 000 11 200 

Jasan ztepilý 13 500 8 600 

Javor horský, klen 10 500 6 700 

Javor mléč 8 000 5 100 

Javor polní, babyka 12 500 6 500 

Jeřáb oskeruše 28 000 15 000 

Jeřáb ptačí 294 000 188 000 

jilmy 77 000 13 800 

Jírovec maďal 90 74 
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Lípa srdčitá, malolistá 29 500 17 500 

Lípa velkolistá 10 500 6 800 

Olše lepkavá  833 000 250 000 

Olše šedá 1 600 000 275 000 

Olše zelená 4 000 000 600 000 

 

3.1.2 Předseťová příprava osiva 

 Většina semen není schopna po dozrání plodu hned klíčit, je pro ně nutné projít 

obdobím stratifikace = určité fyziologické pochody spojené s obdobím nízkých teplot. 

Tyto teploty pomáhají odbourávat látky, které zabraňují semenům v klíčení. 

 Stratifikace semen = mokré uskladnění probíhá v písku, rašelině, pilinách, v chladu 

po určité období, délka různá - tabulka 3.4  

 

Tabulka: 3.4 Délka stratifikace u vybraných ovocných druhů 

Druh  Délka ve dnech Druh Délka ve dnech 

Jabloň 70 – 95 Slivoň 110 

Hrušeň 80 – 90  Meruňka 100 – 110 

Ptáčnice 100 Broskvoň 60 – 100 

Mahalebka 90 Mandloň 60- 100 

 

 Stratifikace probíhá v přirozených venkovních podmínkách stratifikačních jam = 

žlabech ve směsi substrátu a semen (3 - 6 : 1) nebo v nádobách nebo polyetylénových 

pytlích do hlubokého pařeniště.  

 Další možností je stratifikace v podmínkách chladírny v polyetylénových pytlích při 

teplotě 1 až 3
o
C. 

 Školky mívají vybudované betonové žlaby = stratifikační jámy 50 cm hluboké, kónické, 

umístěné na severní straně budov, které jsou s vyspádovaným dnem, s otvorem pro odvod 

vody v nejnižším místě. Semeno pro stratifikaci se ukládá do žlabů promíchané s pískem 

nebo rašelinou nebo ve vrstvené – vrstva písku (rašeliny, pilin) a semen, několikrát 
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opakované. Stratifikační jáma – žlab (obr. 3) je nahoře překrytá pletivem proti ptákům a 

myším. Při suché zimě je občas nutné zavlažit tuto jámu, aby semena nepřeschla. 

 

      50 cm široká 

 

 

 Úroveň terénu 

 

betonové, 

kónické stěny 

50 cm 

hluboká 

odtokový otvor 

 

Obr: 3.2 Stratifikační jáma 

 

Pokud je osivo uchováno v suchu před stratifikací, bývá vhodné 24 hodin máčet ve vodě 

a fungicidu, pak promíchat s vlhkým pískem, substrátem. Tak nedochází ke 

znehodnocování osiva plísněmi a bakteriemi při stratifikaci. 

Začátek stratifikace se upravuje podle doby výsevu. Pokud není možné po skončení 

stratifikace osivo vysít, důvodem může být př. zmrzlá nebo přemokřená půda, ukládá se 

ještě osivo do chladu při 0
o
C.  

Na jaře stratifikovaná semena se oddělí od substrátu promýváním nebo prosíváním. Někdy 

se osivo vysévá i se substrátem a dosáhne se tak řídkého výsevu. 

Před výsevem se určuje klíčivost – určitý počet semen (10, 100) se vloží na vlhké lůžko 

(písek, filtrační papír) a podle klíčících semen se stanoví procento klíčivosti a vypočítá se 

výsevek.  

V některých školkách se osvědčil výsev semen již na podzim, stratifikace probíhá přímo na 

pozemku přes zimu, ale hrozí nebezpečí hrabošů. 

Suché uskladnění se využívá u semen některých dřevin (motýlokvěté, jehličnany a mnohá 

drobnozrnná semena jako např. topolů) po přesušení uchováváme v sáčcích z řídké 

tkaniny, zavěšených v suchém a chladnějším prostředí - pozor na hlodavce, zapaření a 
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plísně. (Dlouhodobé - víceleté skladování v uzavřených skleněných nádobách vyžaduje 

poměrně přesnou úpravu vlhkosti osiva.) 

Před výsevem v suchu skladovaných semen je většinou třeba provést ještě některé 

předseťové úpravy. 

 

Tabulka: 3.5 Orientační doby sběru semen, způsob jejich ošetření a výsevu  

Podle: BÄRTELES, Andreas. Rozmnožování dřevin. Praha: SZN, 1988 

 

Listnaté: 
 

Doba 

sklizně 
Ošetření  Výsev 

Akantopanax Acanthopanax - 4 – 6 měs. stratif. III – IV 

(peckoviny) Prunus (většina) VI – VIII 3 – 5 měs. stratif. III – IV 

Aaktinidie (Kiwi) Actinidia - suché uskladnění III – IV 

Akát Robinia XI – XII suché uskladnění V 

Akébie pětilistá Akebia quinata VIII – IX 3 – 4 měs. stratif. X nebo III – IV 

Ambroň Liquidambar XI – XII 1 – 3 měs. stratif. IV – V 

Bělas Chionanthus - až 2 roky stratif. III – IV 

Bez Sambucus VIII – X 5 – 6 měs. stratif. III – IV 

Blahokeř Clerodendrum - suché uskladnění - 

Brslen Euonymus IX – X 2 – 4 měs. stratif. 
X – XI nebo III – 

IV 

Břestovec Celtis XI – XII 2 – 3 měs. stratif. 
po sklizni nebo III 

– IV 

Bříza Betula (většina) - suché uskladnění III – IV 

Buk Fagus  X 
vlhké a chladně 

uskl. 
IV 

Cesmína Ilex XI 1 – 2 roky stratif. 
po sklizni nebo III 

– IV 

Čilimník Cytisus - suché uskladnění V 

Čimišník Caragana VII – VIII suché uskladnění V 

Dřezovec Gleditsia XI – XII 3 měs. stratifikace V 
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Dřín (květnatý, svída 

jap.) 

Cornus (florida, 

cousa) 
VIII – X 4 – 8 měs. stratif. IV – V 

Dřín (obecný, svída 

kv.) 

Cornus (mas, 

sanq.,am.) 
VIII – X 4 – 6 měs. stratif. X – XI nebo III 

Dřišťál Berberis (většina) X – XII 4 – 6 měs. stratif. III – IV 

Dub Quercus (většina) X – XI 
vlhké a chladně 

uskl. 
XI nebo IV – V 

Habr Carpinus (většina) - 4 – 6 měs. stratif. X – XI nebo II – III 

Habrovec Ostrya IX 5 – 7 měs. stratif. IV – V 

Halézie Halesia X – XI 4 – 5 měs. stratif. III – IV 

Hlodáš Ulex VIII – X suché uskladnění V 

Hloh Crataegus IX – XI 4 – 6 měs. stratif. po sklizni nebo III 

Hlošina Elaeagnus IX – XI 3 – 18 měs. stratif. IV – XI 

Ibišek Hibiscus - suché uskladnění IV 

Jasan Fraxinus X – XI 2 – 6 měs. stratif. X nebo III – IV 

Javor babyka Acer campestre IX – XI 4 – 6 měs. stratif. III – IV 

Javor stříbrný Acer saccharinum V – VI 0 Ihned po sklizni 

Javory Acer (většina) X – XI 3 – 4 měs. stratif. III – IV 

Jerlín Sophora XI – I suché uskladnění V 

Jeřáb Sorbus (většina) IX – X 4 – 6 měs. stratif. IV 

Jilm Ulmus (většina) V – VI 0 Ihned po sklizni 

Jilm evropský Ulmus europ. VIII – X suché uskladnění V – VI 

Jírovec Aesculus (většina) X – XI 
vlhké a chladné 

uskl. 

po sklizni nebo III 

– IV  

Kalina Viburnum IX – XII 3 – 12 měs. stratif. IV – V 

Kaštanovník Castanea X – XI 2 – 3 měs. stratif. po sklizni nebo II 

Katalpa Catalpa XII – II suché uskladnění III – IV 

Kdoulovec Chaenomeles X – XII 2 – 3 měs. stratif. 
po sklizni nebo II – 

III 

Klokoč Staphylea X – XI 18 měs. IV – V 
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stratifikace 

Korkovník Phellodendron X – XI 5 – 6 měs. stratif. IV – V 

Kručinka Genista X – XI suché uskladnění V 

Křehokvětec Cladrastis X – XII suché uskladnění V 

Křídlatec Ptelea X – XII 3 – 4 měs. stratif. XI nebo III – IV 

Kustovnice Lycium X – XII 0 III – IV 

Liliovník Liriodendron X – XI 
5 – 6 měsíců 

stratif. 
IV 

Lípa Tilia  X – XI 5 – 6 měs. stratif. III – IV 

Lýkovec Daphne mez. VII 
10 – 20 měs. 

stratif. 

po sklizni nebo III 

– IV 

Mahonie Mahonia VII – VIII 8 – 10 měs. stratif. VIII nebo III – IV 

Moruše Morus X – XI 4 – 6 měs. stratif. III – IV 

Muchovník Amelanchier (většina) VII – VIII 3 – 4 měs. stratif. III – IV 

Nahokvětec Gymnocladus XI – I suché uskladnění V 

Netvařec Amorpha fruticosa X – I suché uskladnění IV – V 

Olše Alnus (většina) X – XII suché uskladnění III – IV 

Ořech Juglans X 5 – 6 měs. stratif. IV – V 

Ořechovec Carya - 4 – 6 měs. stratif. - 

Ostružiník (maliník) Rubus VIII – X 4 – 6 měs. stratif. III – IV 

Pajasan Ailanthus X – XII 2 – 3 měs. stratif. 
po sklizni nebo III 

– IV 

Paořech Pterocarya XI – XII 3 - 4 měs. stratif. IV – V 

Paulovnie Paulownia XI – XII suché uskladnění III – IV 

Pieris Pieris XI – XII 0 po sklizni nebo I 

Plamének Clematis X – XII suché uskladnění III – IV 

Platan Platanus II – III 2 – 3 měs. stratif. V – VI 

Podražec velkolistý Aristolochia macro. - suché uskladnění IV 

Ptačí zob Ligustrum vul. X – XII 2 – 3 měs. stratif. X nebo III – IV 

Rakytník Hippophae VIII – IX 3 měs. stratifikace IV – V 
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Ruj Cotinus VIII – IX 5 – 7 měs. stratif. III – IV 

Růže Rosa (botan.) VIII – XI 4 – 18 měs. stratif. III – IV 

Růžovec Rhodotypos X – XII 2 – 3 měs. stratif. VIII nebo III – IV 

Řešetlák Rhamnus VIII – X 5 – 7 měs. stratif. XI nebo III – IV 

Sazaník plodný Calycanthus fert. X – XI 4 – 6 měs. stratif. 
po sklizni – XI 

nebo IV 

Skalník Cotoneaster (většina) 
VIII – X 

(XI) 
4 – 18 měs. stratif. III – IV 

Sturač Styrax XI – XII 
18 – 24 měs. 

stratif. 
III – IV 

Sturačník Pterostyrax X – XI 
3 - 4 měs. 

stratifikace 
IV – V 

Svída Cornus (ostatní) VIII – X 4 – 6 měs. stratif. III – IV 

Svída 
Cornus (avel., 

colurn.) 
VIII – X 5 – 7 měs. stratif. X – XI nebo III 

Šácholan Magnolia X – XI 
5 – 6 měsíců 

stratif. 
IV – V 

Šeřík Syringa XI – II 2 – 3 měs. stratif. III – IV 

Škumpa Rhus X – XI suché uskladnění III – IV 

Štědřenec Laburnum X – XII suché uskladnění V 

Tavola Physocarpus - suché uskladnění IV – V 

Tavolníkovec Sorbaria IX – X suché uskladnění IV – V 

Temnoplodec Aronia - 4 – 6 měs. stratif. X nebo III 

Tupela Nyssa XI 0 Ihned po sklizni 

Vilín Hamamelis X – XI 
18 měs. 

stratifikace 
III – IV 

Vřes obecný Calluna vulgaris VIII – IX 0 po sklizni – IX 

Zimokeř Celastrus X – XI 4 – 6 měs. stratif. IV – V 

Zimolez Lonicera (většina) X – XII 4 – 5 měs. stratif. III – IV 

Zmarilka Cercic - suché uskladnění III – IV 

Zmarličník Cercidiphyllum XI – XII suché uskladnění III – IV 
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Zploděr Ceanothus - 
18 měs. 

stratifikace 
IV 

Žanovec Colutea X – XI suché uskladnění V 

Jehličnaté: 
 

Doba 

sklizně 
Ošetření  Výsev 

Borovice Pinus ayacahuite - 1 – 3 měs. stratif. III – IV 

Borovice  Pinus halepensis - 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice Banksova Pinus banxiana  IX 1 – 3 měs. stratif. III – IV 

Borovice černá Pinus nigra XI – II suché uskladnění III – IV 

Borovice drobnokvětá Pinus parviflora X – XI 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice hustokvětá Pinus densiflora - 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice Jeffreyova Pinus jeffreyi XI suché uskladnění III – IV 

Borovice kleč Pinus mugo XI – I suché uskladnění III – IV 

Borovice korejská Pinus coraiensis IX – X 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice Lambertova Pinus lambertiana - 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice lesní Pinus sylvestris XI – II suché uskladnění III – IV 

Borovice limba Pinus cembra XI – II 3 měs. stratifikace III – IV 

Borovice ohebná Pinus flexilis - 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice osinatá Pinus aristata IX – XI suché uskladnění III – IV 

Borovice pohorská Pinus monticola - 3 měs. stratifikace III – IV 

Borovice pokroucebná Pinus contorta IX – X suché uskladnění III – IV 

Borovice rumelská Pinus peuce IX 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice těžká Pinus ponderosa VIII – IX suché uskladnění III – IV 

Borovice Thunbergova Pinus thurbengiana - 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice tuhá Pinus rigida - 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice vejmutovka Pinus strobus IX 1 měs. stratifikace III – IV 

Borovice Walichova Pinus wallichiana IX – X 1 měs. stratifikace III – IV 

Cedr Cedrus III - IV suché uskladnění IV – V 

Cypřišek 
Chamaecyparis 

ostatní 
- suché uskladnění IV – V 
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Cypřišek Lawsonův Chamaecyparis laws. VIII – IX suché uskladnění IV – V 

Cypřišek nutkajský Chamaecyparis nootk. III – IV 
12 měs. 

stratifikace 
IV – V 

Douglaska Pseudotsuga VIII – IX stratifikace  XI nebo II – III 

Hlavotis Cephalotaxus - 3 - 4 měs. stratif. IV – V 

Jalovec obecný Juniperus comun. VIII – XI 6 – 18 měs. stratif. III – IV 

Jalovec tuhý Juniperus rig. - 6 – 18 měs. stratif. III – IV 

Jalovec viržinský Juniperus virg. XI – XII 6 – 18 měs. stratif. III – IV 

Jedle Abies IX – X suché uskladnění V 

Jedlovec Tsuga X – XII 2 – 4 měs. stratif. 
X – XI nebo III – 

IV 

Jinan Ginkgo X – XII 15 – 18 měs. strat. IV 

Kryptomeria Cryptomeria - suché uskladnění III – IV 

Metasekvoje Metasequoia - suché uskladnění II – III 

Modřín Larix (ostatní) X 1 měs. stratifikace IV – V 

Modřín Kaempferův Larix kaempf. X – XII 1 měs. stratifikace IV – V 

Pajehličník Sciadopsis - 0 III – IV 

Pamodřín Pseudolarix - 0 III – IV 

Pazerav Calocedrus IX – X suché uskladnění IV – V 

Sekvojovec Sequoiadendron - suché uskladnění IV 

Smrk Picea (většina) XI – XII 1 měs. stratifikace III – IV 

Smrk bílý Picea glauca IX – X 1 měs. stratifikace III – IV 

Smrk pichlavý Picea pungens VIII – IX 1 měs. stratifikace III – IV 

Smrk sitka Picea sitchensis IX – X 1 měs. stratifikace III – IV 

Tis Taxus VIII – X 12 – 18 měs. strat. IX – XI nebo III  

Tisovec Taxodium X – XI 1 – 2 měs. stratif. III – IV 

Zerav (Tůje) Thuja IX – X 1 – 2 měs. stratif. IV – V 

 

Jiné úpravy osiva 
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Vyluštění semena z tvrdé pecky se provádí například u meruněk, broskvoní, slivoní, lísky 

a některých odrůd ořešáku pro rovnoměrné klíčení. 

Skarifikace nebo obrušování, narušování tvrdého obalu okolo semen je další možnost jak 

zlepšit klíčivost osiva. 

Přeléhání semen bývá uváděné u semen např. dřínu obecného, kdy semena se musí 

uchovávat dva roky, než budou klíčit. 

U plodů ořešáku královského se osvědčilo namáčení semen ve vodě po dobu 7 až 14 dnů 

před jarním výsevem. 

V některých letech se objevuje nedostatek semen, proto bývá nutné uchovávat semena dva 

roky. 

Moření semen se provádí proti chorobám, které mohou napadat klíčící rostliny. 

3.1.3 Výsev semen 

 Pozemek určený pro setí semen se nazývá semeniště a je součástí podnožové školky. 

Příprava pozemku je velmi náročná: 

 nejvhodnější bývá chráněná poloha 

 rovinatý terén 

 lehčí humózní půda zásobená živinami, zbavená trvalých plevelů.  

Pozemek se připravuje již o rok dříve. Velká pozornost je také věnována plodině, která 

byla pěstována na místě před výsevem, aby zbytky půdních herbicidů nepoškozovaly 

klíčící semenáčky. 

Před výsevem je důležitá příprava půdy po podzimní orbě, která spočívá ve vláčení a 

smykování. 

Termíny výsevu mohou být dva, podzimní a jarní termín. 

Podzimní výsev: 

 zjednoduší pracovní úkony prováděné s osivem, které není stratifikováno a stratifikace 

proběhne až po výsevu během zimy  

 osivo se doporučuje namořit proti houbovým chorobám 

 velké škody výsevů mohou nastat přes zimu, kdy jsou způsobené škody od hrabošů a 

ptáků 

 ale dochází při tomto výsevu k rychlejšímu vývinu semenáčků na jaře 
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Jarní výsev: 

 provádí se brzy zjara 

pokud nejsou vhodné podmínky pro setí, je nutné osivo vyjmout ze stratifikační jámy a 

uchovat v chladu do možného výsevu 

 výsev se provádí do řádků širokých podle mechanizace pro meziřádkovou kultivaci 

půdy ve školce 

 hloubka (viz. tabulka 3.6) a hustota výsevu záleží na velikosti semen, mohutnosti 

vzrůstu, půdě, dostupné závlaze a dalších faktorech 

 obecně platí hloubka 3 až 4násobek velikosti semene, u těžších půd je výsev mělčí a 

naopak u lehčích půd hlubší 

 příliš hluboké setí může klíčící rostliny zadusit nebo spotřebovat všechny rezervní látky 

před vzejitím 

 mělký výsev způsobuje zasychání klíčků při nedostatku vody v době klíčení 

 

Tabulka: 3.6 Hloubka výsevu semen 

Druh  Hloubka v mm 

Jádroviny – jabloň, hrušeň 10 - 15 

Červené peckoviny – třešeň, višeň, mahalebka  20 

Modré peckoviny – slivoně  30 

Teplomilné peckoviny - meruňka 40 

Teplomilné peckoviny - broskvoň 50 - 60 

Teplomilné peckoviny – mandloň, ořešák 60 - 70 
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Obr: 3.3 Klíčení semen probíhá epigeicky A, hypogeicky B 

3.1.4 Pěstování semenáčků listnatých dřevin  

Je využíván jak přímý výsev do volné půdy tak výsev do nádob pod sklem. 

Po vzejití semenáčků a během vegetace (březen – listopad) se pozemek udržuje: 

 v bezplevelném stavu kultivací půdy 

 doplňková závlaha 

 pravidelná kontrola na choroby a škůdce, při výskytu je potřeba aplikovat správný 

pesticid 

 pravidelné přihnojování tekutými hnojivy, aplikace na list, se přidá do závlahové 

vody 

 pro zlepšení kvality kořenového systému se provádí koncem srpna „podřezávání 

kořenů“ semenáčků v hloubce 10 cm, dojde k přerušení hlavního kůlového kořenu a 

následnému rozvětvení a zhoustnutí kořenů ještě před začátkem zimy 

Na podzim se semenáčky: 

 odlistí ručně, strojově nebo pomocí defoliantů. Při použití chemických látek na odlistění 

nesmí dojít k poškození semenáčků. 

 po odlistění jsou semenáčky vyorány 

 roztříděny podle síly kořenového krčku dle normy 

 svazkovány po určitém počtu, 

 řádně označeny jmenovkou. Takto připravené, svazkované semenáčky jsou připravené 

k prodeji.  

 uchovávají se v základišti nebo se mohou zaškolkovat. 
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3.1.5 Pěstování semenáčků jehličnatých dřevin 

Je využíván jak přímý výsev do volné půdy tak výsev do nádob pod sklem. 

Pěstování ve volné půdě – přímý výsev 

Tím to způsobem se získávají sazenice základních druhů dřevin, které jsou schopny 

v našich podmínkách vyklíčit a následně vyrůst. 

 Pozemek je upraven na záhony, vybaven stínovkou a může být vyvedená i závlaha, 

půda by měla být upravena do jemnozrnné struktury a pH mírně kysele 5,5– 6,5. 

 Úprava osiva: po suchém skladování se nechá osivo na 24 hodin namočit ve vodě a 

poté probíhá nakličování ve vlhkém písku. Délka a teploty jsou pro každý druh 

individuální. 

Příklady: 

 Jedle – v březnu se nechá osivo nabobtnat 24 hodin, poté se smíchá s vlhkým pískem a 

udržuje se při teplotě 4-5°C stále vlhké, většinou v květnu osivo naklíčí a ihned se vysévá. 

 Smrk – semeno se namočí na 24 hodin, poté se smíchá s vlhkým pískem po dobu 8-

10dnů se nakličuje při 8 -12°C, pak následuje výsev.  

 Zerav – semeno se namočí v polovině dubna na 24 hodin do vody, pak se smíchá 

s jemným pískem a koncem dubna je vyséván. 

 Způsob výsevu: Na široko se vysévají např. jedle, smrky, zeravy atd.    

Do řádků jsou vysévány např. modříny, borovice atd. Výsevy se, ve většině případů, 

zasypávají, záleží na druhu dřeviny. 

 Termín výsevu: od března – do května, podle aktuálních podmínek podnebí, výsevy 

jsou citlivé na mráz. 

 Ošetřovaní po výsevu: jehličnany mají pomalý vývoj, po výsevu zůstávají na záhonech 

 1 – 2 roky. Poté jsou přeškolkovány na větší vzdálenost a dopěstovány do požadované 

velikosti. Během tohoto období jsou prováděny kultivační práce, ochrana rostlin a jejich 

hnojení. 

 Vydobývání a školkování: Semenáče pro prodej a následné další pěstování mají 

většinou stáří 2- 3- 4 let (2/1,2/2,1/2,1/3,2/0,1/1). 

 Sklizeň je nejčastěji prováděna v podzimním období. Vytěžené prostokořenné sazenice 

jsou roztříděny podle velikosti, nasvazkovány a založeny do chladného prostředí. 
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 Jejich následné školkování by mělo být provedeno v jarním období do rašení sazenic 

(duben až květen) a při výsadbě ihned po sklizni na podzim je nutné, aby dřeviny stihly 

zakořenit před příchodem zimy (do konce října, začátku listopadu). 

 Při sklizni na jaře je nutné, aby dřeviny byly co nejdříve zaškolkovány. 

 Ideální termín sklizně je těsně před školkováním (výsadbou). V praxi je tento postup 

těžko proveditelný vzhledem k pracovnímu vytížení školek v jarním a podzimním období.  

 

Pěstování pod sklem – výsev do nádob, na záhony 

Tento způsob pěstování je možné využít u choulostivějších druhů např. Sciadopitis, 

Sequoia, Cedrus atd. nebo pro zkrácení pěstebního cyklu např. Thuja, Chamaecyparis, 

Picea atd. 

 Pěstování se provádí v pěstebních stavbách, jako jsou např. skleníky, fóliovníky, kde je 

možnost topení. 

 Výsev se provádí buď do výsevních nádob (truhlíky, bedničky, sadbovače atd.) nebo na 

pěstební záhony. Způsob výsevu může být do řádku, na široko, přesný výsev. Složení 

výsevního substrátu záleží na druhu vysévané dřeviny. 

 Úprava osiva před výsevem je individuální podle druhu dřeviny. 

Příklady: 

 Cedr – semeno se nejlépe uchovává v šiškách, před výsevem se ponoří šišky na 48 hodin 

do vody, aby změkly a nechaly se rozlámat, pak se semeno proseje, nechá krátce oschnout 

a vysévá. 

 Sekvoja -  semeno předklíčíme ve vlhkém písku a vyséváme pak ve skleníku. 

 Termín výsevu opět záleží na druhu dřeviny, ale většinou se jedná o zimní období leden 

až březen a dál.  

 Po vzejití jsou semenáčky přesazováni do hrnků a otužování. Ve vhodném období jsou 

poté umisťováni na venkovní plochy. Další pěstitelský postup záleží na druhu dřeviny a 

záměru školkaře (pěstování v kontejnerech, ve volné půdě. 

 

Opakování: 

1. Porovnejte způsob pěstování semenáčků ovocných a listnatých stromů. 

2. Popište pěstování semenáčků pod sklem: 

3. Uveďte příklady úpravy osiva jehličnanů. 
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3.2 Vegetativní rozmnožování ovocných a okrasných dřevin 

Vegetativní rozmnožování je způsob rozmnožování, při kterém používáme části rostlin, 

které mají schopnost zakořenit (stonek, list, kořen). 

Používá se, když rostlina pěstovaná ze semene ztrácí vlastnosti matečné rostliny (kultivary, 

odrůdy) anebo, když rostlina netvoří semeno nebo semeno špatně klíčí. 

Vegetativní rozmnožování se dělí na dva základní způsoby: 

1. přímé vegetativní rozmnožování - nová rostlina vzniká přímo z matečné rostliny 

2. nepřímé vegetativní rozmnožování - nová rostlina vzniká spojením dvou rostlin (podnož  

 + roub) 

3.2.1 Přímé způsoby rozmnožování 

K těmto způsobům patří řízkování, meristémové množení, hřížení, dělení trsů, oddělky, 

šlahouny, odkopky. 

3.2.1.1 Řízkování 

Jedná se o nejpoužívanější způsob rozmnožování. 

 řízky: dřevité, bylinné, kořenové  

 podle místa odběru na výhonu: vrcholové, osní, s patkou – s kouskem starého dřeva 

a) Dřevité řízky – ovocné, okrasné dřeviny 

 termín odběru: podzim – zima před příchodem silnějších mrazů – říjen – leden 

 co odebíráme: silné, vyzrálé, dřevnaté letorosty 

 úprava: délka  3- 4 pupeny (očka), průměrně kolem 15 -18-20cm 

 spodní část 0,5cm pod očkem šikmý řez (úhel 45°) 

 horní část asi 1cm nad očkem mírně šikmo (ochrana proti poškození zaschnutím) 

 postup: v zimním období:  upravený řízek nasvazkuje, označení jmenovkou  

 založení v mrazuprosté místnosti, řízek nesmí vyschnout 

 po rozmrznutí půdy následuje výsadba do volné půdy na připravené záhony (vlastní 

školka, množitelská plocha) 

v podzimním období:  po nařízkování výsadba na připravené záhony, když to dovolí 

podmínky počasí 

 výsadba: celý řízek pícháme mírně šikmo do připravené půdy, vrchní očko je nad 

povrchem půdy 
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 příklady použití: ovocné dřeviny: červený, černý, bílý rybíz, angrešt, meruzalka zlatá 

okrasné dřeviny: listnaté opadavé dřeviny - dřeviny co vyžadují přesný řez 

(Deutzia, Hydrangea, Viburnum ) 

- dřeviny co snáší řez tzv. na délku   

(Populus,Salix, Symphoricarpus) 

 

 

Obr: 3.4 Dřevitý řízek, způsob výsadby, zakořenělý dřevitý řízek 

 

b) Bylinné řízky 

 termín odběru: ovocné dřeviny -  2/2 června – začátek července 

okrasné dřeviny - listnaté opadavé: květen až srpen 

- listnaté stálezelené: červen až říjen 

 co odebíráme: polovyzrálé až vyzrálé (ne zatvrdlé) letorosty   

 úprava:  podle části letorostu jsou řízky vrcholové, osní 
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 délka řízku u ovocné dřeviny 8- 12-20cm, okrasné dřeviny 4-12cm  

 spodní strana je odlistěná 1 – 2cm, šikmý řez  

 u velkých listů se redukuje listová plocha na1/3 z důvodu omezení výparu 

 řízek před zapícháním do množárenského substrátu stimulujeme 

 pracovní postup: ovocné dřeviny: prostor krytá plocha (fóliovník, skleník):  

 množárenské záhony s drenáží (štěrk) 

 množárenský substrát (rašelina + písek 1:3) 

 vysoká vzdušná vlhkost 

 napíchání upravených řízků, spon 5x12cm 

 délka kořenění 5-8týdnů 

 po zakořenění omezení zálivky- větrání, 

 podzim konec vegetace – odlistění, vytěžení, 

 roztřídění- svazkování – založení, prodej, 

školkování  

okrasné dřeviny: - listnaté opadavé: 

  prostor skleník ( množárna) - nádoby, záhony 

 množárenský substrát – rašelina+písek+perlit1:1:1 

 podmínky na množárně- vysoká vzdušná vlhkost  

 teplota do 20°C, stínění, v letních měsících větrání 

 průměrná délka zakořenění 2 – 4 týdny  

 po zakořenění – hrnkování do květináčů č.8 - 10cm  

výsadba na venkovní záhony do poloviny září  

- listnaté stálezelené:  

 podmínky stejné  

 průměrná délka zakořenění 4-6týdnů 

 příklady použití: ovocné dřeviny - angrešt, rybíz, podnože jádrovin a peckovin 

okrasné dřeviny - většina okrasných keřů 
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Obr: 3.5 Upravený bylinný řízek, zakořenělý bylinný řízek 

 

c) Kořenové řízky 

 termín odběru: podzim 

 co odebíráme: kořeny z matečných rostlin 

 úprava: délka řízku 8-10cm, průměr 8-10mm(síla tužky), horní konec rovně, spodní 

konec mírně šikmo, založení do vlhkého písku s rašelinou v mrazuprosté místnosti 

 postup výsadby: duben – na připravené záhony do vyhloubené rýhy, která má jednu 

stěnu kolmou na tuto stěnu stavíme řízky asi 10 cm od sebe, zasypeme zeminou a navršíme 

3cm vysoký hrůbek 10cm hloubka a 10cm od sebe, vložíme řízek pozor na polaritu a 

zasypeme   

 použití: ovocné dřeviny maliník, ostružiník 
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Obr: 3.6 Kořenový řízek – místo odběru, upravený řízek, způsob výsadby 

 

d) Řízkování jehličnanů 

 termín: červenec – únor  

 co odebíráme: postranní větvičky mladších rostlin 

 úprava: řízky s patkou, vrcholové, délka 4-12cm, spodní strana vyholení 1-2cm, šikmý 

řez, 

dezinfekce, stimulace 

 postup:  prostor skleník (množárna)  

množárenský substrát (1:1:1) 

podmínky vysoká vzdušná vlhkost, teplota 8-17°C, stínění, větrání 

 průměrná délka zakořenění 6-24 týdnů  

 po zakořenění hrnkování 8-9cm nebo výsadba do volné půdy do konce září 

 použití: Thuja, Chamaecyparis, Juniperus, zakrslé kultivary smrků a jedlí 
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Obr: 3.7 Řízkování jehličnanů – řízek s patkou 

 

druh řízku termín z čeho odebíráme délka zakořenění 

Bylinné řízky: 

Ovocná dřevina 

Okrasná dřevina: 

listnaté opadavé 

listnaté stálezelené 

--------------------------- 

Dřevité řízky: 

---------------------------- 

Jehličnany 

 

2/2 VI. - VII. 

 

V. – VIII. 

VI. - X. 

-------------------------- 

 X. – I. 

-------------------------- 

VII. - II. 

 

letorosty 

 

letorosty  

letorosty 

-------------------------- 

dřevnaté výhony 

-------------------------- 

z mladších větví 

 

5 - 8 týdnů 

 

2 - 4 týdny 

4 - 6 týdnů 

-------------------------- 

 

------------------------- 

6 - 24 týdnů 

 

Tabulka: 3.7 Přehled termínů řízkování 
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 Pracovní postup při řízkování okrasných dřevin viz soubor obr: 3.8 – postup 1 – 10. 

  

1. Pomůcky a nářadí    2. Připravený truhlík  

 

    

3. a 4. Řízky listnatých a stálezelených dřevin  5. Úprava listové plochy 

 

      

6. Řízek jehličnanů s patkou  7. Detail patky  8. Zakořenělý řízek 
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9. a 10. Ošetření řízků stimulátorem růstu a jejich píchání do připraveného truhlíku 

 

Dalším krokem je označení truhlíku popiskou, jemná zálivka a přemístění na množárnu. 

  

3.2.1.2 Hřížení 

 termín: jaro, podzim 

 co hřížíme: 1leté, vyzrálé, nepoškozené, dlouhé výhony 

 možnosti hřížení: hřížení obyčejné – z jedné matečné rostliny je pohřížen jeden výhon 

hřížení paprskové – z jedné matečné rostliny je pohříženo více výhonů 

 způsob: z matečné rostliny ohýbáme do rýh hlubokých 15 – 20cm, výhon pohřížený pod 

zemí nařízneme a připevníme jej kolíky, aby se nevymršťoval, rýhu zasypeme, vrchol 

vyvedeme nad zem a seřízneme na 2-3 očka a vyvážeme ke kolíku, během vegetace z oček 

vyrostou nové výhony a zakoření, mladé rostliny se oddělují od matečné rostliny během 

podzimu nebo jara 

 použití: ovocné dřeviny - rybíz, meruzalka, maliník, ostružiník, réva vinná, okrasné 

dřeviny - popínavé dřeviny 
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Obr: 3.9 Pracovní postup obyčejného hřížení – matečná rostlina, pohřížení výhonu, 

zakořeněný výhon 

 

Obr: 3.10 Pracovní postup paprskovitého hřížení 
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3.2.1.3 Množení oddělky  

 termín: podzim oddělení od matečné rostliny 

 způsob: na jaře seřízneme keř těsně nad zemí, ze zbylé části vyrůstají ze spících pupenů 

letorosty, při jejich výšce 20 -25 cm je přihrneme (kopčení) do poloviny jemnou zeminou, 

přihrnutí několikrát opakujeme, letorost do podzimu pustí kořeny, následuje oddělení od 

matečné rostliny, zakořenělé výhony (oddělky) seřízneme na 4-5 pupenů, mírně 

zakrátíme kořeny a vysazujeme 

 použití: ovocné dřeviny -typové podnože jabloní, hrušní, slivoní  

 

Obr:3.11 Pracovní postup kopčení a získání oddělků: seříznutí keře nad zemí, nakopčení 

vyrůstajících letorostů, opětovné nakopčení, oddělení od matečné rostliny, oddělek 

3.2.1.4 Množení odkopky  

 termín odběru: podzim, jaro 

 způsob: rostliny, které koření vodorovně a tvoří z adventivních pupenů na kořenech 

nové výhony (po oddělení odkopky), odběr z pravokořenných rostlin 

 použití: ovocné dřeviny - ostružiník, maliník, švestky, višně 

     okrasné dřeviny - rhus, aralie, kerria, hypericum, amelanchier atd. 
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Obr: 3.12 Pracovní postup množení odkopky: matečná rostlina, odkopek 

 

3.2.1.5 Dělení trsů 

 termín: jaro, podzim 

 způsob: keř musí být dostatečně mohutný s bohatým kořenovým systémem, vyjmeme ze 

země, rozdělíme na několik částí, nově vzniklé rostliny můžeme nahrnovat nebo vysadit 

přímo na trvalé stanoviště 

 použití: ovocné dřeviny - rybíz 

okrasné dřeviny - buxus, erica, calluna 
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Obr: 3.13 Pracovní postup dělení trsů 

3.2.1.6 Množení šlahouny (odnožemi) 

 používá se především u jahodníku 

 způsob: ze šlahounů odřízneme mladé rostliny, zdravé, dobře zakořenělé, nejvhodnější 

jsou uprostřed šlahounu, výsadba co nejdříve po odběru, prodejní sazenice je vypěstována 

za jeden rok 

 

Obr: 3.14 Rozmnožování šlahouny 

3.2.1.7 Meristémové množení 

Meristémové kultury (množení in vitro) 

 množení rostlin z nepatrných částic meristémových pletiv "in vitro" ("ve skle") je 

nejmodernější a nejproduktivnější technologií množení v současnosti. 

Vše začalo kolem roku 1971, kdy profesor Steward vložil shluk buněk mrkvového kořínku 

o velikosti cca 1 x 1 mm do nádobky s živným roztokem. Nádobku pak umístil do zařízení, 

ve kterém se nádobka neustále otáčela. Do tří týdnů se počet buněk rozmnožil na 

osmdesátinásobek, později vyrazily i kořínky a po přesazení do země dorostla celá mrkev. 
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V průběhu dalších výzkumů se přišlo na to, že nejmladší buňky na vrcholcích výhonů 

(meristémy) nejsou nikdy napadeny viry. 

 využití je možnost rychlého namnožení velkého počtu zaručeně bezvirózních rostlin. 

Ve spojení s metodou dlouhodobého uchovávání sazenic při teplotě 4 °C (tzv. "frigo" 

sadba) je dnes možno například jahodníkovou sadbu množit metodou "in vitro" plynule v 

průběhu celého roku a celou várku pak vysadit najednou v ideálním agrotechnickém 

termínu. 

Právě ozdravění jahodníkových kultur, virózami velmi sužovaných, bylo jedním z prvních 

praktických využití těchto metod. Ozdravovány jsou odrůdy meruněk, broskvoní, podnoží 

pro révu atd. atd. U některých druhů rostlin je již dnes množení in vitro nejúspěšnější 

metodou. 

 Výhody množení in vitro: 

požadavek na malé množství matečného materiálu, možnost použití netradičních orgánů, 

relativně vysoká rychlost množení, úspory pěstebních ploch, nezávislost na klimatických 

podmínkách, vysoká uniformita výsledných rostlin, produkce zdravého materiálu a 

možnost načasování na určitý termín. 

 Nevýhody množení in vitro: 

možný vznik mutací, vyšší energetická náročnost a tedy i finanční náročnost množení, 

potřeba kvalifikovaného personálu. 
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3.2.2 Nepřímé způsoby rozmnožování ovocných a okrasných dřevin 

Štěpování je spojení roubu a podnože. Je to nejrychlejší a nejjistější způsob rozmnožování. 

Používá se, když nelze množit jednodušším přímým vegetativním způsobem. 

 podnož je rostlina, na kterou štěpujeme 

 roub je ušlechtilá odrůda, kultivar, který spojujeme s podnoží. 

 štěpování:  ablaktace - přikájením 

 okulace - očkování 

 kopulace - roubování 

 podmínky pro úspěšné štěpování:  afinita (snášenlivost) je schopnost vzájemného 

srůstu 

a soužití dvou rostlin (roub a podnož), je ovlivňována botanickou příbuzností a 

anatomickou stavbou pletiv a biochemickými aspekty,ideální je když podnož i roub jsou 

stejného druhu(Picea abies podnož, roub je kultivar´ Formánek´) nebo čeledi (podnož pro 

šeřík je ptačí zob – čeleď olivovníkovité...) 

 vhodné klimatické podmínky - nemá pršet, ani mrznout  

 správné nářadí a způsob (technika) štěpování  

3.2.2.1 Ablaktace – přikájení 

 roub zůstává až do srůstu součástí matečné dřeviny 

 nejstarší způsob štěpování 

 termín: v předjaří, z jara před rašením pupenů 

 způsob: podnož je vysazená a roub je součástí matečné rostliny, na podnoži i roubu se 

vytvoří eliptický řez – pevné stáhnutí PVC, lýko a zamazání štěpařský vosk, po srůstu se 

oddělí od matečné rostliny 

 použití: ovocné dřeviny – stromkový angrešt  
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Obr: 3.15 Detail spojení roubu s podnoží 

 

   

Obr: 3.16 Zakořenělá podnož a zakořenělá matečná rostlina s roubem, vlastní ablaktace, 

nový výpěstek 

 

3.2.2.2 Okulace – očkování 

 roub je očko s tenkým štítkem kůry, které přenášíme na podnož 
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 očkujeme pouze listnaté opadavé dřeviny 

 menší spotřeba roubů, menší poranění podnože, rychlé spojení, nepoužívá se štěpařský 

vosk 

 pomůcky: očkovací nůž, PVC páska   

 termíny:  a) na očko bdící  - od jara do června (období 1. mízy) – očko vyraší 

v témže roce očkování (málo využívaný způsob ve velkovýrobě) 

b) na očko spící – konec července – konec srpna (období 2. mízy), roub vyraší až v dalším 

roce po očkování  

 

 způsoby očkování: 

a) když proudí míza - na očko bdící, očko spící 

 Roub odebereme z letorostu, který je odlistěný, musí být úměrný velikosti podnože, očko 

se štítkem kůry držíme ze strany (žádný dotyk),vyloupneme z něj přebytečnou část dřeva a 

zasuneme do vytvořeného T zářezu na podnoži, zavážeme, výška očkování je závislá na 

charakteru výpěstku ( na kořenový krček, v korunce), doba srůstu je průměrně 10 dnů, u 

přirostlého očka nám odpadá řapík.  

 

 

Obr: 3.17 Detail očkování a vázání očka  
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Obr: 3.18 Očkování na očko spící  

 

b) když není dostatek mízy, sušší podmínky - Forketovo očkování (chip bading)  

Používá se v případě, když podnož už nemá dostatek mízy (nelze odchlípnout kůra), u 

roubu nevylupujeme přebytečné dřevo, na podnoži v místě očkování seřízneme tenký 

plátek kůry, dole necháme 0,5cm jazýček a do takto připravené kapsy zasuneme očko. 

 

Obr: 3. 19 Forketovo očkování – chip bading  
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Obr: 3. 20 Zavázání očka gumovým úvazkem 

 použití: ovocné dřeviny – většina druhů (jabloně, hrušně, ořešáky atd.) 

okrasné dřeviny – listnaté dřeviny (javory, lípy, růže, skalníky atd.) 

 

3.2.2.3 Kopulace - roubování 

 spojení roubu s podnoží 

 místo: venku na zaškolkovanou (vysazenou)podnož, pod sklem (skleník, fóliovník) 

 podnož: prostokořenná - roubování v ruce  

zakořenělá- kontejnerovaná, ve volné půdě 

 roub: listnaté dřeviny   letorost, dobře vyzrálý, 3-5pupenů 

 termín odběru buď v době vegetačního klidu prosinec až leden nebo pro letní roubování 

v průběhu vegetace 

 uskladnění roubu v chladu a ochrana proti zasychání (bedny s vlhkým pískem) 

jehličnaté dřeviny  odebíráme těsně před roubováním 

        roub musí být s vrcholovým pupenem 

 pomůcky: nůž-roubovák, žabka, PVC pásky na zavázání, štěpařský vosk (listnaté 

dřeviny) 

 

 termíny roubování 

a) listnaté dřeviny ovocné, okrasné 

venku:  jarní termín – únor až květen  

 letní termín  - srpen (bylinné roubování, roubování za zelena) 

pod sklem: leden až březen, červenec až srpen  
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Z roubování v jarním období únor až květen se dosahuje nejlepších výsledků.  

b) jehličnaté dřeviny 

pod sklem:  leden až březen, srpen 

 

 způsoby roubování 

Pro všechny je společný základní kopulační řez. Délka řezu je 3cm při síle výhonu 1cm, 

poměr 1:3. 

Důležité je těsné spojení pletiv. Cévní svazky musí na sebe nasedat.  

Způsoby roubování podle doby roubování 

 v době vegetačního klidu: do rozštěpu, kopulace, anglická kopulace, plátkování, 

sedélkování, na kozí nožku, na klínek 

 v době vegetace (roubování za zelena): můžeme použít všechny předcházející způsoby a 

též roubování za kůru, do rozštěpu a Tittelův způsob 

 

Způsoby roubování se rozlišují podle síly (velikosti) roubu a podnože. 

1) Roub i podnož jsou přibližně stejně silné 

a) kopulace (družení) 

b) anglická kopulace (družení jazýčkové) 

c) roubování na klínek 

d) roubování za zelena (do rozštěpu, bylinné roubování)  
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a) Obr: 3.21 Kopulace (družení) 

 

 

b) Obr: 3.22 Anglická kopulace 
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c) Obr:3.23 Roubování na klínek 

 

 

 

d) Obr:3.24 Roubování za zelena 

 

2) Podnož je silnější než roub 

e) sedélkování 

f) plátkování 

g) na kozí nožku 
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h) za kůru 

ch) zlepšené za kůru 

i) Tittelův způsob 

j) do rozštěpu za zelena 

k) do boku 

 

 

e) Obr: 3.25 Sedélkování 

 

f) Obr.: 3. 26 Plátkování 
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g) Obr: 3. 27 Na kozí nožku 

 

 

h) Obr.: 3. 28 Za kůru 
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i) Obr: 3. 29 Tittelův způsob 

 

 

k) Obr: 3. 30 Do boku 
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Opakování: 

1. Rozdělte způsoby rozmnožování a zhodnoťte jejich klady a zápory. 

2. Vegetativní rozmnožování rozdělte do základních skupin a vyjmenujte způsoby. 

3. Vysvětlete pojem afinita. 

4. Vyjmenujte druhy řízků, délku jejich zakořenění. 

5. Rozdělte způsoby roubování podle síly roubu a podnože. 

6. Vysvětlete rozdíl mezi roubováním a očkováním. 
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3.3 Rozmnožování trvalek 

3.3.1 Generativní rozmnožování trvalek 

Rozmnožování trvalek výsevem přináší jednu velkou výhodu a to vypěstování velkého 

množství rostlin. Semena je nutné pořídit u renomované semenářské firmy, která zajistí 

mechanickou čistotu semen tj. semena vyčištěná od různých organických příměsí jako 

např. kousků trávy, listů, kořenů, anorganických příměsí jako např. kamínků, hrudek půdy, 

štěrku, od semen jiných rostlin včetně plevelů.  

Důležitá je odrůdová čistota tj. zachování vlastností dané odrůdy, která musí být docílena 

množením těchto rostlin ve speciálních množitelských organizacích. Při běžném pěstování 

trvalek a sběru semen, dochází k nežádoucímu křížení a nejednotnému potomstvu. 

 

3.3.1.1 Třídění a čištění semen 

 Čištění semen provádíme na speciálních sítech o různých velikostech ok. Na vrchním 

sítě zůstanou hrubé nečistoty, na prostředním sítě semena a na dno do misky propadnou 

jemné nečistoty. 

 Dužnaté plody (např. konvalinka Convallaria, kokořík Polygonatum) se ihned po uzrání 

macerují. Bobule se nasypou na síto a pod tekoucí vodou se z nich odstraňuje dužnina. 

Jinou možností je rozmačkání zralých bobulí v misce s vodou, kdy hluchá semena a zbytky 

dužniny vyplavou na hladinu a zdravá semena klesnou ke dnu.(Alan Toogood a kol.: 

Množení rostlin, nakladatelství Slovart 2008) 
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Obr: 3. 31 Čištění semen pomocí sít 

 

3.3.1.2  Uložení semen 

 Semena se ukládají na suchém a chladném místě. Ideální teplota je 5°C. Mohou se 

uložit do uzavřené nádoby v papírových sáčcích často doplněných silikagelem k odstranění 

nežádoucí vlhkosti. (1) Vlhkost semen by neměla překročit 12%. 

 Doba skladování trvá obvykle 2 roky, i když některé trvalky si podržují klíčivost déle 

např. 

hvozdík Dianthus deltoides, levandule Lavandula angustifolia. 

 

2.3.1.3 Skarifikace 

 K narušení tvrdého osemení v přírodě probíhá přirozeně v zahřáté jarní půdě se 

stoupající aktivitou příslušných bakterií. Pokud potřebujeme rostliny vyset dříve, musíme 

narušit osemení uměle. 

 U trvalek se skarifikace provádí hlavně v případě rostlin z čeledi vikvovitých Fabaceae 

např. vlčí bob  Lupinus polyphyllus, hrachor Lathyrus latifolius.  

 Větší semena se v případě menšího množství nařezávají, kdy je třeba opatrnosti, aby 

nebyl poškozen klíček. Pro menší semena trvalek je možné použít obrušování skelným 

papírem nebo smíchání s ostrým pískem, jehož pohybem se osemení semen narušuje. U 

semen trvalek se také používá máčení v teplé a následně chladnoucí vodě nebo ve studené 

vodě 1 - 3 dny před samotným setím. Možné je také využití máčení v chemické látce jako 

např. v Polyethylenglycolu. 
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Obr: 3. 32 Obrušování semen skelným papírem (Alan Toogood a kol.: Množení rostlin, 

nakladatelství Slovart 2008) 

3.3.1.3 Ošetření dormantních semen 

 Stejně jako semena dřevin semena některých trvalek mají přirozenou dormanci, která 

brání klíčení až do doby, kdy nastanou v přírodě vhodné podmínky. Jedná se většinou o 

rostliny z vyšších poloh (skalničky), kde jsou dlouhé zimy s nízkými teplotami. Pro 

předpěstování těchto rostlin je potřeba překonat působení inhibičních látek bránících 

klíčení (dormanci).  

 Do této skupiny patří trvalky, které potřebují semena vystavit nízkým teplotám pod 

bodem mrazu, provést tzv.  stratifikaci. Tyto trvalkové druhy se na podzim nebo začátkem 

zimy vysejí do výsevních misek a 2 - 4 týdny ponechají ve skleníku v běžné množárenské 

teplotě 18 - 22°C s rosením. Po této době se přenášejí do venkovního prostředí, pokládají 

se na záhony nebo do otevřeného pařeniště a vystavují se nízkým teplotám po dobu 4 - 6 

týdnů. 

 Výhodná je pokrývka sněhem, který mírní mrazivé teploty a udržuje teploty okolo -4°C. 

Při jarním tání sněhu dostatečná vlhkost podporuje měknutí osemení, bobtnání a snadnější 

klíčení semen.  

 Pokud dochází k větším výkyvům venkovní teploty, je lepší chladné období prodloužit. 

Po této době se výsevy přenesou do studeného skleníku nebo studeného pařeniště, kde jsou 

udržovány teploty 5 - 12°C. Zde probíhá samotné klíčení. Příklady těchto rostlin jsou 

z rodů dřípatka Soldanella, lomikámen Saxifraga, prvosenka Primula, levísie Lewisia. 

 Některé druhy trvalek ztrácejí rychle klíčivost a je nutné je vyset brzy po sklizni.  Jsou 

to například hořec Gentiana acaulis, třemdava Dictamnus albus, hlaváček Adonis vernalis. 

Vysévají se na podzim a probíhá u nich stejný postup jako při stratifikaci. 

 

 Další skupina trvalek ke svému klíčení potřebuje střídání vysokých (25 - 30°C) a 

nízkých teplot (-4 - +4°C) např. rod čemeřice Helleborus . 

 Existuje také skupina trvalek, jejíž semena klíčí extrémně dlouho (tzv.přeléhají) Může 

to trvat rok i déle než vyklíčí. Je nutné zamezit vyschnutí semen. Uloží se do beden ve 

vrstvách střídavě vrstva semen a vrstva vlhkého písku. Bedny musí být uloženy do stínu a 

zabezpečeny před hlodavci a ptáky hustým pletivem. Na jaře je nutná pravidelná kontrola, 
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zda-li semena neklíčí. Pokud ano, je nutné je okamžitě vyset do připraveného záhonu 

s vlhkým pískem. Příkladem pro extrémně dlouho klíčící semena je rod ďáblík Arum. 

 Velkou skupinu trvalek lze vysévat na jaře již od března do teplé množárny. Klíčí 

rychle do 3 týdnů. Jsou to například rody hvozdík Dianthus, statice Goniolimon, šanta 

Nepeta, pupalka Oenothera, dvojostice Incarvillea.  

3.3.1.4 Výsev semen 

Předpěstování  

 Semena trvalek se vysévají do výsevních misek, květináčů nebo u větších semen přímo 

do sadbovačů. Používá se jemný výsevní substrát, jehož hlavní složkou je rašelina 

s upraveným pH s příměsí písku. Substrátem se naplní výsevní miska, poslední ¼ substrátu 

v misce by měla být přeseta přes síto zvláště při výsevu jemných semen. Po přesetí je třeba 

urovnat povrch substrátu ve výsevní misce, utlačit substrát v  rozích a při okrajích výsevní 

misky a hladítkem mírně utužit celý povrch substrátu. Nad rovným povrchem substrátu by 

od horního okraje misky měl zůstat 1 cm prostoru. 

 Vlastní výsev se provádí obvykle naširoko, rovnoměrně, bez nadměrného zahuštění. 

V případě velmi jemných semen je vhodné semena smíchat s jemným prosátým pískem a 

společně vyset. Semena se po vysetí mírně přitlačí a zasypou vrstvou prosetého substrátu 

ne větší než je průměr vysévaných semen. Velmi jemná semena se buď, vůbec 

nezasypávají nebo se zasypou vrstvou vermikulitu (cca 5mm). Nakonec je třeba výsev 

zvlhčit rosičem, aby se semena nevyplavila. Výsev se označí jmenovkou a umístí ve 

skleníku nebo foliovníku při teplotě 18 - 20°C. 

 Trvalky je možno vysévat do hrnků, do výsevních misek, do sadbovačů, do 

minisadbovačů, do minerální plsti. 

 Ve stadiu děložních nebo prvních pravých lístků /když je možné uchopit do prstů/ se 

rostliny přepichují do sadbovačů nebo v závislosti na velikosti a vzrůstnosti semenáčků 

přímo do hrnků konečné velikosti. 
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Obr: 3.33 Pracovní postup výsevu do výsevní misky: naplnění substrátem, utlačení, výsev 

osiva naširoko, zasypání výsevu vermikulitem a označení popiskou 

 

Přímý výsev 

Jedná se o výsev provedený na venkovní výsevní záhony do řádků podobně jako u 

letniček. Půda na záhonu musí být pečlivě zpracovaná. Semena se vysévají do hloubky 2 

cm. Po vzejití se semenáčky jednotí na potřebnou vzdálenost podle vzrůstnosti konkrétního 

druhu /5 - 10 cm/. Záhon se udržuje v bezplevelném stavu. Rostliny trvalek se ve stadiu  5 

pravých listů přesazují na trvalé stanoviště nebo do hrnků. 

 

3.3.2 Vegetativní rozmnožování trvalek 

Vegetativním způsobem můžeme rozmnožit většinu druhů a kultivarů trvalek. Hlavní 

výhodou vegetativního množení je, že mladé rostliny přesně zachovávají vlastnosti 

matečných rostlin. 
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 K výhodám také patří, že mnohdy ani není potřeba zvláštního zařízení tzn. skleník, 

fóliovník nebo pařeniště. Příkladem je množení dělením trsů, kdy se získávají rostliny 

schopné výsadby na trvalé stanoviště.  

 Nevýhodou vegetativního způsobu rozmnožování trvalek je, že nutně potřebujeme 

matečné rostliny a to v počtu úměrném potřebě mladých sazenic. Množitelský koeficient tj. 

počet dceřiných rostlin, který lze získat z jedné matečné rostliny, je velmi rozdílný podle 

jednotlivých druhů.  

3.3.2.1  Dělení trsů 

 Dělení je nejjednodušší způsob vegetativního množení trvalek. Spočívá v rozdělení trsu 

na více částí. Trs se celý vyryje nejlépe rycími vidlemi, zbaví se přebytečné zeminy a 

rukama nebo pomocí nože, rycích vidlí nebo rýče se rozdělí. Vzniklé rostliny, které mají 

větší či menší kořeny, se nazývají oddělky. Tyto oddělky je nutné po rozdělení upravit. 

Kořeny se zakracují na 7 - 8 cm, nadzemní část by neměla přesahovat 10 cm.  

 Ve velkovýrobních podmínkách jsou trsy děleny na velmi malé oddělky, které jsou dále 

dopěstovány v  nádobách. Oddělky jsou  po dělení přesazeny přímo na trvalé stanoviště 

nebo jsou vysazeny do nádob a po zakořenění expedovány do obchodní sítě.  

 Dělení je prováděno brzy na jaře v době, kdy se na trsech trvalek objevují první listy a 

půda je již rozmrzlá nebo na podzim obvykle koncem září nebo začátkem října, aby 

oddělek byl schopný zakořenit před nástupem zimy. 

 Pokud se dělení trsů provádí v jiném termínu například pozdě na jaře nebo v létě, je 

nutné zakrátit nadzemní část oddělku pro snížení transpirace při zakořeňování a věnovat 

intenzivní péči zálivce zasazených oddělků. Pro velkovýrobní pěstování se množení 

dělením v těchto termínech neprovádí. 

 Dělením trsů se množí velké množství trvalek, které vytvářejí trsy např. rozchodník 

nádherný Sedum spectabile, trvalky rodu rozrazil Veronica, hvězdnice Aster, kohoutek 

Lychnis, velké množství okrasných trsnatých trav, skalniček a kapradin. 

 Ve specializovaných podnicích zabývajících se množením trvalek se dělení trsů provádí 

také v zimním období. Trvalkové trsy jsou vyjmuty z půdy a založeny ve studeném 

skleníku. V průběhu zimy probíhá samotné dělení a zakořeňování oddělků. Vhodně je 

využito období, kdy je nedostatek práce pro zaměstnance a rostliny jsou pak včas 

připraveny pro jarní prodej. Takto se množí např. trvalky rodu bohyška Hosta. 
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 Obdobou množení trvalek dělením je oddělování zakořenělých výběžků např. 

zběhovec plazivý Ajuga reptans, vrbina tečkovaná  Lysimachia punctata, vrbina penízková 

Lysimachia nummularia. 

   

Obr: 3. 34 Nadzvedávání trsu rycími vidlemi  Obr: 3.35 Z trsu se oklepe 

zemina. Na a zdřevnatělý střed je nutné použít rýč 

 

  

Obr: 3. 36 Odstranění starých rostlin ze středu Obr: 3.37 Dělení menších trsů trav. 

trsu. Dělení oddělků na menší části rukama. 

Je třeba, aby každý oddělek měl dostatek kořenů 
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Obr: 3. 38 a 3. 39 Dělení trsu mohutné okrasné trávy trsť rákosovitá Arundo donax pomocí 

sekery. U oddělků se zakracují oddenky, aby vznikl úhledný kořenový bal. 

3.3.2.2 Řízkování 

Řízkování je způsob vegetativního množení, při němž oddělujeme části rostlin, které 

pomocí složitějšího zařízení (vytápěná množárna, fóliovník s automaticky regulovanou 

atmosférou, studené pařeniště) necháváme zakořenit. Výhodou řízkování je vyšší 

množitelský koeficient než u rozmnožování trvalek dělením. 

Druhy řízků používaných při množení trvalek: vrcholové  

stonkové 

bazální  

kořenové 

oddenkové 

listové 

 

 Vrcholové a stonkové řízky 

 K množení trvalek se používají měkké (bylinné) vrcholové nebo stonkové řízky 

odebírané od jara do začátku léta. Řízky by měly být dužnaté a při ohnutí by se měly 

ulomit. Takové řízky koření velmi rychle obvykle za 2 - 3 týdny. Z měkkých bylinných 

řízků se množí například trvalky rodů záplevák  Helenium, šalvěj Salvia, vysoké druhy 

rodu rozrazil Veronica, druhy kvetoucí na podzim z rodu hořec Gentiana. 
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 Další možností řízkování trvalek je použití polovyzrálých  řízků, které se odebírají od 

poloviny léta do poloviny podzimu. Řežou se z výhonů, které aktivně rostou, ale na bázi 

začínají dřevnatět. Tyto druhy řízků koření pomaleji, od 4 - 8 týdnů. Z polovyzrálých řízků 

se množí například rostliny rodu dračík Penstemon, tařička Aubrieta, pochybek Androsace, 

hvozdík Dianthus . 

 

Bazální  řízky 

 Bazální řízky jsou celé mladé výhony odebrané z báze rostliny tak, aby měl každý řízek 

kousek staršího pletiva mateřské rostliny /jedná se o pletivo z minulého roku/. Jsou to silné 

výhony v aktivním růstu, které se odebírají začátkem vegetačního období na jaře. Řízky 

brzy zakoření a do podzimu vytvoří poměrně velké rostliny, které vykvetou, vyzrají a 

dobře přezimují.  

 Takto se množí často například druhy z rodu šalvěj Salvia, stračka Delphinium, vlčí bob 

Lupinus, hvězdnice Aster, chryzantéma Chrysanthemum, vysoké druhy rodu plamének 

Phlox, záplevák Helenium. 

 Bazální stonkové řízky je možné také odebírat z přirychlených rostlin ve skleníku 

v předjarním období. Rostliny se na podzim vyjmou z půdy, nahrnují nebo zasadí do 

záhonu a pěstují ve studeném skleníku nebo pařeništi. Od konce ledna, v únoru a březnu se 

z rostlin začínají odebírat bazální řízky. Příkladem tohoto postupu je rod stračka 

Delphinium, chryzantéma Chrysanthemum. 

  

 

Obr: 3. 40 Bazální řízek stračky nožem. Obr: 3. 41 Čištění bazálního řízku Odstranění 

Delphinium x cultorum.    všech poškozených pletiv nebo zbytků řapíků 
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ze spodní  třetiny řízku. 

 

Obr: 3. 42 Píchání bazálních řízků stračky do vlhkého perlitu. Řízky by měly být přibližně 

do poloviny v perlitu. 

Listové řízky 

 Při tomto způsobu množení je využíváno schopnosti některých rostlin zakořenit z listů 

nebo z části listu. Příkladem pro takové množení jsou sukulentní rostliny rozchodníky 

Sedum. 

 Listy se otrhávají obvykle v létě a spodní částí se zapichují do množárenského 

substrátu s velkým podílem písku nebo perlitu. Je možné také listy rozchodníku odtrhnout 

od stonku, rozložit na vlhký novinový papír a uložit na zastíněnou množárnu o teplotě 

16°C . Po 3 - 4 týdnech se na bázi listů začnou tvořit kořeny a malé rostlinky.  

 Listovými řízky se množí také trvalky z rodu nečada Haberlea a ramonda Ramonda, 

kdy se z listových růžic odebírají listy, které následně zakořeňují ve sterilním 

množárenském substrátu. 

 

 



                73 

 

Obr: 3. 43 Listové řízky rozchodníku na vlhkých novinách s kořeny a drobnými 

rostlinkami.  

 

Kořenové řízky 

 Kořenovými řízky se množí trvalky, které vytvářejí na kořenech pupeny. Množení se 

provádí v období vegetačního klidu na podzim nebo v zimě. 

 Rostliny jsou před příchodem zimy vyjmuty z půdy, zdravé kořeny jsou odřezány 

(z jedné rostliny se odebírá vždy jen třetina kořenů, pokud bude rostlina znovu vysazena 

do matečnice). 

Odříznuté kořeny jsou svázány do svazků a založeny na nemrznoucím místě. Samotné 

řízkování se provádí v lednu až únoru. Kořeny se řežou na délku 5 - 10 cm. Pro označení 

polarity se používá nahoře rovný řez a dole šikmý řez. 

 Řízky se pak píchají svisle do množárenského substrátu tak, aby horní rovný řez byl na 

úrovni substrátu. Nakonec je substrát se zapíchanými řízky pokryt 1 cm silnou vrstvou 

hrubšího písku nebo štěrku. 

 V případě tenkých kořenů se nařežou delší řízky až 13 cm dlouhé, na obou koncích 

rovně zaříznuté. Řízky se položí na substrát vodorovně a zasypou asi 2 cm silnou vrstvou 

substrátu a utlačí se. 

 K zakořeňování kořenových řízků stačí teplota 10 - 15 °C a stálá vlhkost substrátu. 

Kořenovými řízky se množí paznehtník Acanthus, mák východní Papaver orientale, 

sasankovka hupejská Anemone hupehensis, divizna Verbascum. 

 

Obr: 3. 44 Postup množení kořenových řízků a) – e) 
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a) Odřezávání vhodného kořene paznehtníku  b) Řízkování kořene. 

 Acanthus co nejblíže kořenovému krčku. 

 Kořenová soustava byla zbavena zeminy a omyta. 

 

  

 

c) Píchání kořenových řízků do substrátu  d) Substrát s kořenovými řízky je nakonec 

pomocí kolíku.     zasypán hrubším pískem nebo štěrkem 

 

    

e) Způsob ukládání slabých kořenových řízků do substrátu.  

 

Oddenkové řízky 

 Technologie množení trvalek z oddenkových řízků je obdobná jako technologie množení 

kořenovými řízky. Provádí se v období vegetačního klidu. Rostliny se vyjmou z půdy na 

podzim nebo brzy na jaře. Samotné řízkování se provádí v zimním období nebo na jaře.  
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 Bezlistý oddenek se nařeže na části s jedním nebo s několika spícími pupeny. Na řízkách 

se ponechávají i jemnější kořeny, které z oddenku vyrůstají. Větší řezné rány se ošetří 

fungicidním přípravkem nebo až po uložení do substrátu se roztokem fungicidního 

přípravku zalijí. Oddenkové řízky se pokládají na povrch množárenského substrátu a pouze 

ze stran zasypávají nebo se zasypávají celé tak, aby spící pupen byl v rovině 

substrátu.(1)Použitý způsob uložení řízků do množárenského substrátu závisí na charakteru 

rozmnožované rostliny. 

 Nádoby s oddenkovými řízky uložíme na teplou množárnu /teplota 18 - 20°C a vysoká 

vzdušná vlhkost/. Oddenky začínají kořenit a růst obvykle za 4 - 5 týdnů.  

 Oddenkovými řízky se množí např. bergénie Bergenia, konvalinka Convallaria, kosatec 

zahradní Iris x barbata, rodgersie Rodgersia, juka vláknitá Yucca filamentosa.  

 

       

Obr:3.45 Oddenkové řízky bergénie    Obr: 3. 46 Zakořenělé rostliny bergénie 

Bergenia cordifolia o velikosti 4 - 5 cm.   vhodné pro nahrnkování nebo výsadbu 

Každý řízek má několik spících pupenů.   na záhon. 

Dlouhé kořeny byly zakráceny. 

3.3.2.3 Roubování 

 Roubování je způsob množení trvalek, který se využívá hlavně u plnokvětých kultivarů 

šateru Gypsophilla paniculata.  

 Jako podnož se používají kořeny základního druhu, silné asi jako tužka. Na podzim se 

podnože / kořeny/ vyjmou z půdy a založí na bezmrazém místě. Zároveň se vyjmou 

matečné rostliny kultivarů, které jsou určeny k roubování a zasadí do poloteplého skleníku. 

Matečné rostliny kultivarů v průběhu zimy vytvoří výhony, jenž jsou v březnu až dubnu 

využity pro řez roubů. Jako rouby se používají nejen vrcholky lodyh, ale i jejich části 

s jedním párem listů. Většinou se roubuje na kozí nožku viz. obr. č. 20. 
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 Roubovance se sázejí do vyšších květináčů nebo se zakládají do množárenského záhonu. 

Místo roubování musí být asi 1 cm nad povrchem substrátu. Při množárenské teplotě 18 - 

22°C a vysoké relativní vzdušné vlhkosti je možné za 4 - 5 dní pozorovat úspěšnost 

roubování. Za 5 - 6 týdnů se rostliny přemísťují do chladného skleníku k dopěstování. 

Obr: 3. 47 Pracovní postup roubování Šáteru 1 - 5: 

 

 



                77 

 

   

3.4 Rozmnožování cibulnatých a hlíznatých rostlin  

3.4.1 Generativní rozmnožování 

Rozmnožování semeny je u kulturních cibulnatých a hlíznatých rostlin vhodné hlavně pro 

množení přírodních druhů, popřípadě některých jejich variet. Semeny se rozmnožují dále 

rostliny, u nichž je vegetativní množení málo produktivní například brambořík Cyclamen, 

frézie Freesia, begonie hlíznatá Begonia tuberhybrida. Generativní rozmnožování je 

využíváno ve šlechtitelství a semenářství. 

Semena se vysévají na výsevní záhony, do pařeniště nebo do nádob ve skleníku. 

 

Přímý výsev 

 Půda na výsevních záhonech musí být vždy lehčí a lépe připravená než půda na běžných 

záhonech. Semena se většinou vysévají do hloubky 1 - 2 cm. Na výsevných záhonech 

ponecháváme rostliny 2 - 3 roky.  

 Výsev všech přezimujících druhů /s výjimkou dvojostice Incarvillea, zvonkovec 

Platycodon, šuškarda Liatris/ se provádí na podzim, protože bez přemrznutí nejsou semena 

schopna vyklíčit.  

 Semena nepřezimujících druhů se vysévají na jaře.  

 V prvním roce zásadně nehnojíme. Ve 2. a ve 3. roce přihnojujeme na podzim i na jaře 

jako u víceletých porostů.  
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 Cibulky nebo hlízky nepřezimujících druhů je nutné vždy na podzim vyndat. Po třech 

letech narostou u většiny druhů pouze malé cibulky nebo hlízky, které se přesazují a dále 

dopěstovávají. Při každém přesazování jsou vysazeny hlouběji, aby měly zaručené 

odpovídající tepelné i vláhové podmínky. 

 

Výsev do nádob 

 Při výsevu do nádob se na utlačený povrch propustného substrátu rovnoměrně vysejí 

semena a zasypou se slabou vrstvou prosetého substrátu. Nakonec se povrch přikryje 

vrstvou jemného štěrku až po okraj. 

 Nádoby se semeny se ukládají do písku ve studeném pařeništi nebo ve studeném 

skleníku. Doba vzcházení se liší podle charakteru jednotlivých druhů a jejich potřeby 

chladné zimní periody. 
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Obr: 3. 48 Výsev semen řebčíku královského Fritillaria imperialis. 

3.4.2 Vegetativní rozmnožování cibulnatých a hlíznatých rostlin 

Cibulnaté a hlíznaté rostliny velmi často vytvářejí trsy, shluky cibulí nebo hlíz, které často 

čerpají energii z mateřské cibule nebo hlízy. Takové uskupení zásobních orgánů lze množit 

z dceřiných cibulí nebo hlíz. 

3.4.2.1 Množení dceřinými cibulemi nebo hlízami. 

 Pro určení způsobu množení konkrétní cibulnaté nebo hlíznaté rostliny je třeba velmi 

dobře znát její vývoj a morfologii, v tomto případě způsob vytváření dceřiných cibulí nebo 

hlízek. 

 Například narcis Narcissus vytváří dceřiné cibule po stranách mateřské cibule, která se 

nespotřebovává, tulipán svoji mateřskou cibuli spotřebovává a místo ní na podpučí 

vyrůstají dvě dceřiné cibule. Cibulovitá hlíza mečíku se v průběhu vegetace spotřebovává a 

místo ní se na bázi stonku vytváří nová hlíza. Mezi spotřebovanou a novou hlízou vyrůstají 

drobné dceřiné hlízky -  korálky, brut. 

 Množení dceřinými cibulemi nebo hlízkami se provádí v období vegetačního klidu, 

u cibulí po dostatečném vysušení např. narcis Narcissus, tulipán Tulipa. U hlíznaté rostliny 

jiřinka Dahlia se dělení hlíz provádí na konci období vegetačního klidu před sázením do 

půdy. 
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Obr: 3.49 Dělení cibulí narcisu 

 

 

Obr: 3. 50 Množení mečíku Gladiolus dceřinými hlízkami - brutem. Vzdálenost řádků 10 

cm. 

3.4.2.2 Dělení šupinami 

 Dělení šupinami se provádí u cibulnatých rostlin, které mají ve své cibuli uvolněné 

šupiny jako například lilie Lilium nebo některé druhy řebčíku Fritillaria. 

 Po odumření nadzemní části koncem léta a na podzim se vyndají cibule, očistí od půdy 

a přetřídí. K množení se používají silné a zdravé cibule, ze kterých se nejdříve odstraní 

poškozené vnější šupiny. Následně se z cibule odebírají zdravé šupiny. Pokud bude cibule 

ještě použita k výsadbě, odebírá se jen několik šupin a mateřská cibule se vysazuje. Pokud 

jsou cibule určeny výhradně k množení, rozebírá se celá cibule kromě středových šupin. 

Postup množení viz.následující obrázek. 
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Obr: 3.51 Postup množení lilií šupinami v šesti krocích. 

3.4.2.3 Dvojité úkrojky suknic 

Při množení dvojitými úkrojky suknic je zvláště nutné dodržovat hygienické zásady, aby 

se do řezných ran nedostaly zárodky chorob. Prkénko na krájení, všechny nástroje musí být 

čisté. Ostří nože se před každým novým použitím sterilizuje v plamenu kahanu nebo 

lihovým roztokem. 

Množení dvojitými úkrojky suknic se provádí ve stadiu vegetačního klidu, kdy se vybere 

zdravá cibule, odstraní se slupka, staré kořeny a vrchol cibule. Podpučí zůstává nedotčené. 

Cibule se obrátí podpučím nahoru a rozřeže na segmenty. Každá část (segment) obsahuje 

vnitřní část podpučí. Na každém kousku se odloupnou postupně vždy dvě suknice a 

skalpelem se odříznou s kouskem podpučí. Z velkých cibulí lze získat až 40 dvojitých 

úkrojků.  S dvojitými úkrojky se dále zachází jako se šupinami. Asi za 12 týdnů se začnou 

tvořit na bázi šupin cibulky. 
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Obr: 3. 52 Pracovní postup - dvojité úkrojky suknic  

3.4.2.4 Řezání cibulí na segmenty 

Cibule se podélně rozřízne na 8 - 16 částí (segmentů). Nařezané části se namočí do 

fungicidního roztoku. Připravené segmenty se mohou vložit do mikrotenového sáčku se 

zvlhčeným perlitem. Asi za 12 týdnů se začnou tvořit na podpučí cibulky. Každý segment 

se napíchá podpučím dolů a cibulky se zakryjí asi 1 cm vrstvou substrátu. Šupiny se 
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nezakrývají, během růstu odehnijí. Cibulky se dále pěstují  podle nároků konkrétního 

druhu. 
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Ob: 3. 53 Pracovní postup - řezání cibulí na segmenty v pěti krocích 

3.4.2.5 Množení pacibulkami  

Některé cibulnaté rostliny jako například několik druhů lilie Lilium vytvářejí v paždí listů 

pacibulky. Zralé pacibulky se snadno odlomí koncem léta a vysévají se jako semena do 

hloubky 2 x výška pacibulky. Z pacibulek se získávají květuschopné cibule do 3 let. Mezi 

lilie tvořící pacibulky patří například druhy Lilium bulbiferum, L. lancifolium, L.sargentiae  

a jejich hybridy. 

 

   

Obr: 3. 54 Zralé pacibulky se z paždí listů koncem léta lehce odlamují. Detail pacibulky. 
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3.4.2.6 Řízkování hlíznatých rostlin 

 

Tento způsob vegetativního rozmnožování se využívá u hlíznatých rostlin. Příkladem je 

jiřinka zahradní Dahlia pinnata. Její hlízy, které se musí v zimě uchovávat v chladných 

prostorách se  

na konci zimy vyndají, uloží do truhlíku, plastové bedničky nebo přímo do stolového 

záhonu a zasypou se substrátem /kompostovou zeminou/ tak, aby asi polovina hlízy zůstala 

nezasypána. Nádoby se umístí na světlé místo nejlépe ve skleníku, kde je udržovaná 

teplota kolem 15°C. Po 14 dnech se teplota zvyšuje až na 20°C. Substrát se udržuje stále 

vlhký. Když jsou mladé výhony dlouhé asi 10 cm, odřezávají se nebo ulamují tak, že se na 

každém řízku zachová kousek hlízy. Je to množení bazálními řízky, které se dále 

napíchají do truhlíků nebo sadbovačů, zalijí se roztokem Previcur N /fungicid/ a nechají se 

zakořenit.   

 

 

 

Obr: 5. 55 Založené rašící hlízy koncem zimy. 
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Obr: 3. 56 Odřezávání bazálních řízků s částí matečné hlízy. Vpravo detail bazálního řízku.  

 

Podobně jako množení bazálními řízky se množí jiřinky z měkkých vrcholových řízků. 

Matečné hlízy se zasází do nádob /květináče, plastové bedny/ a uloží se do chladného 

bezmrazého skleníku. Od konce ledna se postupně zvedá teplota na 10°C. Řízky o velikosti 

8 - 10 cm se odebírají v průběhu jara tak, že se na výhonu nechává poslední očko u hlízy, 

aby rostlina mohla znovu obrazit. Na řízku se ponechá vegetační vrchol s jedním párem 

listů. Ostatní listy se opatrně odstraní, aby se neporušilo očko v paždí listů. Pod spodní 

uzlinou se řízek šikmo zařízne a ošetří stimulátorem zakořeňování. Řízky zakořeňují 

v běžném množárenském prostředí v truhlících nebo sadbovačích. 
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Obr: 3. 57 Odřezávání měkkého vrcholového  Obr: 3. 58 Vrcholový měkký řízek  

 řízku z narašené hlízy.     jiřinky Dahlia pinnata Detail pupenu 

Řez je veden nad posledním očkem.    (očka) po odstranění listů . 

 

   

 

Obr: 3.59 Píchání vrcholových řízků   Obr: 3. 60 Řízky zakořeňují za 2 - 3  

Jiřinek. Detail sazenice vhodné pro   týdny .do substrátu. Použity obaly  

hrnkování       z biologicky rozložitelného materiálu. 
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Obr: 3. 61 Vrcholový řízek měkký šater   Obr: 3. 62 Vrcholový řízek růžicový 

lomikámen Gypsophila paniculata.    Saxifraga. 

 

 

Obr: 3.63 Stonkový řízek měkký trýzel Erysimum linifolium.  
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Ukázky z trvalkové školky: 

 

 

Obr: 3. 64 Pěstební plochy se závlahou 

 

Obr: 3. 65 Vzešlé výsevy připravené pro hrnkování 
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Obr: 3. 66 Expedice rostlin 

 

 

Obr: 3. 67 Jednoduché stínění porostu  
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4 Podnože pro ovocné a okrasné dřeviny 

4.1 Podnože pro ovocné dřeviny 

Podnože vyšlechtěné v České nebo Slovenské republice mají stejný princip označení.  

Příklad: 

J - KL – 1 

 Počáteční písmeno druhu    generativně množená podnož 

 

     Šlechtitelská stanice ČR nebo SR 

 Označení: J - jabloň, H – hrušeň, K – kdouloň, P – ptáčnice (= název pro planou 

třešeň), S – slivoň (obecný název pro všechny švestky, pološvestky, renklódy, slívy a 

mirabelky) a další. 

Šlechtitelské stanice: KL – Kľčov (SR), TE - Těchobuzice (ČR), BO – Bojnice (SR), TU – 

Turnov (ČR) a další. 

 Číslice na konci zkratky u těchto podnoží vždy označují generativně množenou 

podnož. 

 Písmeno na konci zkratky vždy označuje vegetativně množenou podnož. 

4.1.1 Generativně množené podnože 

Jabloně: 

- bujnější růst, dobrá vitalita 

- dobrá mrazuvzdornost 

- hlubší kořenový systém - nevyžadují oporu - méně poškozovány hryzci 

- vhodné do horších klimatických i půdních podmínek 

J - KL – 1 - mrazuvzdorná, odolná vůči houbovým chorobám středně bujná. Matečné 

stromy brzy a bohatě plodí. Stromy odolávají strupovitosti a padlí, jsou mrazuvzdorné. 

Vypěstované podnože jsou vyrovnané ve vzrůstu, s drobným kořenovým systémem. 

Afinita s naštěpovanými odrůdami dosahuje 100 %. 

J - KL - 2 - mrazuvzdorná i v květu 



                92 

 

J - KL - 3 - mrazuvzdorná i v květu, odolná vůči houbovým chorobám, výsadba i do  

  chudých půd 

J - KL - 4 - mrazuvzdorná, odolná vůči houbovým chorobám 

J - TE - 1 - pro vyšší kmenné tvary 

J - TE - 2 - pro vyšší kmenné tvary 

 

Hrušně 

H - TE - 1 - vyrovnané podnože, dobrá afinita, semena se dováží ze zahraničí 

H - TE - 2 - vyrovnané podnože, semena se dováží ze zahraničí 

H -BO - 1 - ŠS Bojnice, mrazuvzdorná, použití i jako kmenotvorná odrůda  

 

Třešně a višně 

P - TU - 1 - bujná podnož ze ŠS Turnov 

P - TU - 2 - bujná podnož ze ŠS Turnov 

P - TU - 3 - bujnější podnož 

Ptáčnice - planá třešeň - netrpí klejotokem,  

MH - KL - 1 - bujnější podnož odolná vůči mrazům   

Mahalebka - podnož pro zákrskové višně, skalnatý, kamenitý terén 

 

Slivoně 

MY - BO - 1 - dobrý kořenový systém, afinita vynikající, vhodné pro lehčí a středně těžké 

  půdy 

S - BO - 1 - dobře kotví v půdě, slabší růst, vhodná podnož i pro meruňky 

Semenáč Durancie - středně silný růst, krátké období štěpování ve školce 

Semenáč Zelené renklódy - střední až silný růst, dobrá afinita,  

Semenáč Wangenheimovy švestky - střední až slabší růst, mělký kořenový systém, dobrá 

     afinita   

MY - VS - 1 - myrobalán z Veselé u Piešťan, do lehčích, sušších  a středně těžkých půd  

  s vyšším obsahem Ca 

Wako - vhodná pro střední a těžší půdy, odrůdy tvoří menší koruny 

Meruňky 
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M - LE - 1 - růst střední, i jako kmenotvorná odrůda, mrazuvzdorná 

M - VA - 1 

M - VA - 2 

M - VA - 3 

M - VA - 4 - všechny mají bujnější růst 

MY - BO - 1 

S -BO -1 

Semenáč Durancie - středně silný růst, krátké období štěpování ve školce 

Semenáč Zelené renklódy - střední až silný růst, dobrá afinita 

Broskvoně 

B - VA -1 - odolnější proti chorobám a škůdcům, bujný růst, na půdách s vyšším obsahem 

 Ca - výskyt žloutenky 

B - VA -2 - odolnější proti chorobám a škůdcům, bujný růst, na půdách s vyšším obsahem 

 Ca - výskyt žloutenky 

B - VA - 3 - odolnější proti chorobám a škůdcům, na půdách s vyšším obsahem Ca - výskyt 

 žloutenky 

B - VA - 4 - odolnější proti chorobám a škůdcům, na půdách s vyšším obsahem Ca - výskyt

 žloutenky 

Lesiberian - vyšší odolnost proti nízkým teplotám, dobrá afinita, vhodná do půd s vyšším 

 obsahem Ca 

BD - SU - 1 - broskvoň davidiana, vyšlechtěná v Praze - Suchdol, dobrá afinita, odolná 

proti  suchu, vhodná do půd s vyšším obsahem Ca 

BM - VA - 1 - broskvomandloň, dobrá afinita, odolná proti suchu, vhodná do půd s vyšším 

 obsahem Ca, nevhodná pro živné půdy 

BM - VA - 2 = KANDO - broskvomandloň, dobrá afinita, odolná proti suchu, vhodná do 

půd s vyšším obsahem Ca, nevhodná pro živné půdy 

MN - VS - 1 - mandloň z Veselé u Piešťan, nadprůměrná mrazuvzdornost ve dřevě i 

v květu,  netrpí klejotokem, vhodná do půd s vyšším obsahem Ca, nevhodná pro 

živné půdy 

 

Skořápkové ovoce 

Ořešák královský - podnož - ořešák královský, ořešák černý, ořešák popelavý  
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Líska obecná - podnož - líska obecná, líska turecká 

 

Kdouloně, mišpule, jeřáby 

Kdouloně - pro vyšší kmenné tvary – generativně množené podnože hrušní 

- pro nižší kmenné tvary  -  vegetativně množené podnože kdouloní, popřípadě 

hloh 

Mišpule – štěpování na semenáče mišpule, kdouloně, hlohu, jeřábu 

Jeřáby - štěpování na semenáče jeřábu 

4.1.2 Vegetativně množené podnože 

Jabloně 

1. Zakrslé podnože: J – TE – G, J – TE – H 

2. Slabě vzrůstné podnože: M 9, J – TE – E, J- TE – F, J – OH – A 

3. Středně vzrůstné podnože: M 4, MM 106, M 26, J – TE - B 

4. Silné vzrůstné podnože: M 1, J – TE - C 

5. Velmi silně vzrůstné podnože: A 2 

 

 zakrslé až středně vzrůstné podnože potřebují oporu po celou dobu pěstování 

 zakrslé podnože výrazně omezují růst bujných ušlechtilých odrůd 

 M typy – vyšlechtěné ve výzkumné stanici East Malling  

 MM typy - vyšlechtěné ve výzkumné stanici East Malling a Merton, odolnější proti 

mšici krvavé 

 označení OH – Olomouc a Holice, - TE – ŠS Těchobuzice, - KL - ŠS Klčov  

 množené oddělky 

 

M 1 – Duzén anglický - bujná podnož, velký kořenový systém, odolní proti mrazu, nesnáší  

suché půdy, dobře kotví v půdě 

M 4 - Duzén holštýnský - středně bujně rostoucí podnož, malý kořenový systém, středně  

odolná proti mrazům, nesnáší sucho, vyžaduje oporu  

M 9 - Janče žluté – metské – slabě rostoucí podnož, malý kořenový systém, středně 

kořenící, vyžaduje oporu, středně odolná proti mrazům  
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M 26 - středně bujně rostoucí podnož, dobře kotví v půdě, lehké, nezamokřené půdy, 

odrůdy  

na ní dobře plodí 

MM 106 – roste středně až slaběji, vhodná pro spur typy, slabý vzrůst, raný nástup do 

plodnosti, vysoký výnos, dočasná opora, citlivá vůči suchu, trpí krčkovou hnilobou 

A 2 - Alnarp 2 – silně vzrůstná, mrazuvzdorná, pro vyšší kmenné tvary, dobře kotví v půdě,  

nepotřebuje oporu 

J – TE - B - středně vzrůstná, podobná M 1, brzy plodí 

J – TE – C – vzrůstnější, podobná M 1, brzy plodí 

J – TE – E - podobná M 9, vyžaduje oporu, brzy plodí 

J – TE - F - roste slaběji než M 9, podobná M 9, vyžaduje oporu, brzy plodí 

J – TE - G - zakrslá podnož, slabá kořenová soustava, vyžaduje oporu, podobná M 27 

J – TE – H - zakrslá podnož, vhodná opora i když dobře kotví. 

J – OH – A – roste slaběji než M 9, jinak pododná M 9, brzy plodí 

Perspektivní nejnovější podnože: klony podnože M 9 - Angli 

 Pajam 1, Pajam 2 - Francie 

 P22, P2 - Polsko 

 Jork 9 - Německo 

 Mark 9 - USA  

Hrušně 

Pro hrušně jsou vegetativně množené podnože kdouloně. Mají většinou zlepšující vliv – 

lepší a ranější plodnost, lépe vyvinutí plody, ale nesnáší používání půdních kořenových 

herbicidů.  

Kdouloň angerská (MA)  slaběji rostoucí, relativně mrazuvzdorná, snáší i přemokření, 

nesnáší půdy s vysokým obsahem Ca – chlorózy, má dobrou afinitu s většinou odrůd 

hrušní, vyžaduje oporu po výsadbě. 

Kdouloň zakrslá (MC) - roste o pětinu slaběji než předchozí, méně odolná proti mrazu, 

citlivější ke žloutence 

Kdouloň provánská - původ z Francie, šlechtěná v ŠS East Malling, bujnější podnož 

K – TE – B - dobrá afinita jen s odrůdou hrušně Hardyho, používá se málo 
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K – TE – E -dobrá mrazuvzdornost, dobrá afinita jen s odrůdou Hardyho a Konference, 

roste slabě až středně  

BA – 29 - pochází z Francie, středně mrazuvzdorná, středně bujná, dobrá afinita, snáší 

v půdě zvýšený obsah uhličitanu vápenatého i sušší stanoviště 

Třešně a višně 

Višňový odkopek – vhodný pro zahrádkáře, ve školkařské praxi se nepoužívá 

MH – KL - A - množení zelenými řízky, afinita velmi dobrá, menší růst, dřívější plodnost, 

odolná proti chladu  

P – HL – A - množení meristémy, zelenými řízky, velmi slabý růst, vhodné pro nízké tvary, 

zahuštěné výsadby, potřebuje oporu, vhodná jako kmenotvorná  pro ptáčnici 

P – HL – B - stejná jako předchozí, nepotřebuje oporu 

P – HL – C - stejná jako předchozí, nepotřebuje oporu 

SL64 - silně rostoucí podnož mahalebky, vhodná do horších podmínek 

COLT - množení kopčením, dřevitými a bylinnými řízky, mělký, ale hustý kořenový 

systém, vhodná do těžších půd, urychluje nástup do plodnosti o 2 – 3 dny, dobrá afinita, 

bohaté úrody 

Slivoně 

MY – BO – A  - nenáročná, i těžší a přechodně zamokřené půdy, odolná proti mrazu, 

tolerantní proti šárce, množení řízkováním, afinita celkem dobrá 

S – BUPR – A - Botanický ústav Průhonice, vhodná do těžších a vlhčích půd, středně 

 roste, velmi dobrá afinita 

MY – KL – A - odolný proti nízkým teplotám, méně náročný na stanoviště 

PIXY - slivoň vhodná pro nízké tvary, nesnáší sucho, vhodná pro velkoplodé odrůdy 

(zdrobňuje plody), roste slabě, vyžaduje oporu 

ST. JULIEN A ( JA , také ŽILIENKA) -  slivoň vhodná pro teplejší oblasti, nesnáší sucho, 

mělčí kořenový systém, dobře kotví v půdě, brzký nástup do plodnosti 

Broskvoně a meruňky 

Kvůli napadání šárkou se vegetativně množené podnože pro tyto druhy nepoužívají. 

 



                97 

 

Rybíz, angrešt 

Meruzalka zlatá   -  pro stromky, štěpování v korunce, , klony: ME – LS – A, B, C 

 

4.2 Podnože pro okrasné dřeviny 

4.2.1 Podnože pro jehličnany 

 

Podnože pro jehličnaté dřeviny jsou většinou semenáče základních druhů ve stáří 2 – 4let 

(2/1,2/2,1/2). Tyto semenáče musí být zakořenělé a narašené. Za kvalitu a pravost 

zodpovídá sám pěstitel (školkař). 

Pro posílení afinity je vhodné, když roub je co nejvíce příbuzný s podnoží. Proto je snaha 

roubovat kultivary na příslušný základní druh dřeviny. Ve většině rodů lze nalézt tzv. 

univerzální druhy dřevin, které mají dobrou afinitu s ostatními druhy daného rodu. Tyto 

druhy byly dříve intenzivně využívány jako podnože. V současnosti jsou používány 

v případě nutnosti. 

 

 Podnože pro vybrané rody jehličnatých dřevin : 

rod: Pinus – borovice 

Borovice se dělí podle počtu jehlic ve svazečku na 2,3 a 5ti jehličkaté. Tento fakt ovlivňuje 

výběr vhodné podnože. Kultivary roubujeme podle počtu jehlic na příslušné druhy, 

většinou se jedná o základní druhy. 

Dvou jehličkaté borovice: Pinus sylvestris 'Fastigiáta', Pinus mugo'Mops', Pinus 

nigra'Nana' atd. 

Tří jehličkaté borovice: Pinus ponderosa 'Scopulorum' atd. 

Pěti jehličkaté borovice: Pinus strobus 'Radiata', Pinus pumila 'Glauca' atd. 

V případě nutnosti  je možné roubovat  dvou a tří jehličkaté borovice na Pinus sylvestris a 

pěti jehličkaté borovice na Pinus strobus. 

 

rod: Picea – smrk 

Kultivary jsou roubovány na základní druhy smrků a jako univerzální podnož lze použít 

Picea abies. 
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Příklady: Picea abies' Formánek', 'Nidiformis', Picea pungens 'Glauca globosa',Picea 

glauca 'Conica', Picea omorika' Nana'. 

 

rod: Abies – jedle 

Kultivary jsou roubovány na základní druhy a jako univerzální podnož lze použít Abies 

alba, Abies nordmanniana, Abies concolor. 

Příklady: Abies concolor 'Compacta', 'Fastigiata', Abies koreana 'Tundra', 'Tajga'. 

 

rod: Larix – modřín 

Kultivary jsou roubovány na základní druhy. 

Příklady: Larix decidua 'Pendula', 'Repens', Larix kaemperii 'Blue dwarf'. 

 

Podnože pro listnaté dřeviny 

Podnože mohou být semenáče nebo řízkovance ve stáří 2-3 a více let záleží na charakteru 

výpěstku (keř, strom…). Podnož může být zakořenělá (volná půda, kontejner) nebo 

prostokořenná pro tzv. roubování v ruce. 

Pro dosažení dobré afinity jsou kultivary, ve většině případů, štěpovány na základní druh 

dané dřeviny (původní druh). 

Příklady: Acer platanoides 'Globosum',Prunus serrulata 'Kanzan' Prunus fruticosa 

'Globosa' atd. 

,  Obr: 4.1. Prunus kurilensis 'Brillant' 
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Otázky: 

1. Podle jakých kritérií dělíme podnože pro ovocné dřeviny? 

2. Vyjmenujte podnože generativně množené pro jádroviny. 

3. Vyjmenujte podnože vegetativně množené pro peckoviny. 
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5 Zapěstování ovocných a okrasných dřevin 

5.1 Zapěstování kmenného tvaru ovocné dřeviny - stromku 

Kmen může být zapěstován: a) z kulturní odrůdy (podnož se očkuje u země) 

b) z podnože a v požadované výšce se provádí štěpování kulturní odrůdy (třešně a višně) 

c) mezištěpováním (na podnož se naočkuje kmenotvorná odrůda, zapěstuje se kmen a 

v požadované výšce se štěpuje vlastní odrůda, rostlina se skládá ze tří komponentů). 

Další možnost, pěstování ovocných dřevin, spočívá ve výsadbě štěpovance. Podnož je 

naroubována tzv. v ruce v zimním období a v prvním roce ve školce se již zapěstuje kmen. 

5.1.1 Výška kmene  

Podle výšky kmene, která je dána ČSN, se dělí pěstitelské tvary na: 

vřeteno V 50 - 70cm 

zákrsek Z 50 - 70cm 

čtvrtkmen ČK 90 - 110cm 

polokmen PK 130 - 150cm 

vysokokmen VK 180 - 200cm 

 

Obr: 5.1 Pěstitelské tvary ovocných dřevin 

Délka pěstování ovocného stromku trvá 1 až 3 roky a více let, záleží na výšce kmene. 
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5.1.2 Práce ve školce (pěstitelský postup) při zapěstování stromku – 

kmen je tvořen z kulturní odrůdy 

Tento pěstitelský postup se skládá ze tří hlavních úkolů. Jedná se o naočkování kulturní 

odrůdy, zapěstování kmene a založení korunky. 

5.1.2.1 První rok ve školce – očkování kulturní odrůdy  

Hlavním cílem pěstování v prvním roce je očkování kulturní odrůdy, ale než je tato 

operace možná předchází jí několik zásadních pěstitelských kroků. 

 

a) příprava půdy před školkováním (výsadbou) podnoží:  

optimální období je jaro 

 půda v jemnozrnné struktuře, pozemek je rozměřen na záhony 1 - 2 m, jejich velikost se 

odvíjí od velikosti mechanizačních prostředků 

 vzdálenost sazenic v řádku 30 - 35 – 45 cm 

b) příprava podnoží: 

 zakrácení kořenového systému 10 – 12 cm od kořenového krčku u generativně 

množených podnoží 

 zakrácení nadzemní části na délku 35-40 cm, do 30 cm odstranění postranních větví na 

větevní kroužek, nad 30cm zakrácení obrostu na 1-2 pupeny 

 termín provádění: v zimním období následuje opětovné založení, v jarním období před 

výsadbou 

 těsně před školkováním se provede ošetření podnoží v roztoku Agricol, z důvodu 

zabránění vysychání podnoží 
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Obr: 5. 2 Příprava podnoží před školkováním 

c) vlastní školkování (výsadba) podnoží: 

termín: jaro, podzim 

technika: za rýč, školkařskou motyčkou, do rýh vytvořených rýhovačem, sázečem 

hloubka: po kořenový krček  

d) přihrnování podnoží: 

termín: podzim (ochrana proti nízkým teplotám) 

jaro (ochrana proti vysychání) 

technika: ručně, mechanizovaně přihrnovacími radličkami 

e) ošetřování:  

 kultivace výsadby  

 provzdušňování půdy, odstraňování plevelů 

f) očkování kulturní odrůdy: 

 na očko spící (červenec až srpen) 

výška očkování 10-25cm od země  

g) ošetřování po očkování 

kontrola ujmutí oček (odpadá řapík 10 až 14 dnů) 
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kultivace  

 

 

Obr: 5. 3 Vzdálenost školkovaných podnoží 

 

5.1.2.2 Druhý rok ve školce - zapěstování kmene  

Hlavním cílem pěstování v druhém roce je zapěstování kmene, ale než je tato operace 

možná předchází jí několik zásadních pěstitelských kroků. 

 

a) odstranění zbytku podnože po naočkování ušlechtilou odrůdou 

termín provádění je jaro 

1. řez na čípek - nad ušlechtilým očkem se ponechá zbytek podnože 10 – 15 cm, který se 

vyslepí 

- slouží jako opora k vyvázání ušlechtilého letorostu, který roste z ušlechtilého očka 

- odstranění čípku do konce srpna aby se stihla zacelit rána 

- v dnešní době se jedná o méně využívaný způsob 
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Obr: 5. 4. Postup řezu na čípek     Obr: 5. 5 Odstraňování čípku 

 

2. řez naostro (na pupen) - jedná se o nejpoužívanější způsob 

- odstranění podnože nad místem srůstu očka s podnoží 

- je nutný brzký termín, aby nedošlo k poškození již rostoucího letorostu z očka  

- ošetření řezných ran – latex, štěpařský vosk, stromový balzám 

 odstranění planiny, aby nedošlo k zastínění a přerůstání očka 

 možnost vyvázání nově rostoucího letorostu k opěrnému kolíku 

 nářadí používané pro řez – zahradnický nůž žabka, zahradnické nůžky, pro mechanický 

řez lišta 
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Obr: 5. 6 Řez naostro 

 

b) opravné štěpování 

 provádí se u podnoží, kde nedošlo ke srůstu očka  

termín provádění – jaro: 1.očkování na očko bdící 

2. roubování (kopulace, kozí nožka) po ujmutí se nechá jeden letorost 

 po této operaci se postupuje dále v pěstování 

 

c)zapěstování kmene  

Jsou používány tři způsoby zapěstování kmene z vrcholového pupenu, střídavým řezem, 

mezištěpováním. 

1. z vrcholového (terminálního) pupenu 

 nejčastější způsob zapěstování kmene,  

 používá se v dobrých klimatických podmínkách a u vzpřímeně rostoucích odrůd  

 pěstitelský postup – principem je nepřerušený růst vrcholového pupenu 
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- odstraňování bočního obrostu: za 4-5 listem tzv. pinzírování, na větevní kroužek 

- odstraňování případných konkurentů vrcholového pupenu  

- zaštipování je možno opakovat 

 cíl: do podzimu zapěstovat špičák, pro vysoké tvary následuje totožné pěstování 

v příštím roce 

Obr: 5.7 Postup pěstování kmene z vrcholového pupenu 

 

2.střídavým řezem 

využívá se u odrůd se slabším růstem, se sklonem ke křivení a při poškození vrcholového 

pupenu (vlivem mrazu, chorob, škůdců, mechanickým poškozením) 

pěstitelský postup: - výhon se seřízne až na rovnou část řezem naostro  

- další řez je prováděn opět naostro na protilehlý pupen, ponechaný   

- pupen musí být nad jizvou po předcházejícím řezu 

- střídání pravé a levé strany 

 obrost, který roste z postranních pupenů, se odstraňuje ihned na větevní kroužek, nebo 

se zakracuje za 4 - 5 listem a posléze je odstraněn celý 

cíl: zakřivení není v pozdnějších letech patrné, délka pěstování trvá 1 - 3 roky 
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Obr: 5. 8 Postup pěstování kmene střídavým řezem 

 

3.mezištěpování 

 využívá se u slabě a křivě rostoucích odrůd – používá se kmenotvorná odrůda, která 

roste rovně, rychle, zdravě a je odolná proti mrazu, na ni v místě korunky roubujeme 

požadovanou produkční odrůdu 

další využití je u odrůd, které mají špatnou afinitu – na podnož se dá odrůda s dobrou 

afinitou a dobrým růstem, produkční odrůda je roubovaná až v korunce 

 výpěstek se skládá za tří částí – podnož, kmenotvorná odrůda, vlastní plodná odrůda 
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Obr: 5. 9 Postup pěstování kmene mezištěpováním 

5.1.2.3 Třetí rok ve školce – zapěstování korunky  

Po zapěstování kmínku následuje poslední krok a tím je založení korunky stromku (řez na 

korunku). 

termín: jaro 

pracovní postup  na kmínku odměříme požadovanou výšku kmene a připočteme 6 oček 

na základ korunky 

 nad šestým očkem provedeme řez naostro 

 pod základem korunky vyslepíme dvě očka pro dobrý vývoj základních kosterních větví  

 do konce srpna se odstraní obrost na kmínku z důvodu kvalitního zacelení ran 

 v podzimním období říjen až listopad následuje vyorání a expedice výpěstků 
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Obr: 5. 10 Postup zapěstování korunky 

 cíl: zapěstování korunky a příprava výpěstku k vytěžení a expedici 

 

5.1.3 Technologie dopěstování sadby s kvalitnějším obrostem pro 

pěstitelský tvar štíhlé vřeteno tzv. Knipbaum 

Začíná se uplatňovat v Německu a v Holandsku v 80. letech 

Výhody: 

 vytvoření ročního obrostu se smíšenými pupeny 

 tvorba dlouhého i krátkého obrostu přivádí stromek do plodnosti již v prvním roce 1 - 2 

kg ovoce 

 stromek v roce výsadby zaujímá až 50% budoucího objemu 

Nevýhody: 

 vyšší nákupní cena (cca 30% klasické sadby) 

 vyšší nároky na pracovní operace 

 vyšší nároky na kultivaci – hnojení, závlahu  
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Podle druhu výpěstku rozlišujeme dva způsoby: 

Jednoleté štěpovance s obrostem 

Dvouleté výpěstky s jednoletým obrostem – knipy 

5.1.3.1 Jednoleté štěpovance s obrostem 

Termín: v průběhu narůstání letorostů v době vegetace 

Pracovní postup: 

 ruční vyštipování listové čepele v místě přirůstání meristému, listová čepel se zkracuje 

zhruba o 1/2 na postranních listech a výhonech – růstový vrchol nesmí být poškozen 

 operace se opakuje 4 - 6 krát během vegetace 

 u odrůd, které netvoří předčasný obrost, postřik přípravky s fytohormony – Promalin 

(6 benzylademin a GA4, GA7) + smáčedlo nebo přípravek Paturyl, postřik se aplikuje od 

výšky kmene = od 0,6m na vrcholky v týdenních intervalech, koncentrace podle odrůdy 

 (25 - 37ml/l) 

Obr: 5. 11 Postup pěstování jednoletých štěpovanců s obrostem 

 Cíl: získat silný předčasný obrost s odklonem od růstové osy 

5.1.3.2 Dvouleté výpěstky s jednoletým obrostem tzv. knipy 

Pracovní postup: 

 podnož M9 roubujeme v ruce nebo očkujeme, v prvním roce získáme nerozvětvený 

štěpovanec – špičák 



                111 

 

 na jaře zkrátíme ve výšce 0,6 - 0,7m 

 necháme rašit nejvýše ponechaný pupen a všechny ostatní v době rašení vyslepíme 

 na přirůstajícím letorostu se snažíme získat předčasný obrost stejným způsobem jako u 

jednoletého štěpovance (viz 4.1.3.2) 

 pinzírování provádíme 4 - 5 krát za vegetaci 

 Po výsadbě se stromky nezakracují a jsou schopny přinést úrodu již v prvním roce 1 - 2 

kg ovoce. 

Obr: 5. 12 Postup pěstování dvouletých výpěstků s jednoletým obrostem 

 

Opakování: 1) Uveďte možnosti zapěstování kmene. 

2) Shrňte hlavní pracovní operace při pěstování ovocného stromku, když kmen je tvořen 

kulturní odrůdou. 

3) Popište způsoby zapěstování kmene. 

4) Vysvětlete řez na korunku 
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5.2 Zapěstování kmenného tvaru u okrasného listnatého stromu 

a jeho pěstování do prodejní velikosti 

Zapěstování kmene okrasného stromu je stejné jako zapěstování kmene u ovocných dřevin. 

Kmen okrasného stromu může být tvořen z podnože nebo z kultivaru. 

Způsob zapěstování kmene je z vrcholového pupenu, střídavým řezem. Pro zajištění 

rovného růstu kmene jsou dřeviny vyvazovány ke kůlům (bambusová tyč). 

Délka pěstování je 3-5 a více let. Záleží na požadované výšce kmene a rychlosti růstu 

dané dřeviny. 

 U okrasných dřevin není výška kmene nařizovaná normou. Vychází se z podobných 

parametrů jako u ovocných dřevin (čtvrtkmen, polokmen, vysokokmen). 

U alejových stromů je výška kmene v rozmezí 2,20 - 2,5m. 

Okrasné stromy mohou být zapěstovány do různých tvarů - pyramidální tvar, sloupovitý 

růst, převislý tvar atd. 

5.2.1 Pěstitelský postup při zapěstování kmene listnaté dřeviny - 

základní druh  

 jedno až dvouleté mladé rostliny (semenáč, řízkovanec) vysazujeme do vlastní školky 

 termín školkování (výsadby) : jaro, podzim 

 úprava sazenic: přiměřené zakrácení kořenového systému o1/3, nadzemní část se 

zakracuje na 30-40cm,vyjímku tvoří druhy, které mají silný a nepoškozený terminální 

pupen, druhy které se pěstují jako tzv. pyramidy 

 probíhá operace zapěstování kmene  

 po zapěstování do požadované výšky se provádí založení korunky, postup je stejný jako 

u ovocných dřevin. 

5.2.2 Pěstitelský postup při zapěstování kmene listnaté dřeviny - 

kultivar  

Stejně jako u ovocných dřevin tak i zde se naskýtají dvě možnosti zapěstování okrasného 

stromu. Kmen může být zapěstován z kultivaru nebo z podnože a v požadované výšce se 

potom štěpuje kultivar. Úprava sazenic (podnoží) je uvedena v kapitole 5.2.1. 



                113 

 

5.2.2.1 Kmen je zapěstován z kultivaru 

 jedná se o stejný postup jako u ovocných dřevin, které mají kmen zapěstovaný z kulturní 

odrůdy 

 výsadba upravené podnože, naočkování kultivaru (červenec, srpen) 

 následující rok na jaře odstranění podnože a začátek zapěstování kmene 

 posléze v požadované výšce založení korunky a dopěstování do prodejní velikosti. 

5.2.2.2 Kmen je zapěstován z podnože 

 výsadba upravené podnože 

 zapěstování kmene  

 v požadované výšce se očkuje nebo roubuje kultivar a zapěstuje korunka.  

5.2.2.3 Odstraňování obrostu 

Stejně jako u ovocných dřevin tak i u okrasných dřevin se během pěstování musí 

v pravidelných intervalech odstraňovat obrost z kmene.  

 Optimální je odstraňování letorostů v bylinném stavu. Tato pracovní operace by měla 

být dokončena během měsíce srpna, aby došlo k zacelení ran do příchodu zimních měsíců. 

Při expedici by rány měly být zacelené nebo zavalující se do průměru maximálně 2cm. 

 

 

Obr.: 5. 13 Odstraňování obrostu 
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5.2.2.4 Tvarování dřevin 

 Do této pracovní činnosti spadá vyvazování kmene a zapěstování založené koruny. 

 Optimální termín provádění je první polovina vegetace. 

 Vyvazování kmene slouží k zajištění optimálního růstu dřeviny. Stromy jsou 

vyvazovány k bambusovým kůlům, vázací materiál je pružná páska. Dřevina je přichycena 

na několika místech pro zajištění rovného růstu. 

  

Obr: 5.14 Úvazek dřeviny    Obr: 5. 15 Vyvazování dřevin 

 

 

Obr.: 5. 16 Vyvazování dřevin detail  

 

Úprava vzrostlých stromů je prováděna pomocí vysokozdvižné, samojízdné plošiny. 
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Obr: 5. 17 a 5.18 Úprava koruny – výchovný řez 

5.2.3 Pěstební tvary listnatých stromů 

Špičák – stromovitě rostoucí tvary listnatých dřevin bez koruny, případně s postranním 

obrostem. 

Pyramida – keřovité stromy jsou rozvětveny již odspodu a jejich obrost neupravujeme, 

spodek rostliny se do výšky 30cm vyholí – některé javory, olše, břízy, habry, lísku 

tureckou, hlohy, buky, magnolie, moruše, duby, vrby atd. Jestliže je vyžadován u tohoto 

typu dřeviny vyšší kmen, pak spodní větve podle potřeby včas odstraňujeme. 

Sloupovitý tvar – dřeviny se zakracují na vnitřní pupen. 

Převislé tvary – podpora rozvětvení korunky je zakrácením na vnější pupen, dřeviny jsou 

vyvazovány k opěrným kůlům. 

Kulovitý tvar – prosvětlení korunky, odstranění křížících a zahušťujících výhonů. 

Speciální tvary – jsou využívány jak v soukromé tak i ve veřejné zeleni. Dřeviny se do 

těchto tvarů zapěstují ve školce ale i po výsadbě na trvalé stanoviště. Jedná se o tvary typu 

střecha, špalír, oblouk atd. K tvarování je používaná konstrukce. 

 Střecha – na mladé dřevině se odstraní horní část koruny, ponechá se 4 - 6 kosterních 

větví. Ty se připevní ke konstrukci (bambusové tyče). Aby se docílilo obrostu těchto 

kosterních větví, zakracují se na nich rostoucí výhony v jarním období na 5 - 6 pupenů. 

Nežádoucí boční obrost je buď zakracován nebo odstraňován. 
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 Špalír – u alejových stromů se ponechá 12 - 16 bočních větví, které se vyváží ke 

konstrukci. Ostatní větve jsou odstraněny. Délka bočních větví se nejprve udržuje 

pyramidálně, takže nejnižší větve jsou nejdelší a ty nejvyšší jsou nejkratší. Po dosažení 

požadované šířky spodních větví se horní patra upraví na konečnou šíři.  

 Oblouk – dřeviny jsou vyvazovány ke konstrukci obloukovitého tvaru a postupně 

zapěstovány do oblouku. Kmen je vyvazován ke konstrukci a postupně ohýbán do 

oblouku. Boční větve jsou zastřihávány tak aby se docílilo štíhlého tvaru. Pro docílení 

úplného oblouku jsou, na trvalém stanovišti, vysazovány dvě dřeviny zapěstované tímto 

způsobem proti sobě. 

5.2.4 Pěstování listnatých opadavých stromů 

Pro pěstování dřevin (listnatých opadavých, stálezelených, jehličnanů) si každý školkařský 

podnik vytváří pracovní postupy a technologie podle svých podmínek a možností. Vždy je 

hlavním cílem dopěstovat kvalitní sadbu.  

Pěstování stromů je možné buď ve volné půdě (produkuje se prostokořenná sadba, 

s kořenovým balem) nebo v nádobách, obalech ( kontejnerovaná sadba, airpot). 

5.2.4.1 Pěstování ve volné půdě 

Stromy pěstované ve volné půdě se dopěstovávají do prodejní velikosti ve vlastní školce. 

Prostokořenná sadba 

 Takto označený výpěstek má kořeny bez kořenového balu. 

 Dřeviny jsou zapěstovány do prodejní velikosti a v podzimním, jarním období vytěženy 

a nachystány pro distribuci. 

 Prostokořenné dřeviny mají omezenou dobu prodeje a výsadby. V jarním období je 

termín výsadby březen až duben (od rozmrznutí půdy do rašení). V podzimním období 

říjen až listopad (po opadu listů do zámrazu). 
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Obr: 5.19 Prostokořenná sadba – sklizeň  Obr: 5. 20 Dřeviny ve vlastní školce 

Sadba s kořenovým balem – zemní bal 

 Takto označený výpěstek má vytvořený kořenový bal. Kořeny jsou prokořenělé s půdou. 

 Dřeviny jsou vysazovány do vlastní školky ve sponu, aby bylo možno využít při 

obdělávání mechanizační prostředky. 

 Pro tvorbu kvalitního prokořenělého balu je potřeba rostliny v pravidelných intervalech 

přesazovat, každé 2 - 3 roky. Dřevina by měla být přesazena 3x během pěstování ve školce. 

 Před vlastním prodejem je kořenový bal obalen jutou a stažen pletivem. Tím je zaručena 

jeho kompaktnost. Při výsadbě na trvalé stanoviště se tato ochrana balu ponechává. 

Materiál, který se používá na jeho tvorbu, je rozložitelný. 

Termín výsadby a prodeje dřevin s kořenovým balem je březen až duben, září až 

listopad. 
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Obr: 5. 21 Vytěžení dřeviny s kořenovým balem Obr: 5. 22 Práce mechanizace 

 

Obr: 5. 23 Příprava balu na expedici 

5.2.4.2 Pěstování v kontejnerech, obalech 

Kontejnerovaná sadba  

 Dřeviny jsou pěstovány v kontejnerech. Plastové nádoby (obaly) s objemem nad 2litry. 

 Výhody tohoto způsobu pěstování jsou: 

- expedice rostlin a jejich výsadba v celém vegetačním období 

- snadná manipulace s rostlinami 

- menší pěstitelská plocha 

- po výsadbě rostliny na stanovišti rostou, netrpí tzv. přesazovacím šokem 
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 Pro tento způsob pěstování je nutné mít vhodné zařízení (pracovní hala, zpevněná 

plocha, kontejnerovna) a speciální mechanizační prostředky (sázecí stroje, dopravníky, 

závlahové zařízení, stínoviště atd.). 

 Dostatečně silné sazenice se vysazují pomocí sázecího stroje do nádob. Substrát tvoří 

směs rašeliny, drcené borky, ornice, písku, kompostované zeminy, zásobních hnojiv. Pro 

jednotlivé skupiny dřevin se liší složení substrátu. 

 Na upravenou plochu – kontejnerovou se vyrovnávají osázené kontejnery. Záhony mají 

mít jednotnou šířku.  

 Dřeviny je nutné pravidelně přesazovat. Po prokořenění stávajícího obalu. 

 Pro stromy může být kontejnerovna vybavená oporou = vodícím drátem, který brání 

poškození dřevin.  

 

Obr: 5. 24 Kontejnerovaná sadba (kontejnerovna se závlahou, oporou) 
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Obr: 5.25 Kontejnerovaná sadba (kontejnerovna se závlahou,oporou) 

Airpotová sadba - manžety 

 Dřeviny jsou pěstovány v obalech, který je tvořen nopovou fólií. 

 Tento obal nemá fixní dno a jeho velikost je postupně upravována podle velikosti balu 

dřeviny. 

 Dřeviny v těchto obalech jsou umístěny na školkařské textilii, s vyvedenou kapkovou 

závlahou a opěrným systémem pro stromy. 

 Pro expedici je bal obalen jutou a drátěným košem. 

 Sazenice jsou zapěstované stromy. Jedná se o dostatečně silné dřeviny, které mají již 

založenou korunu a byly pěstovány ve volné půdě. 

 Termín prodeje je celé vegetační období. Stěžejním termínem jsou letní měsíce pro 

vzrostlé alejové stromy. 

 Dřeviny pěstované tímto způsobem mají perfektní kořenový systém umožňující rychlou 

adaptaci na stanovišti, jsou olistěné se zapěstovanou korunou a v okamžiku výsadby plní 

hned svou funkci. 
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Obr: 5. 26 Nopová fólie, kapková závlaha  Obr: 5. 27 Detail nopové folie 

 

   

Obr: 5. 28 Prokořeněný bal    Obr: 5. 29 Příprava balu na expedici 
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Obr: 5. 30 a) - b) Dřeviny v airpotech na pěstební ploše – opěrný systém, závlaha  

 

Sadba v pěstebních taškách 

 Dřeviny jsou pěstovány v obalech tzv. taškách se dnem. Jejich umístění, ve školce, je 

stejné jako u airpotu. 

 Sazenice jsou zapěstované stromy. Jedná se o dostatečně silné dřeviny, které mají již 

založenou korunu a byly pěstovány ve volné půdě. Výsadba do tašek probíhá většinou 

v podzimním období. 

 Odpadá zde pracovní operace příprava kořenového balu pro transport a výsadbu, jak je 

tomu u nopové fólie. 

 Při vlastní výsadbě je dřevina vyjmuta z tohoto obalu. 

 Termín výsadby je celé vegetační období.  

Pěstební obaly se neustále vyvíjí, v dnešní době se můžeme setkat s pěstebním taškami 

z rozložitelného materiálu, které se při výsadbě ponechávají na kořenovém balu.  
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Obr: 5. 31 Dřeviny v pěstebních taškách  

 

Snahou je nalézt obal: 

 jež vydrží pěstební podmínky ve školce, 

  je šetrný k dřevinám, šetří náklady 

  jeho používání nevede k znečišťování životního prostředí.  

 

 

Opakování : 

1. Vyjmenujte možnosti  z čeho může být zapěstován  kmen okrasné dřeviny. 

2. Popište způsoby zapěstování kmene. 

3. Uveďte stáří, původ sazenic a průměrnou délku pěstování okrasných listnatých stromů. 

4. Vyjmenujte rozdíly mezi prostokořennou sadbou, sadbou s kořenovým balem, dřevinami 

v kontejnerech, v airpotech a výsadbových taškách. 

5. Uveďte shodné prvky při zapěstování ovocných a okrasných listnatých stromů. 
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5.3 Zapěstování listnatých keřů 

Průměrná délka pěstování je v rozmezí 1-3 let. Keře se mohou pěstovat ve volné půdě nebo 

v kontejnerech. Sazenice může být semenáč, řízkovanec ve stáří 1-  2 let, nebo roubovanec. 

Pokud je keř očkovanec (šeříky) pracovní postup pěstování je stejný, jako u zapěstování 

keřových a stromkových růží viz.kapitola 5.4 Pěstování růží. 

5.3.1 Pěstování ve volné půdě  

 úprava pozemku 

 rozdělení na tabule (druhová a nároková jednotnost) 

 Pracovní postup: 1.rok: - školkování upravených sazenic – termín jaro, podzim, 

(sazenice 1-2 letý semenáč, řízkovanec nebo roubovanec)-kultivační práce 

2.rok: - jaro - seříznutí keřů pro podporu rozvětvení 

 - podzim – sklizeň, třídění, expedice 

V případě špatného vývoje se sazenice nechává na stanovišti ještě následující rok. 

3.rok: - jaro - opětovné seříznutí keře 

- podzim - sklizeň, třídění expedice 

 tímto způsobem získáváme prostokořennou sadbu 

 termín prodeje a výsadby je březen až duben, září až listopad (od rozmrznutí půdy do 

rašení, po opadu listů do zámrzu). 

5.3.2 Pěstování v kontejnerech 

 Keře leze pěstovat v kontejnerech již od začátku množení. Kdy po zakořenění jsou 

řízkovance nebo semenáče nahrnkovány do velikosti kontejneru 9 nebo přiměřené konečné 

prodejní velikosti. Po prokořenění jsou opět přehrnkovány až do dosažení prodejní 

velikosti. 

 Další možnost je, že jsou keře 2 roky pěstovány ve volné půdě a 3.rokem jsou 

nahrnkovány do konečné velikosti a po zakořenění jsou nachystány pro distribuci. 

 Pro podporu rozvětvení jsou na jaře dřeviny seříznuty. 

 Pro pěstování v kontejnerech je nutné mít základní stavební vybavení – kontejnerovnu, 

závlahy, stínoviště. Pěstební substráty a kontejnery různých velikostí, sázecí stroje. 

 Nahrnkované sazenice jsou rozestavovány na ploše kontejnerovny do trojsponu a dále 

podle potřeby rozvolňovány. 
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 Výhody kontejnerované sadby spočívají v možnosti jejího vysazování a tím i prodeje po 

celé vegetační období. Tento způsob pěstování je velmi používaný. 

 

   

Obr: 5. 32 Kontejnerovna    Obr: 5. 33 Evidence dřevin 

 

Opakování: 

1. Vyjmenujte možnosti pěstování okrasných keřů a srovnejte je. 

2. Uveďte stáří a původ sazenic používaných při pěstování  okrasných listnatých keřů. 

3. Jaká je průměrná délka pěstování keře a co vše jeho vývoj ovlivňuje?   

5.4 Pěstování růží 

Všechny skupiny růží (zakrslé, půdopokryvné, sadové, pnoucí, záhonové) se nejčastěji 

rozmnožují očkováním nebo roubováním na vhodnou podnož. Některé růže lze také 

řízkovat (zakrslé, mnohokvěté). 

Odnožující růže se množí odkopky nebo kořenovými řízky a původní druhy parkových 

růží semenem. 

5.4.1 Podnožové růže 

Podnožová růže nemá trpět chorobami, má být otužilá a co nejméně ostnitá. Má mít dlouhý 

kořenový krček bez postranních kořenů, dobrou afinitu a nemá tvořit kořenové výmladky. 

Rosa canina L. – růže šípková 

Tento původní druh není vhodnou podnoží pro velkovýrobu. Je velmi ostnitá, má krátký 

kořenový krček. 
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Větší význam mají její selekce. 

Rosa canina ´´Pávův červený šípek´´ ( syn.R.c. Polmeriana) – bujný růst, výhony jsou 

načervenalé, téměř bez ostnů, dlouhý kořenový krček, dobrá afinita, je nutné včasné 

očkování, protože brzo ztrácí mízu, náchylná na černou skvrnitost listů, patří 

k nejpoužívanějším podnožím v našich podmínkách. 

Rosa canina ´´Ďáblický šípek´´ – bujný růst, výhony jsou zelené, téměř bez ostnů. 

Pěstitelské vlastnosti má podobné jako předešlá podnož. 

Kromě uvedených podnoží se pěstují i jiné odrůdy R.canina, jako např. Inermis, Schmids 

Ideal, Jagerbatalion aj.. 

Rosa corrifolia var. froebelii Rehd.- hluboce kořenící podnož, s bujným vzrůstem a malým 

počtem ostnů, vhodná do těžších půd, při nedostatku vápníku trpí rzí, u naštěpovaných 

odrůd působí intenzivnější vybarvení a delší vegetaci. 

Rosa multiflora Thunb. – růže mnohokvětá 

Podnož má menší počet trnů, poléhavý růst a dlouho drží mízu. Je vhodná pro polyantky a 

některé pnoucí růže. 

 

5.4.2 Vypěstování keřových růží 

Keřové růže jsou očkovány v kořenovém krčku. 

5.4.2.1 Pracovní postup při pěstování podnoží pro keřové růže  

Prvním krokem je vypěstování podnože. Pro keřové růže je délka pěstování podnože 1 rok 

(jednoletý cyklus). Vlastní podnoží se stává jednoletý semenáč. 

 výsev osiva po stratifikaci, termín výsevu je jaro nebo podzim 

 následuje běžná kultivace, před vytěžením se sazenice odlistí tzv. defoliace   

 na podzim se vytěží sazenice 

 úprava sazenic zakrácení o 1/3 – 1/5 nadzemní i podzemní části 

 sazenice se třídí podle síly kořenového krčku, ten by měl být rovný 3-5cm.  

5.4.2.2 Pracovní postup při vypěstování keřové růže 

Jedná se o dvouletý cyklus. V prvním roce se vysadí podnož a naočkuje. V druhém roce je 

odstraněna podnož a dopěstována sazenice keřové růže. 

První rok: 
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 výsadba upravené podnože 

 termín výsadby je jaro nebo podzim ( před rašením, po opadu listů) 

 způsob výsadby může být mechanizovaný nebo ruční 

 hloubka výsadby – kořenový krček je nad povrchem 

 po výsadbě se podnož přihrne  

 očkování na očko spící (červenec až srpen), vlastní postup spočívá v odhrnutí a očištění 

podnože, naočkování a zavázání očka. 

 Na podzim se místo očkování přihrne. 

Druhý rok: 

 Na jaře se odstraní podnož řezem naostro (1cm nad očkem). 

 V létě se zaštipují (pinzírují) ušlechtilé, bylinné výhony za 3 - 5 listem na podporu 

rozvětvení a současně se odstraňuje i planina 

 na podzim následuje vytěžení sazenic, jejich roztřídění, svazkování, zakládání nebo 

expedice. 

 Tímto způsobem pěstování jsou získány prostokořenné sazenice. 

 Termín jejich výsadby je na jaře od března do dubna a na podzim od října až do 

listopadu. 

 Pro ochranu růží před poškozením a vyschnutím se provádí naparafinování nadzemní 

části. Tento vosk se ze sazenic neslupuje, postupně se sám rozpadne. 

 Pro zvýšení trvanlivosti prostokořenné sadby jsou kořeny baleny do vlhkých pilin a 

umístěny do plastového obalu. 

5.4.2.3 Jakostní třídy růží očkovaných v kořenovém krčku 

Jakostní třída I.:  

Růže jakostní třídy A musí mít nejméně tři silné, dobře vyzrálé výhony, z nichž nejméně 

dva musí vycházet z místa očkování, zatímco třetí výhon může vyrašit až o 5 cm výše. 

Jakostní třída II.: 

Růže jakostní třídy B musí mít dva silné výhony, vycházející z místa očkování.  

5.4.3 Vypěstování stromkových růží 

Růže jsou očkovány ve výšce korunky. 
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5.4.3.1 Pracovní postup při pěstování podnoží pro stromkové růže 

Pěstební cyklus pro stromkovou růži trvá 3 roky. Vlastní podnoží se stává 3letý semenáč. 

 v prvním roce pěstování vysejeme osivo (jaro, podzim) a na podzim vytěžíme sazenici – 

1letý semenáč 

 tuto sazenici vysadíme (jaro, podzim) na vzdálenost  80 x 20 cm 

 provádí se kultivace, podnože se nezastřihávají 

 druhým rokem po výsadbě (3.rok pěstování) se na podzim sazenice vytěží, ponechá se 

na ní pouze jeden nejsilnější výhon, sazenice se očistí, roztřídí a nachystají na výsadbu 

nebo prodej. 

5.4.3.2 Pracovní postup při vypěstování stromkové růže 

První rok: 

 výsadba upravených podnoží do sponu 1,25 x 0,15 – 0,20 cm a jejich vyvázání 

k vodícímu drátu nebo kůlům, na podnoži se nechá narůstat pouze vrcholová část v délce 

20 cm, ostatní obrost se odstraní, ještě než zdřevnatí 

 termín výsadby: jaro, podzim 

 v letním období se provádí očkování na očko spící, očkování se provádí ve výšce 

korunky, dvě očka se očkují proti sobě v nestejné výšce 

 v podzimním období se očkovance sehnou ve směru řad a přihrnou se (ochrana proti 

vymrznutí). 

 Druhý rok: 

 na jaře se očkovance odkryjí, seříznou se podnože na čípek dlouhý 12 -15cm,který 

slouží k vyvázání k vodícímu drátu 

 v případě potřeby se provádí přeočkování – Forketovo očkování 

 v letním období se zaštipují ušlechtilé výhony za 3. až 5. listem na podporu rozvětvení, 

odstraňuje se obrost na kmínku 

 v podzimním období se provádí odstranění čípků vydobývání, třídění, expedice. 

 Tímto způsobem je získána prostokořenná sazenice. 

 Termín jejich výsadby je na jaře od března do dubna a na podzim od října až do 

listopadu. 
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Obr.: 5.34 Očkování v korunce – dvě očka proti sobě v nestejné výšce 

 

5.4.4 Pěstování růží v kontejnerech 

Výhody pěstování růží v kontejnerech jsou stejné jako u již zmiňovaných okrasných 

stromů a keřů. 

Pracovní postup uplatňovaný v praxi: 

Ve volné půdě se zapěstuje celá rostlina (keřová, stromková růže). Po vytěžení na podzim 

jsou sazenice upraveny (ostříhání, nadzemní část je naparafínována) a nahrnkovány. 
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Obr: 5. 35 Kontejnerování upravených sazenic keřových růží 

   

Obr: 5. 36 Kontejnerovaná keřová růže Obr: 5. 37 Kontejnerovaná stromková růže 

 

 Pěstování v kontejnerech od začátku výrobního procesu se týká hlavně řízkovaných růží. 

Do kontejneru, konečné prodejní velikosti, jsou napíchány bylinné řízky po několika 

kusech. 

 



                131 

 

Opakování: 

1. Uveďte hlavní rozdíly mezi keřovou a stromkovou růží. 

2. Jaký je nejčastěji využívaný termín očkování při vypěstování záhonové a keřové růže? 

3. Uveďte hlavní body pracovního postupu při zapěstování keřové růže. 

4. Uveďte hlavní body pracovního postupu při zapěstování stromkové růže. 

 

5.5 Pěstování stálezelených listnatých dřevin 

Tyto dřeviny mají list, jenž plní svou funkci více vegetačních období. 

5.5.1 Postup rozmnožování 

Stálezelené listnaté dřeviny se mohou rozmnožovat generativním způsobem (semenem) 

nebo vegetativním způsobem. 

5.5.1.1 Rozmnožování semenem 

Tímto způsobem mohou být rozmnožovány původní druhy, pokud vytváří klíčivé semeno. 

V praxi není tento způsob intenzivně využíván. 

Pracovní postup:  

 Termín výsevu: - pod sklem - brzké jaro (leden až březen) 

Po vzejití se semenáčky přepichují do truhlíku, multiplat nebo rovnou do hrnků o velikosti 

9cm. 

- do volné půdy - termín výsevu je jaro nebo podzim  

Po vzejití se semenáčky rozsazují na větší spon. 

5.5.1.2 Rozmnožování řízkováním  

 Tento způsob množení je nejvíce využívaný. 

Podrobný popis je uveden v kapitole 2.2.1.1 Vegetativní rozmnožování dřevin – řízkování. 

5.5.1.3 Rozmnožování štěpováním 

Tento způsob rozmnožování se využívá při rozmnožování vzácnějších kultivarů a při 

zapěstování kmenných tvarů. 

 Keřové tvary jsou roubovány nebo očkovány na podnož v blízkosti kořenového krčku. 

 Stromkové a převislé tvary stálezelených listnatých dřevin se získávají roubováním, 

očkováním podnože v požadované výšce.  
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 Termín roubování je možný v lednu až březnu – pod sklem v ruce. Roubovanci se poté 

hrnkují nebo vysazují do školky nebo v předjaří na zakořenělé podnože.  

 

Příklady možného rozmnožování štěpování u vybraných druhů dřevin: 

Cotoneaster – skalník (Rosaceae) 

Jako podnože jsou vhodné především semenáčky C. acutifolius, dále C. bullatus, C. 

divaricatus a C. zabelii. Roubují se v zimě v ruce a roubovanci se pak hrnkují či vysazují 

na jaře na záhony. 

 Stromkové tvary roubujeme v předjaří ve školce na šlechtěnce červeného hlohu ve výšce 

120 cm a 140 cm, popř. 200 cm pro stromořadí. Také očka nebo rouby vsazené do T-řezu 

v létě se snadno ujímají jak v koruně pro vypěstování stromků, tak i u země na 1/1 

semenáčky Crataegus oxyacentha. Tak lze rychle rozmnožit vzácnější keřovité druhy.  

 

   

Obr: 5. 38 Kmínkový výpěstek   Obr: 5. 39 Místo srůstu roubu s podnoží 

Cotoneaster salicifolius 'Parkteppich'  

naroubovaný na podnož hlohu 

 

Mahonia – mahon (Berberidaceae) 

Roubování vzácnějších druhů na hrnkované podnože Berberis vulgaris nebo M. aquifolium 

kopulací v zimě ve skleníku je celkem snadné. Nevýhodou je však stále podrážení popř. 

odnožování podnoží.  
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Velkokvěté rhododendrony (Ericaceae)  

Roubuje se pod sklem v termínech leden až březen a srpen až polovina září. 

Využívá se technika roubování kopulací nebo do boku. Podnož pro roubování je 

zakořenělá a přirychlená. 

Ilex – cesmína (Aguifoliaceae) 

Je možné roubovat v zimě kopulací v ruce nebo na hrnkované semenáčky 1/1 I.aquifolium. 

Osvědčuje se i očkování v létě venku na vzrostlejší semenáčky. Na očkách se ponechá 

řapík. Očka zůstanou po 20 měsíců spící. Podnož seřízneme na ostro až v dubnu 

přespříštího roku, kdy potom spící očka mohutně vyraší. 

     

Obr: 5. 40 Roubovanec Ilex aquifolium   Obr: 5. 41 Místo srůstu roubu 

s podnoží 'Myrtifolia'  

5.5.2 Postup pěstování 

Stálezelené listnaté dřeviny se mohou pěstovat v kontejnerech nebo ve volné půdě. 

Při pěstování ve volné půdě získáváme sadbu s kořenovým balem.  

Sazenice jsou buď semenáče, roubovance nebo řízkovance.  

Délka dopěstování do prodejní velikosti záleží na druhu rostliny, pěstebních podmínkách a 

požadované velikosti výpěstku. 
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5.5.2.1 Pěstování v kontejnerech 

 Z kontejnerů o velikosti 8-9cm přesazujeme rostliny po prokořenění do 1,5 – 2 litrových 

kontejnerů (průměr obalu 15 -17 cm). Tato pracovní operace by měla být hotova do 

poloviny roku (průměrně červen až červenec). 

 Důležité je, aby rostliny byly před příchodem zimy ve svých obalech dobře zakořenělé a 

zvládly přezimování. Každé další přesazování je prováděno vždy po prokořenění 

stávajícího obalu. 

 Výhody pěstování v kontejnerech jsou stejné, jak je uvedeno v předešlých kapitolách. 

Stejně jako nutné vybavení.  

 Další možnost pěstování spočívá v zapěstování dřeviny ve volné půdě a poté její 

nakontejnerování  do konečné velikosti obalu. 

 Je nutné, aby rostliny před vlastní expedicí byly v dané nádobě zakořenělé. 

5.5.2.2 Pěstování ve volné půdě  

 Sazenice se vysazují na upravenou plochu (tabuli). 

 Prostokořenné sazenice vysazujeme v jarním termínu do rašení a na podzim od září do 

konce října. Je nutné  aby dřeviny zakořenily před příchodem zimy. 

 U kontejnerovaných sazenic můžeme výsadbu provádět celé vegetační období.  

 Vysazuje se na konečnou vzdálenost. 

 Pro tvorbu kořenového balu se používají dřeviny, které dobře vytváří a drží zemní bal 

(Buxus, Prunus laurocerasus). 

 Pro tvorbu kvalitního kořenového balu je nutné dřeviny v pravidelných intervalech 

obrývat (2 x ročně) nebo přesadit. 

 Vlastní bal je tvořen stejně jako u listnatých stromů. Kořenový bal je obalen jutou a 

pletivem. 

 U dřevin s kořenovým balem je jarní termín prodeje a výsadby duben až květen a 

podzimní září až konec října. Dřeviny nesmí během prodeje přeschnout.  
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Obr: 5. 42 Řizkovance Prunus laurocerasus  pěstovány ve volné půdě 

 

 

Opakování: 

1.Vyjmenujte hlavní druhy stálezelených listnatých dřevin. 

2. Uveďte termín řízkování a popište pracovní postup. 

3.Srovnejte výhody a nevýhody pěstování v kontejnerech a ve volné půdě. 

4. Popište tvorbu kořenového balu. 

 

5.6 Pěstování jehličnanů 

Jehličnany se řadí ke dřevinám, které jsou velmi intenzivně pěstovány a veřejností žádány. 

Jedná se o dřeviny, které jsou vývojově starší  než listnaté dřeviny. 

Patří sem druhy jak stálezelené tak i opadavé ( např. Larix) 

5.6.1 Možnosti rozmnožování 

Jehličnany lze množit způsobem generativním a vegetativním. 

5.6.1.1 Generativní rozmnožování 

Tento způsob je nejvíce využíván při pěstování základních druhů v lesních školkách. 

Pracovní postup je podrobně popsán v kapitole Pěstování semenáčků jehličnatých dřevin. 

 termín výsevu: - pod sklem  - brzké jaro (leden až březen) 

- volná půda (množitelská plocha) – březen až květen  
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Semenáče mají pomalý vývoj na množitelské ploše se ponechávají 1 -2 roky. Prodejní 

semenáč má stáří 2-3 let. 

Možnosti jeho pěstování jsou následující: a) hrnkování a následné pěstování 

v kontejnerech, výsadba během celého vegetačního období 

b) výsadba do volné půdy – jarní období do rašení, v podzimním období září až konec 

října. 

Okrasní školkaři nejčastěji nakupují v lesních školkách semenáče jako podnože pro 

roubování. 

5.6.1.2 Vegetativní rozmnožování 

Jehličnany se rozmnožují řízkováním nebo roubováním. 

a) Řízkování 

řízkujeme hlavně druhy: Juniperus - jalovec, thuja - zerav, Chamaecyparis - 

cypřiš,Ttaxus - tis, zakrslé formy smrků a jedlí 

 termín řízkování: červenec až březen 

- červenec až srpen – zakrslé odrůdy smrků, metasekvoje 

- září až říjen – cypřiše, jalovce, tisy, zeravy 

- listopad až prosinec – zakrslé smrky, jedle a tisy 

- leden až březen (do rašení) – jalovec Juniperus squamata ´Mayeri´, 

 Juniperus sabina ´Tamariscifolia´ 

 Popis vlastního řízkování je podrobně uveden v kapitole 3.2.1.1 Řízkování 

b) Roubování  

 roubují se hlavně druhy: Pinus – borovice, Picea – smrk, Abies – jedle, Larix – 

modřín 

- thuja, juniperus, chamaecyparis jsou roubovány pouze v případě vzácnějších a 

pomalu rostoucích kultivarů, nebo kmínkových výpěstků 

 termín roubování: leden až březen – pod sklem 

srpen – pod sklem 

 podnož: zakořenělá, narašená, nejlépe základní druh dřeviny 

 roub: je odebírán z mladších větví, musí mít vrcholový pupen, termín odběru je ideální 

těsně před roubováním, rouby se skladují v chladu 

 způsob roubování: roubování do boku, roub se nezamazává 
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 výška roubování záleží na charakteru výpěstku  

 ošetření po naroubování: roubovanec se udržuje při teplotě od 12 do 16°C, ve vlhkém 

prostředí (množárna), voda nesmí přijít do styku s místem roubování 

 srůst roubu s podnoží probíhá během 8 – 10 týdnů 

 po srůstu jsou roubovance otužovány (z množárny jsou přeneseny do skleníku) a je 

částečně odstraněna podnož o 1/3 

 celkové odstranění podnože probíhá v období měsíce srpna. 

Pracovní postup roubování jehličnanů na následujících obrázcích: 

  

Obr: 5. 43 Nářadí a pomůcky Obr: 5. 44 Zakořenělá, narašená podnož  Picea abies 
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Obr: 5. 45 Očištěná podnož   Obr. 5.46 Roub Picea pungens 

    

Obr: 5. 47 Roubování do boku   Obr: 5. 48 Řez na podnoži 
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Obr: 5. 49 Zasunutí roubu    Obr: 5. 50 Zavázání roubu 

 

Příklad roubování jehličnanů na kmínek: 

 

   

Obr: 5. 51 Abies koreana 'Kristallkugel' Obr: 5. 52 Detail umístění dvou roubu naproti sobě 

       v nestejné výšce  

 



                140 

 

   

Obr: 5.53 Kmínkový výpěstek Pinus sp.  Obr: 5. 54 Místo odstranění podnože 

 

5.6.2 Postup pěstování  

Stejně jako u stálezelených dřevin se jehličnany pěstují buď v kontejnerech nebo ve volné 

půdě. Sazenicí může být semenáč, řízkovanec, roubovanec. Technologie pěstování je 

totožná. 

Délka pěstování se pohybuje podle požadované prodejní velikosti v rozmezí 3 – 5 a více 

let. 

5.6.2.1 Pěstování v kontejnerech 

 Z kontejnerů o velikosti 8-9cm přesazujeme rostliny po prokořenění do 1,5 – 2 litrových 

kontejnerů (průměr obalu 15 -17 cm). Tato pracovní operace by měla být hotova do 

poloviny roku (průměrně červen až červenec). 

 V průběhu měsíce května, až nehrozí pozdní jarní mrazy, jsou na kontejnerovnu 

vynášeny sazenice. 

 Důležité je, aby rostliny byly  před příchodem zimy ve svých obalech dobře zakořenělé 

a zvládly přezimování. Každé další přesazování je prováděno vždy po prokořenění 

stávajícího obalu. 

 Výhody pěstování v kontejnerech jsou stejné, jak je uvedeno v předešlých kapitolách. 

Stejně je nutné vybavení.  
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 Další možnost pěstování spočívá v zapěstování dřeviny ve volné půdě a poté její 

nakontejnerování do konečné velikosti obalu. 

 Je nutné, aby rostliny před vlastní expedicí byly v dané nádobě zakořenělé. 

 

Obr: 5. 55 Roubovance a řízkovance jehličnatých dřevin před expedici 

5.6.2.2 Pěstování ve volné půdě  

 Sazenice se vysazují na upravenou plochu (tabuli). 

 Prostokořenné sazenice vysazujeme v jarním termínu do rašení a na podzim od září do 

konce října.  Je nutné, aby dřeviny zakořenily před příchodem zimy. 

 U kontejnerovaných sazenic můžeme výsadbu provádět celé vegetační období.  

 Vysazuje se na konečnou vzdálenost. 

 Pro tvorbu kvalitního kořenového balu je nutné dřeviny v pravidelných intervalech 

obrývat, přesadit nebo v přiměřené hloubce podřezat stávající kořenový systém. 

 Vlastní bal je tvořen stejně jako u listnatých stromů. Kořenový bal je obalen jutou a 

pletivem. 

 U dřevin s kořenovým balem je jarní termín prodeje a výsadby duben až květen a 

podzimní září až konec října. Dřeviny nesmí během prodeje přeschnout.  
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Obr: 5. 56: Pěstování ve volné půdě  

 

 

Obr: 5. 57 Organizace pěstebních ploch 
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5.6.2.3 Příklad možnosti pracovního postupu při pěstování jehličnanů  

Tento postup vychází z předpokladu, že školkařský podnik má k dispozici dostatečné 

výměry volné půdy. 

 Srostlé roubovance jehličnatých dřevin se vysazují na rašelinové pěstební záhony, kde se 

prověřuje jejich afinita (snášenlivost roubu a podnože) přibližně 2 roky. Záhony jsou 

opatřeny stínovkou. 

 

Obr: 5. 58 Vytvořený rašelinový záhon 

 

 

Obr: 5. 59 Výsadba roubovanců na připravený záhon 
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Obr: 5. 60 Vysázený záhon  

 Následně jsou roubovance vysazeny do volné půdy a probíhá jejich zapěstování již 

zmíněným postupem viz. 5.6.2.2. 

 

Obr: 5. 61 Vysázené roubovance ve volné půdě 

 Po dosažení požadované velikosti se mohou dřeviny expedovat s kořenovým balem 

nebo přesadit do kontejnerů nechat zakořenit a připravit pro prodej. 
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Opakování : 

1. Vyjmenujte druhy jehličnanů jež jsou vhodné pro řízkování a roubování. 

2. Popište pracovní postup při řízkování jehličnanů. 

3. Popište pracovní postup při roubování jehličnanů. 

4. Uveďte  výhody a nevýhody pěstování v kontejnerech a ve volné půdě. 

 

5.7 POŽADAVKY NA ŠKOLKAŘSKÉ VÝPĚSTKY 

5.7.1 Ovocnářské školkařství 

V současné době platná legislativa již nerozděluje školkařské výpěstky do kategorií podle 

tvarů tak, jak tomu bylo v minulosti (např. Výpěstky bez korunky a Výpěstky s korunkou) 

dle dnes již neplatné vyhlášky č.191 a 92/1996 Sb. Tyto vyhlášky jsou nahrazeny zákonem 

č.219/2003 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 147/2004 Sb. 

Dle platné vyhlášky jsou požadavky na tvar a výšku kmene, počet a délku výhonů 

školkařských výpěstků následující: 

 

 Výška školkařských výpěstků: 

• Minimální výška jednoletého školkařského výpěstku naštěpovaného na slabě rostoucí 

podnoži je 80 cm, minimální výška jednoletého školkařského výpěstku naštěpovaného na 

ostatních podnožích je 100 cm. 

 

 Tvar školkařských výpěstků velkého ovoce: 

• Výpěstky s kotlovitou korunkou mají nejméně 3 výhony nejvíce dlouleté s délkou 

nejméně 30 cm  

• Výpěstky s jednoletou korunkou mají nejméně jeden výhon nejvíce dlouletý o nejmenší 

délce 30 cm. 

• Výpěstky s více než jednoletou korunkou musí mít korunku odborně ošetřenou (řezem). 

 

 Tvar školkařských výpěstků drobného ovoce: 

• Keře angreštu a rybízu – jednoleté výhony, nejméně 1 o délce 40 cm nebo 2 a více o 

délce 25 cm. 
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• Stromky angreštu a rybízu – jednoleté výhony, nejméně 1 o délce 20 cm nebo 2 a více 

o délce 10 cm. 

• Platí i pro kontejnerovou sadbu, ta navíc musí mít dobře prokořeněný bal. 

• Maliník a ostružiník – sazenice o délce 50 cm a síle kořenového krčku 7 - 20 mm 

s vyvinutým podzemním pupenem (u odrůd které jej tvoří); 

5.7.1.1 Obecné požadavky: 

 KOŘENY: 

• svěží, zdravé, nepoškozené a vyzrálé; 

• na generativní podnoži v počtu nejméně 4 (mandloň a hrušeň 2), hlavní kořeny musí být 

rozvětvené, nejméně 20 cm dlouhé s kořenovým vlášením; 

• na vegetativní podnoži 14 cm dlouhé (meruzalka 7 cm), svazčité v dostatečném množství 

na nejméně 12 cm dlouhé bazální části (meruzalka 8 cm); 

 

 KMEN: 

• rovný, hladký, nepoškozený, rány po odstraněném obrostu s okrajovým závalem, 

u broskvoní se obrost ve výšce kmene odstraňuje v bylinném stavu vylamováním; 

 

KORUNKA: 

• odborně upravená řezem, se zdravými, vyzrálými a pravidelně rozloženými výhony 

a upravenými konkurenčními výhony; 

 

5.7.1.2 Požadavky na podnože 

• Podnože nejvýše dvouleté, rovné, vyzrálé, svěží, zdravé, nepoškozené, délka výhonu 

přiměřená skupině třídění a způsobu pěstování, výhon ve spodní části v délce nejméně 10 

cm je udržován bez obrostu. 

 

• Podnože určené k expedici jako prostokořenné se sklízí a expedují odlistěné. 

Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve po 20.10 – 

broskvoně, mandloně, ořešák, po 1.10 – ostatní druhy. 
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• U generativních podnoží je vyžadována podzemní část od kořenového krčku nejméně 15 

cm dlouhá, hlavní kořen rozvětven nejníže v 10 cm od kořenového krčku. 

 

• U vegetativních podnoží se vyžaduje dobré zakořenění bazální části, odpovídající 

příslušnému typu podnože. Velikostní třídění uvádí dodavatel. 

 

 Třídění podnoží 

generativní – měří se průměr v kořenovém krčku; 

vegetativní – měří se průměr ve výšce 7 cm od konce podnože. 

5.7.1.3 Druhy sadby 

Prostokořenné školkařské výpěstky určené k uvádění do oběhu se sklízí a expedují 

odlistěné. 

Odlisťovat a sklízet se mohou až po ukončeném uznávacím řízení, nejdříve: 

• 20. 9. – angrešt a rybíz; 

• 20. 10. – broskvoně mandloně, ořešák; 

• 1. 10. – ostatní druhy; 

 

VÝPĚSTEK S KORUNKOU S PŘEDČASNÝM OBROSTEM – se vytváří u meruněk 

 JEDNOLETÝ ŠTĚPOVANEC – je to očkovanec nebo roubovanec, který je 

vypěstován ve školce za jeden rok. Jeho výška musí být u jabloní na slabě vzrůstných a 

zakrslých podnožích minimálně 80cm, v jiných případech 100cm. Na jednoletém 

štěpovanci může být a také nemusí být předčasný obrost. V případě, že je obrost vytvořen, 

je nutné jej do výšky 40 cm odstranit. Jednoleté štěpovance se téměř výhradně uplatňují v 

moderních výsadbách, kam se používají v dostatečné síle a s vytvořeným předčasným 

obrostem. 

 

 VŘETENO – výška kmene se pohybuje od 30 do 60 cm. Nejmenší počet výhonů včetně 

terminálu je u vřetene 5. Nejmenší délka postranního výhonu je stanovena na 20 cm 

aminimální délka terminálního výhonu má dosahovat 30cm. 

Vřeteno vychází ze slabě vzrůstných podnoží. 
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 PALMETA – výška kmene je 40 –60 cm. U palmety je minimální počet 3 výhony 

v korunce včetně terminálu. Nejkratší délka postranního výhonu je stanovena na 30 cm a u 

terminálního výhonu na 40 cm. 

 

 KMENNÉ TVARY – mezi kmenné tvary zařazujeme zákrsky, čtvrtkmeny, polokmeny 

a vysokokmeny. 

• u zákrsků je výška kmene 40 – 60 cm; 

• u čtvrtkmenů je výška kmínku 80 – 110cm u výpěstků s korunkou, jedná – li se o špičák 

je výška vyšší a to 120-139 cm; 

• výška kmínků u polokmenů s korunkou je 130-150 cm, u špičáku 140-179 cm; 

• jako vysokokmeny označujeme školkařské výpěstky s výškou kmínku 170-190 cm, 

špičáky mají mít délku 180cm a více. 

Nejmenší počet výhonů v korunce včetně terminálu jsou 4, minimální délka postranních 

výhonů je 30 cm a terminálu 40 cm. 

Výška kmene ovlivňuje pracnost při ošetřování výsadby a při sklizni. 

 

 ZÁKRSEK tvoří značnou část intenzivních výsadeb. Je výchozím školkařským tvarem 

pro mnoho jiných typů výsadeb, včetně ovocných stěn různých palmet. Pro zákrsky se 

používají slabě vzrůstné až středně vzrůstné podnože. Plodnost se u jabloní dostavuje od 

4. roku výsadby. Kmenný tvar zákrsek je vhodný pro široké spektrum odrůd. Zákrsky mají 

vysoké nároky na agrotechniku. 

Vřetenovitý zákrsek se odlišuje nižší výškou kmínku, je vhodný pouze do optimálních 

podmínek a intenzivních výsadeb. 

 

 ČTVRTKMEN se zapěstovává na středně vzrůstných podnožích. Doba nástupu do 

plodnosti je 5-7 let. Jsou vhodné pro zakládání sadů na svazích, kde hrozí vodní eroze a je 

nutné zatravnění meziřadí. Jsou na nich zakládány výsadby peckovin pro mechanizovanou 

sklizeň. 

 

 POLOKMEN je z řady faktorů výhodnější než vysokokmen. Jsou zde méně náročné 

agrotechnické zásahy, je možné využít i vegetativně rozmnožované podnože (např. A2), 

polokmeny mají o něco dřívější nástup do plodnosti než vysokokmeny. Jsou vhodné do 
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sušších oblastí, chudších půd. Do intenzivních výsadeb už nejsou zapojovány. Umožňují 

pěstování podkultur. 

 

 VYSOKOKMEN se pěstuje převážně mezištěpováním na odolnou kmenotvornou 

odrůdu. Pro vysokokmeny se používají výhradně generativní podnože. Vysokokmeny mají 

vysokou přizpůsobivost horším podmínkám, trpí menšími poškozeními od jarních mrazíků 

a obdělávání půdy pod stromy je snadnější. Nepoužívají se pro intenzivní výsadby, mají 

význam z hlediska solitér nebo stromořadí okolo silnic, různých stavení apod. Nástup do 

plodnosti je u vysokokmenů pozdní, může se projevovat i střídavá plodnost a nižší kvalita 

plodů. Nároky na řez a sklizeň jsou vysoké. Je možné pěstování podkultury. 

 

Opakování:  

1. Vyjmenujte všeobecné požadavky na školkařské výpěstky. 

2. Uveďte kmenné tvary a stručně je charakterizujte. 

5.7.2 Okrasné školkařství 

Požadavky na kvalitu školkařských výpěstků jsou uvedeny v normě Výpěstky okrasných 

dřevin, Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti (ČSN 464902-1). 

Norma odpovídá technickým požadavkům DIN. Byla zpracována v souladu a 

s přihlédnutím k jakostním normám a pěstebním předpisům, které jsou platné v zemích 

EU. 

Norma platí pro výrobu a dodávání školkařských výpěstků tj. listnatých a jehličnatých 

stromů a keřů, ovíjivých a pnoucích dřevin a růží, které jsou určeny k výsadbám na trvalé 

stanoviště nebo k dalšímu pěstování. Doplňuje úvodní související normu ČSN464902 

Výpěstky okrasných dřevin.  

Normu zpracoval Svaz školkařů České republiky s VÚKOZ Průhonice. 

5.7.2.1 Všeobecné ukazatelé jakosti 

Dřeviny, které se uvádějí do obchodu, musí odpovídat těmto ukazatelům jakosti. Odchylky 

od těchto ukazatelů jakosti (např. tvarem růstu, velikosti nádob atd.) vyžadují výslovnou 

dohodu mezi dodavatelem a odběratelem. Dřeviny, které nevyhovují těmto požadavkům 

jsou pro výsadbu nevhodné a nesmějí být nabízeny ani obchodníkům, ani konečným 

spotřebitelům. 
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 Výška, šířka, počet a délka výhonů, rozvětvení, obrost a rovněž olistění nebo jehličí musí 

odpovídat druhu/kultivaru v příslušném stáří a mít navzájem vyvážený poměr. To platí i pro 

poměr podnože k roubu, kmenu ke koruně a pro stavbu koruny. 

Stanovené velikosti obsahují toleranci (velikost od–do), která je nezbytná pro racionální a 

odborné třídění výpěstků. Třídění je korektní, jestliže všechny rostliny jednoho stupně 

třídění vykazují udanou nejmenší velikost. 

Pokud je stanoven jen jeden údaj velikosti, měří se druhy/kultivary rostoucí do výšky v 

dosažené výšce od země a rozkladitě rostoucí v průměrné šířce. 

Obvod kmene se měří ve výšce 1 metr nad zemí. U vícekmenných dřevin se udává celkový 

obvod kmene ze součtu objemu jednotlivých kmenů.  

 Roztříděné dřeviny musí být v každé třídící jednotce (např. svazek) opatřeny trvanlivou 

jmenovkou  (všeobecně platné zkratky viz v příloze).  

Z popisu musí jednoznačně vyplývat: 

– rod, druh, kultivar (latinský název – případně název nezaměnitelně zkrácený) 

– tvar výpěstku 

– údaje o přesazování (např. 3× přesazované) 

– třídění (např. výška v cm 30–40, průměr kořenového krčku 8–10, počet výhonů 3)  

Růže jakostní třídy B je třeba označit výslovně jako takové, bez dodatků. Na jmenovkách 

stačí pro označení zkratka B.  

  Dřeviny musí být s ohledem na půdní poměry a přesazovací techniku přesazovány tak 

často, aby po odborné výsadbě, potřebném řezu a následné péči byl zaručen vývin 

typického habitu v požadovaném růstovém tvaru. 

„Přesazení“ znamená vyjmutí rostliny z půdy a zasazení na jiném místě. 

„Podřezání“ znamená přerušení kořenů od okolní půdy a ponechání rostliny na místě. 

Podřezání nenahrazuje přesazení.  

Pěstování musí probíhat podle pěstebních směrnic Svazu školkařů ČR a v nich stanovených 

minimálních sponech (odstupech).  

  Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich stav musí odpovídat vzrůstu, druhu či kultivaru, 

stáří, půdním poměrům a pěstování.  

  Zemní baly musí být velké přiměřeně druhu/kultivaru a velikosti rostliny i půdním 

poměrům a pokud možno rovnoměrně prokořeněné. Je třeba je opatřit – s výjimkou 

pěnišníků a azalek – balovou plachetkou a mohou být navíc zajištěny balicími kroužky. 
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Jako balová plachetka a balicí kroužky jsou přípustné jen takové materiály, které nejpozději 

za půldruhého roku po výsadbě v půdě převážně zetlejí a neovlivní další růst kořenů dřevin. 

Pro drátěné balení je nutno použít nepozinkované drátěné pletivo (pokud možno žíhané) 

nebo drátěný koš.   

  

  Dřeviny nesmějí vykazovat žádné nedostatky a poškození, způsobené chorobami, škůdci 

nebo pěstebními opatřeními, které by snižovaly hodnotu nebo způsobilost pro 

předpokládané použití. Musí být tak zdravé, vyzrálé otužilé, aby nebylo ohroženo jejich 

ujmutí a další růst.  

  Dřeviny musí být druhově a odrůdově správně označeny.  

  Štěpování (rouby, očka) musí být dobře přirostlá; poměr podnože k roubu vyvážený.  

  Solitérní dřeviny jsou jednotlivé výpěstky charakteristicky rostoucí, s druhově 

specifickým obrostem, případně musí mít odpovídající korunu. Musí být pěstovány ve 

sponech, které umožňují jejich typický vzrůst a další přesázení.  

  U kontejnerových rostlin (Ko) musí být velikost nádoby v přiměřeném poměru k 

velikosti rostliny. Dřeviny vysazovat tak, aby kořeny v nádobách byly přirozeně utvořené. 

Obsah nádoby musí být nejméně 1,5 litru a musí být dobře prokořeněný. Rostliny 

vypěstované v menších nádobách objemu do 1 litru se označují jako „rostliny 

hrnkované“ (H).  

 Kontejnerové a hrnkované rostliny musí být pravidelně přesazovány, aby se zabránilo 

kořenovým deformacím tj. ohýbání kořenů a jejich stáčení do spirály, tvoření kořenových 

uzlů a pod.  

 V písemném styku, v nabídkách a účtech, na jmenovkách a dodacích listech je třeba 

uvádět obsah nádoby. U mladých rostlin a u podnoží nemusí být tento údaj uveden.  

    
5.7.2.2 Názvosloví pro školkařské výpěstky a jejich tvary 

 Keře jsou rozvětvené, bezkmenné tvary výpěstků s více výhony. 

 Špičáky jsou tvary stromovitě rostoucích dřevin bez koruny. 

 Pyramidy jsou tvary stromovitých dřevin, které rostou přirozeně pyramidálně nebo 

s takto od země upravovaným obrostem s minimální výškou 150 cm. 

 Vysokokmeny jsou tvary stromovitých dřevin s kmenem a korunou. 

 Dřeviny pro živé ploty jsou stromovitě nebo keřovitě rostoucí dřeviny, vhodné svými 
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růstovými vlastnostmi k řezu a tvarování. 

 Ovíjivé a pnoucí dřeviny jsou dřeviny, jejichž zvláštní růstové vlastnosti spočívají v 

samostatném popínání nebo ovíjení po opěrných konstrukcích 

  Konformní rozmnožovací materiál (CAC) – osivo a vegetativní části sklizené a 

odebírané ze semenných množitelských porostů – matečných rostlin okrasných dřevin a 

trvalek (semena, řízky, rouby a očka, oddenky apod.), dále mladé rostliny a výpěstky určené 

k dalšímu pěstování nebo ke konečnému spotřebiteli podle § 20 zák. č.357/99 Sb. nesou 

označení konformní materiál (conformitas agraria communitatis – CAC). 

Rozmnožovací CAC materiál smí být uváděn do oběhu ve smyslu výše citovaného zákona 

splňuje-li podmínky druhové (odrůdové) čistoty a pravosti, dále je-li označen názvem druhu 

event. odrůdy – kultivaru. Určujícím měřítkem kvality školkařských výpěstků uváděných 

do oběhu jsou pak ukazatele jakosti uvedené v normě. 

5.7.2.3 Způsoby pěstování a zkratky pro mladé rostliny 

Pro způsoby pěstování (vegetativní, generativní) a tím vzniklé mladé rostliny se využívají 

číselné a písemné kódy. 

 1) semenáče: 1. číslo – udává počet roků na semeništi 

2. číslo – udává počet roků po přesazení 

X mezi č. 1 a č. 2 -přepichování zazelena 

- mezi č. 1 a č. 2 – podřezávání semenáče 

● 1 letý semenáč nepřesazovaný   1/0 

● 2 letý semenáč nepřesazovaný   2/0 

● 2 letý semenáč přesazovaný   1/1 

● 4 letý semenáč přesazovaný   2/2 , 1/3 

● 1 letý semenáč podřezávaný   1 – 0 

 2) řízkovanci: 1. číslo je vždy 0 

2. číslo uvádí počet roků po napíchání 

3. číslo uvádí počet roků po přesazení 

X mezi č.2 a č.3 značí přesazení zazelena 

 

● Bylinné řízky ( letní ) – označeny vždy 3 čísly 

1 letý bylinný (letní)řízkovanec   0/1/0 
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2 letý bylinný (letní) řízkovanec   0/2/0 

2 letý bylinný (letní) řízkovanec přesazovaný 0/1/1 

 

● Dřevité řízky – označení tvoří vždy 2 čísla 

1 letý dřevitý řízkovanec    0/1 

2 letý dřevitý řízkovanec   0/2  

 

 3)štěpovanci: roubovanci a  očkovanci 

značení začíná vždy písmenem X 

1. číslo po X udává rok po naštěpování 

2. číslo udává počet roků po přesazení 

 

1 letý štěpovanec   X/1/0 

2 letý štěpovanec    X/2/0 

2 letý štěpovanec přesazovaný X/1/1 

4) hříženci, oddělky, odnože., kořenové řízky: 

začínají vždy znakem - 

1. číslo po – udává roky zakořenění 

2. číslo udává počet roků po přesazení 

1 letý hříženec, oddělek atd   - 1/0 

2 letý hříženec, oddělek atd.   - 2/0 

2 letý hříženec přesazovaný   - 1/1  

 

Tab.: 5. 1 Způsoby pěstování a zkratky 

Pojem 
německé 

zkratky 

zkratky EDV 

a DIN 18916 
anglicky 

semenáč S  S – seedling 

řízek (bylinný) St  C – softwood cutting 

dřevitý řízek Sth  hardwood cutting 

odnož Abl  layered stem 

odkopek, oddělek Abr  layer 
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oddenek Ausl  rhizome 

kořenový řízek Ws  root cutting 

podnož   rootstock 

podnože prostokořenné   bare rootstock 

podnože hrnkované   pot–grown rootstock 

nezakořeněné řízky   unrooted cuttings 

roubovanec Vg  grafted plant 

roubování v ruce Hvg  grafting on bare rootstock 

semenáč přepichovaný pik S  pick seedling 

podrytý (podříznutý) =/ GEST  

 označení výpěstků 

mladých rostlin 

jednoleté semenáče 1j.S. 1/0 1/0 

dvouleté semenáče 2j.S.  2/0 2/0 

dvouleté přesazované 

semenáče 

2j.v.S 2/1 2/1 

tříleté přesazované 

semenáče 

3j.v.S. 1/2 nebo 2/1 1/2 nebo 2/1 

čtyřleté přesazované 

semenáče 

4j.v.S 1/3 nebo 2/2 1/3 nebo 2/2 

jednoleté bylinné 

přepichované semenáče 

1j.pik.S 1 X 1 1 X 1 

dvouleté bylinné 

přepichované semenáče 

2j.pik.S. 2 X 1 2 X 1 

jednoleté zakořeněné, 

bylinné řízky 

1j.b.St. 0/1/0 0/1/0 

jednoleté přesazované, 

bylinné řízky 

1j.v.St 0/1X0 0/1X0 

dvouleté zakořeněné bylinné 

řízky 

2j.St. 0/2/0 0/2/0 

dvouleté přesazované 2j.v.St 0/1/1 0/1/1 
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bylinné řízky 

tříleté přesazované bylinné 

řízky 

3j.v.St. 0/1/2 nebo 

0/2/1 

0/1/2 nebo 0/2/1 

čtyřleté přesazované bylinné 

řízky 

4j.v.St. 0/1/3 nebo 

0/2/2 

0/1/3 nebo 0/2/2 

jednoleté zakořeněné dřevité 

řízky 

1j.b.Sth. 0/1 0/1 

dvouleté zakořeněné dřevité 

řízky 

2j.b.Sth. 0/2 0/2 

zakořeněné kořenové řízky bew.Ws –1/0 –1/0 

jednoletí roubovanci 1j.Vg X/1/0 X/1/0 

dvouletí roubovanci 2j.Vg X/2/0 X/2/0 

dvouletí přesazovaní 

roubovanci 

2j.v.Vg X/1/1 X/1/1 

jednoleté roubování v ruce 1j.HVg X/1/0 X/1/0 

jednoleté odnože 1j.Abl –1/0 –1/0 

dvouleté přesazované 

odnože 

2j.v.Abl –1/1 –1/1 

jednoleté odkopky 

(oddělky) 

1j.Abr –1/0 –1/0 

jednoleté oddenky 1j.Ausl –1/0 –1/0 

dvouleté přesazované 

oddenky 

2j.v.Ausl –1/1 –1/1 

 

 

4.7.2.4  Třídění dřevin 

Třídění dřevin se provádí podle druhu dřeviny a charakteru výpěstku. 

Prostokořenné opadavé keře se třídí podle počtu výhonů (2, 3) a výšky v cm. 

Standartní keře opadavé v kontejnerech se třídí podle charakteru vzrůstu nebo růstových 

vlastností druhu/kultivaru podle výšky nebo šířky výpěstku a musí být uváděna velikost 

kontejneru v litrech a označení kontejneru Ko. 

Špičáky stromů se třídí podle velikosti – výška v cm.  



                156 

 

Keřové tvary stromů se třídí podle obvodu kmene v cm. 

Pyramidální tvary se třídí podle výšky v cm. 

Vysokokmeny se třídí podle obvodu kmene, který se měří ve výšce 100 cm nad zemí a 

nebo je také možno uvádět celkovou výšku dřeviny od kořenového krčku v cm. 

Alejové stromy se třídí podle obvodu kmene, který se měří ve výšce 100 cm nad zemí. 

Keřové růže – očkované růže 

Jakostní třída I.: Růže jakostní třídy A musí mít nejméně tři silné, dobře vyzrálé výhony, 

z nichž nejméně dva musí vycházet z místa očkování, zatímco třetí výhon může vyrašit až 

o 5 cm výše. 

Jakostní třída II.: Růže jakostní třídy B musí mít dva silné, dobře vyzrálé výhony, 

vycházející z místa očkování. 

 

Stromkové (kmínkové) růže 

Stromkové  růže se třídí podle jakosti a výšky kmínku. 

Jakostní třída I.: korunka musí mít nejméně tři silné dobře vyzrálé výhony, vycházející ze 

dvou míst očkování. 

Jakostní třída II.: na rozdíl od jakostní třídy A může korunka vyrůstat jen z jednoho 

očkování a musí mít nejméně dva dobře vyzrálé výhony. 

Výška kmínku v cm : nízkokmeny  40, polokmeny  60, vysokokmeny 90, převislé tvary 

140. 

Stálezelené listnaté dřeviny 

Třídění se provádí podle výšky a/nebo šířky v cm. Vždy by měl být uveden parametr 

měření. 

Jehličnaté dřeviny 

Třídění se provádí podle výšky a/nebo šířky v cm. Vždy by měl být uveden parametr 

měření. 

Jehličnaté dřeviny – kmenné tvary 

Kmenné tvary jehličnanů se třídí podle výšky kmene ( kmínku) a průměru koruny 

Dřeviny pěstované se zemním balem bývají označeny ZB a následně je uváděna výška 

nebo obvod kmene podle charakteru výpěstku. 

Dřeviny pěstované v kontejnerech bývají označeny Ko, je uváděna velikost kontejneru 

v litrech a velikost dřeviny podle charakteru výpěstku.  
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Dřeviny pěstované v hrnkách (nádoba do 1,5l) jsou označeny H a velikostí obalu v cm a 

velikost dřeviny podle charakteru výpěstku. 

5.7.2.4 Příklady pojmenování označení výpěstků rostlin 

Tab.: 5. 2 Příklady 

Použití pro: ruční nebo strojový způsob psaní 

vysokokmen Tilia cordata   Vk 3×p   220 12–14 

polokmen Malus baccata   Pk150 

pyramida Carpinus betulus   Pyr 250–300 

lehký špičák Quercus robur   Lšp 80–100 

špičák Quercus robur   Šp 2×p   150–200 

lehký keř Euonymus europaeus   Lkeř 70–90 

standardní keř Euonymus europaeus   100–125 

keř hrnkový Hypericum calycinum   H10×10   15–20 

keř v kontejneru Prunus triloba   Ko 3 l  60–80 

keř pro živé ploty Ligustrum vulgare   5/7výh   60–100 

jehličnan pro živé ploty Thuja occidentalis ’Smaragd’   Bal   40–60  

půdopokryvná rostlina Cotoneaster dammeri   H10×10   15–20 

popínavá rostlina Hydrangea petiolaris   Ko 2 l   60–80 

štěpovaná růže (očkované) flor.’Neues Europa’   I. 

stromková růže   ’Gloria Day’   Ktk 90 I. 

jehličnan s balem  Abies concolor   3×p   Bal 200–225 

jehličnan s balem Taxus baccata   3×p   60–80 š,   100–125 v 

azalka Azalea ’Vltava’  20–25 š 

azalka opadavá solitéra Azalea ’Gibraltar’   80–100 š,   120–140 v 

rododendron Rhododendron ’Moravanka’   70–80 

solitérní rostlina Fagus sylvatica ’Rohani’   Sol   4×p   dtBal   300–350 

mladá rostlina – semenáč  Acer campestre   1/0   15–30  50 ks 



                158 

 

ve svazku 

mladá rostlina – semenáč  

ve svazku 

Corylus avellana   1/1   50–80   25 ks 

mladá rostlina roubovaná  

v hrnku 

Hamamelis mollis   X/1/0   H11   15–30   

mladá rostlina z dřevitých 

řízků ve svazku 

Platanus × acerifolia   0/1   30–50   25 ks 

mladá rostlina řízkovaná  

v přepravce 

Magnolia stellata   0/2/0   NP   15–30 

 

Opakování: 

1. Vysvětlete způsoby používání číselných a písemných kódů. 

2. Stručně popište všeobecné požadavky na školkařské výpěstky. 

3. Popište způsoby třídění okrasných rostlin. 
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6 Agrotechnika v okrasných a ovocných školkách  

Jedná se o soubor činností a zařízení, které zajišťují úspěšné pěstování dřevin. Patří sem 

výživa a hnojení, ochrana proti chorobám, škůdcům a plevelům, systém závlah a 

obdělávání půdy. 

 

6.1 Výživa a hnojení v okrasných a ovocných školkách 

Pro kvalitní a vyrovnané výpěstky je nutné zajistit dobré pěstební podmínky. Je nutné znát 

nároky pěstovaných dřevin na výživu v různých fázích vývoje. V okrasném školkařství je 

tato činnost velmi náročná, neboť ve školkách je pěstováno velké množství rozdílných 

druhů dřevin s různými nároky na výživu. Pro školkařskou činnost jsou vhodné půdy 

hluboké, dobře propustné, hlinitopísčité a ž písčitohlinité s dostatečným obsahem 

organických látek. Na pozemcích pro školky musí být realizována komplexní opatření na 

zlepšení půdních vlastností a dosažení vysoké půdní úrodnosti. 

Efektivnost hnojení je dána i celkovou úrovní agrotechniky, vhodnou kombinací 

organických a průmyslových hnojiv, správným určením jejich dávek, forem, termínů a 

způsobů jejich využití. Prosté zvyšování dávek hnojiv nestačí k docílení vyšších výnosů a 

lepší kvality plodin. 

 

6.1.1 Vliv základních živin na růst rostlin 

Živiny se rozdělují do dvou hlavních skupin: 

1. makroelementy: C,O,H,N,P,K,Ca,Mg,S,Fe 

2. mikroelementy: Mn,Cu,Zn,B,Mo,Co.  

 

Makroelementy: 

C,O,H tvoří podstatnou část sušiny (90%), ale ve výživě a hnojení s nimi nejsou starosti, 

neboť ve vzduchu a v půdě je těchto živin dostatek. 

 Dusík (N) je základem tvorby asimilační plochy, listů a chlorofylu. Nedostatek se 

projevuje poklesem tvorby chlorofylu a asimilace. Přírůstky jsou slabé, listy malé. 

Nadbytek se projevuje poklesem obsahu P,K. Při dostatku vláhy je bujný růst, prodloužená 

vegetace a špatné vyzrávání dřeva. 
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 Fosfor (P) podporuje především tvorbu generativních orgánů (květů a poté plodů) dále 

také ovlivňuje růst a vývin kořenů. Nedostatek se projevuje sníženou tvorbou květních 

orgánů a plodnosti. Nadbytek se projevuje zřídka a celkově zhoršuje přijatelnost dusíku. 

 Draslík (K) je nenahraditelný při látkové výměně, zvyšuje odolnost proti mrazu, 

houbovým chorobám, suchu, podporuje vyzrávání pletiv. Nedostatek se projevuje 

deformacemi listu, svinováním listu okrajovými nekrózami a zkracováním internodií. 

 Vápník (Ca) ovlivňuje tvorbu květních pupenů a opylení. Nedostatky se hlavně 

projevují na mladší listech chlorotickou kropenatostí, okraje listů jsou nekrotické, mladé 

listy se stávají zvlněnými nebo se nerozvinuté čepele stávají hákovitě zakřivenými, 

vegetační vrcholy odumírají, rostliny jsou povadlé. Nadbytek zhoršuje příjem K, Mg, Fe,  

B, Mn. 

 Hořčík(Mg) je důležitou součástí chlorofylu ( centrálním atomem), ovlivňuje proces 

fotosyntézy a reguluje přemisťování fosforu a bílkovin v rostlinách. Nedostatek se 

projevuje chlorózami, které připomínají mramorování, blednutí listů od okrajů a mezi 

cévními svazky, které ještě zůstávají zelené. Listy jsou často lámavé, křehké, kořeny slabě 

vyvinuté. 

 Síra (S) se zúčastňuje tvorby bílkovin. Podporuje růst kořenů a tvorbu chlorofylu. 

Nedostatek se projevuje zpomalením růstu na mladých částech rostlin. 

 Železo (Fe) podporuje tvorbu chlorofylu a aktivizuje enzymy. Nedostatek se projevuje 

chlorózou listů a celkovým snížením prospívání rostliny.  

 

Mikroelementy: 

 Mangan (Mn) je nepostradatelný pro fyziologické procesy v rostlině, aktivizuje 

dýchání, fotosyntézu, enzymatickou činnost a oxidačně redukční procesy. Nedostatek se 

projevuje chlorózou. 

 Měď (Cu) je stabilizátorem chlorofylu a plasticidů, zúčastňuje se oxidačně redukčních 

procesů. V listech se při nedostatku rychle přemisťuje ze starších do mladších listů. 

Nedostatek vyvolává chlorózu a snižuje aktivitu fotosyntézy. 

 Zinek (Zn) podporuje dýchání, katalyzuje oxidačně redukční procesy, ovlivňuje tvorbu 

stimulátorů, chlorofylu a vitamínů. Nedostatek se projevuje poklesem růstu tzv. trpasličí 

růst. 

 Molybden (Mo) pomáhá k přeměně dusičnanů. Nedostatek vyvolává žlutou skvrnitost. 
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 Bór (B) je důležitý pro přepravu živin a dusičnanů. Nedostatek zhoršuje příjem živin a 

brzdí růst kořenů i letorostů.  

6.1.2 Dělení dřevin podle nároků na hnojení 

Z hnojařských opatření je důležité zajistit dostatečný přísun organických látek hnojem 

nebo nejčastěji kvalitním kompostem. Zásobit půdu základními prvky, které jsou důležité 

pro zdárný růst rostlin. 

1.skupina – dřeviny s nižšími nároky na živiny, dávka dusíku se pohybuje do 70kg/ha 

jehličnany, listnaté dřeviny (Acer palmatum,Alnus, Caragana, Clematis, Daphne, 

Forsythia, Hydrangea petiolaris, Paeonia, Rhododendron, Viburnum lantana, 

rhitidophyllum) 

2. skupina – dřeviny se středními nároky na živiny, dávka dusíku se pohybuje do 100 

kg/ha 

náročnější jehličnany (Pinus nigra, Taxus, Tsuga), listnaté dřeviny ( Acer – většina 

vzrůstných druhů, Berberis, Betula, Catalpa, Chaenomeles, Corylus, Crataegus, 

Elaeagnus,Erica, Hamamelis, Hydrangea arborescens, paniculata, Lonicera, Rosa, 

Pyracantha, Spiraea, Syringa, Salix, Ulmus…) 

3. skupina – dřeviny s vyššími nároky na živiny, dávka dusíku se pohybuje okolo 

120kg/ha, patří sem náročné listnaté dřeviny (např. Cotoneaster, Cornus,Fagus, Fraxinus, 

Platanus, Prunus, Tilia …) a většina ovocných dřevin. 

 5.1.3 Technologie hnojení ve školkách 

K hnojení ve školách je možné používat průmyslová hnojiva (pevná, kapalná, ve vodě 

rozpustná) a organická hnojiva ( zelené hnojení, chlévský hnůj, kompost). 

Základní hnojení se provádí při přípravě pozemku v podzimním nebo jarním období. 

Využívají se hnojiva s postupným uvolňováním živin. Přihnojování sadby je prováděno 

během vegetace a slouží k vyrovnání potřeby živin.  

Koncentrace hnojiva je závislá na vývojové fázi rostliny. Mladé semenáče, řízkovance, 

roubovance hnojíme nižší koncentrací než dřeviny pěstované již delší dobu. 

 Hnojení před založením školky- pěstování ve volné půdě: 

Dodání dusíku pomocí 50-60t kvalitního kompostu (chlévského hnoje). 

Pro úpravu pH a současné dodání Mg použijeme dolomitický vápenec v dávce 4t/ha. 
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Fosforem lze hnojit na více let, na tři roky 66kg P/ha, použije se 300 kg trojitého 

superfosfátu, nejlépe v kombinaci s organickým hnojením. 

Draslík na dva roky 200kg K/ha, dodává se 400 kg 60% draselné soli.  

Hnojení založené školky: 

Nutné je dodání potřebného množství dusíku, případně fosforu a draslíku pokud 

neproběhlo dostatečné hnojení před založením školky. 

V počátcích růstu jsou požadavky rostlin na  vyšší obsah dusíku dávka se pohybují 

v rozmezí 60 -140 kgN/ha.  

K hnojení se využívají jedno, dvou nebo vícesložková hnojiva s postupným uvolňováním 

živin ,např. Osmocote, Nutricote, Plantacote, Silvamix….  

Aplikace hnojiv: 

Průmyslová hnojiva 

Pevná hnojiva jsou aplikována rozhozem na povrch půdy nebo smícháním s pěstebním 

substrátem při pěstování v nádobách. 

Tekutá hnojiva nebo hnojiva rozpustná ve vodě jsou aplikovaná formou hnojivé zálivky. 

Zálivka může být provedena podle typu použitého zavlažovacího zařízení buď rozstřikem 

na list, nebo kapkovou závlahou. 

Organická hnojiva 

Zelené hnojení je po nárůstu odpovídající nadzemní části zapraveno do půdy pomocí 

mechanizace. 

Hnůj i kompost je aplikován pomocí rozmetadla a poté zaorán. 

 

Opakování :  1) Vyjmenujte základní makroelementy a mikroelementy. 

2) Charakterizujte možnosti hnojení v ovocných a okrasných školkách. 

3) Popište co má vliv na efektivnost hnojení. 

 

6.2 Ochrana proti chorobám, škůdcům, plevelům 

 Vzhledem k širokému sortimentu pěstovaných rostlin, hlavně v okrasných školkách, je 

velmi náročné udržet rostliny v dobrém zdravotním stavu. Jedná se o jeden z hlavních 

úkolů školkaře zajistit zdravý pěstební materiál Školkař je povinen vést a uchovávat 

evidenci o rizikových rostlinách a vydávat tzv. rostlinolékařský pas podle zákona 326/204 
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Sb., o rostlino lékařské péči. Kontrolním orgánem je Státní rostlinolékařská správa - SRS. 

Důležité je neustálé monitorování pěstebních a klimatických podmínek, včasné odborné 

zásahy a dodržování preventivních opatření. 

6.2.1 Choroby rostlin 

U okrasných rostlin se vyskytují choroby fyziologické, virózy, bakteriózy a mykózy. 

6.2.1.1 Fyziologické poruchy (choroby) 

Tyto choroby jsou vyvolané nepříznivými podmínkami. Řadí se sem poruchy ve vývoji a 

poškození úpalem, mrazem, krupobitím, i chybným použitím chemických přípravků. 

Poruchy ve vývoji rostlin mohou být vyvolané různými příčinami, např. nevhodným 

složením půdní směsi, strukturou půdy, nesprávnou půdní reakcí, špatným poměrem 

živin v půdě, nadměrnou nebo nízkou vzdušnou vlhkostí, nesprávnou, nebo kolísavou 

teplotou, nevhodným osvětlením atd. 

Ochrana spočívá v upravení pěstitelských podmínek podle nároků jednotlivých druhů 

dřevin. 

6.2.1.2 Virózy 

Jedná se o choroby vyvolané viry. Přenáší je hlavně savý hmyz (mšice, ploštice aj.), jsou 

však přenosné také šťávou, nožem, vzájemným dotykem rostlin, při vegetativním 

rozmnožování, půdou apod. Nejčastějšími příznaky viróz jsou chloróza na listech, 

mozaiková skvrnitost listů, zakrslost rostlin, kadeření a stáčení listů, proužkovitost 

listů a květních plátků. 

Ochrana spočívá v odstranění virózních rostlin, ničení savého hmyzu a plevelných rostlin. 

Pro množení vybíráme úplně zdravé rostliny a nářadí dezinfikujeme. 

 

 

6.2.1.3 Bakteriózy 

 Tato choroba se projevuje hnilobou měkkých pletiv, vadnutím rostlin, hadrovitostí a 

skvrnitostí listů. Hniloby nadzemních i podzemních částí způsobují bakterie rozrušující 

buněčnou stěnu. Tvorbu nádorů způsobují bakterie podporující buněčné dělení. Skvrnitost 

listů)vodnaté nebo olejové skvrny mnohdy žlutě olemované) způsobují bakterie rozrušující 

povrchová pletiva rostlin. Bakterie pronikají do rostlin jednak otvory způsobenými 
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poraněním a jednak průduchy. Přenos mezi jednotlivými rostlinami umožňuje voda (déšť, 

závlaha), hmyz nebo sám člověk – použitím infikovaného osiva, substrátu či nedodržením 

základních hygienických aspektů při vegetativním rozmnožování nebo špatným 

skladováním přezimujících orgánů rostlin i produktů. 

Ochrana spočívá v dodržování preventivních opatření a fytosanitárních požadavků. 

Chemické přípravky s baktericidními účinky nejsou v České republice k dispozici. Použití 

přípravků na bázi mědi má omezený účinek. 

K nejzávažnějším bakteriálním chorobám patří Bakteriální spála růžovitých.  

 Bakteriální spála růžovitých je bakteriální choroba způsobena houbou Erwina amylovora. 

Celosvětově je tento patogen považován za nejdestruktivnější bakteriální onemocnění této 

čeledi. Na rostlinách se projevuje vadnutím, odumíráním květů, listovou spálou a spálou 

plodů, usycháním vegetačních vrcholů (hákovité ohýbání letorostů) a větví. Za optimálních 

podmínek může zničit sad nebo školku během jednoho vegetačního období. 

Jedná se o karanténní chorobu, jejíž výskyt je pravidelně monitorován Státní 

rostlinolékařskou správou a je zakázán dovoz rostlin napadených na tuto chorobu.  

Hostitelem této bakteriální choroby jsou dřeviny z čeledi růžovité (Rosaceae) hlohy, 

hrušky, jabloně, skalníky, mišpule, kdoule, jeřáb…). 

Přenašeči této choroby jsou včely a jiný hmyz, ptáci, déšť a vítr. Pro šíření jsou ideální 

teplé a vlhké podmínky. 

Choroba způsobuje velké ekonomické ztráty na rostlinách i produkci. Způsobuje velké 

epidemie s širokými ohnisky výskytu jednou za několik let. Průběh infekce je velmi rychlý 

a zcela devastující.  

 Ochrana spočívá v prevenci a monitorování náchylných rostlin, dále v desinfekci nářadí a 

postřikem měďnatými přípravky po odkvětu. 

Jedinou účinnou ochranou pro již napadené dřeviny je jejich odstranění a vyčištění okolí.  

V místě výskytu této závažné choroby se nedoporučuje několik, let zakládat školku. 

6.2.1.4 Mykózy (houbové choroby) 

Houbové choroby tvoří největší podíl rostlinných onemocnění. Do rostlin pronikají 

choroboplodné houby ranami, přirozenými otvory v pokožce i neporušenou pokožkou. Šíří 

se většinou výtrusy, které mohou být přenášeny větrem, deštěm, zálivkou, hmyzem, půdou 
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a člověkem. Nejlépe se houbovým chorobám daří za vlhkého počasí, v málo vzdušných, 

uzavřených polohách, na zamokřených stanovištích, ve špatně větraných sklenících apod.. 

Příznaky houbových chorob jsou velmi rozmanité. 

1.poškození kořenů a podzemní části rostlin  

Patří sem zejména množárenské plísně, padání klíčních rostlin, způsobené rodem 

Pythium, a odumírání rostlin, způsobené rodem Phytophtora. 

Ochrana spočívá v desinfekci pěstebních nádob, prostorů a substrátů. Snížením vlhkosti a 

dostatečným větráním. Mladé rostliny a výsevy je možné ošetřit preparáty na bázi 

hyperparazitických hub nebo fungicidních přípravků. U rostlin množených generativně se 

využívá moření osiva. 

2. poškození stonku, lodyhy a kmene 

Do této skupiny patří pro dřeviny nejnebezpečnější choroby, tzv. tracheomykózy: 

Ty se projevující se postupným odumíráním větví, od vrcholu směrem dolů praskání a 

odlupování kůry, odumírání celých stromů, např. dubů, akátů a jírovců. Pravou příčinou 

tracheomykóz je vylučování toxických metabolitů parazita do živých pletiv cévních svazků 

hostitele, které vyřadí cévy z činnosti a tím se zastaví vzestupný proud vody a organických 

látek a růst kambia. Infekce vyvolává zpětnou reakci hostitele – tvorbu gumovitých látek, 

které cévy ucpávají. Chorobu nejčastěji přenáší různé druhy hmyzu žijícího ve dřevě a pod 

kůrou stromů. Napadány jsou duby, akáty, jírovce a jilmy (grafióza jilmu). 

Ochrana spočívá v porostní hygieně. 

 

Dále sem patří choroby způsobené rodem Verticillium, projevující se žloutnutím a 

vadnutím až odumřením rostlin. Jedná se o půdní houbu vyskytující se v půdní flóře a 

pouze za nevhodných podmínek) těžké, mokré půdy, přehnojené dusíkem) proniká její 

podhoubí do kořenů rostlin. Mycelium prorůstá do svazků cévních a způsobuje jejich 

ucpání a odumření. Postiženy jsou hlavně oslabené rostliny. 

Ochrana spočívá v dezinfekci půdy, substrátu a moření osiva.  

3. poškození listů a mladých výhonů 

Padlí způsobuje bělavé moučnaté povlaky. Bílý povlak mycelia na obou stranách listů, 

v myceliu drobné, kulovité, žluté, později tmavé plodničky (kleistotecia). Při silné infekci 

se projevuje nekróza od krajů listů, dále předčasné zasychání a opadávání listů. 

Ochrana spočívá v používání fungicidních přípravků na bázi síry.  
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Rzi tvoří na povrchu žluté, červené, hnědé nebo černé kupky výtrusů. 

Ochrana spočívá v odstranění mezihostitele a aplikace fungicidních prostředků v době 

infekce. 

Listové skvrnitosti způsobují další houby např. perenospora, sypavka borová aj. 

Ochrana spočívá v prevenci napadení a fungicidním postřikem před výskytem 

onemocnění. 

6.2.2 Živočišní škůdci 

Na dřevinách nejvíce škodí především hmyzí škůdci v různých vývojových stádiích, dále 

háďátka, roztoči a hlodavci. 

Hmyz má velkou rozmnožovací schopnost a mnohé druhy patří k nejobávanějším 

škůdcům. Škodí sáním nebo požerem. 

Ochrana proti savému a žravému hmyzu může probíhat pomocí lepových desek a 

chemických postřiků určených pro daný druh hmyzu a jeho vývojovou fázi. 

Háďátka vysávají napadená pletiva a otravují je škodlivými zplodinami své látkové 

výměny. Rostliny vadnou a odumírají. 

Ochrana spočívá v odstranění napadených rostlin a desinfekci půdy nebo substrátu. 

Roztoči škodí sáním. Do této skupiny patří svilušky a roztočíci. Vyskytují se hlavně při 

nízké vzdušné vlhkosti. 

Ochrana spočívá ošetření akaricidními přípravky.  

Hlodavci škodí hlavně ohryzem částí rostlin. 

Ochrana spočívá v používání otrávených návnad a sklapovacích pastí.  

Zvěř škodí okusem a vytloukáním stromků. 

Ochrana spočívá v kvalitním oplocení školky a ochraně kmene chrániči. 

6.2.3 Plevele 

V prostorách školky je velmi důležité udržet bezplevelný stav.  

Ničení plevelů může probíhat mechanicky (kypřením, pletím, plečkováním) nebo 

vhodnými herbicidy.  

Při pěstování ve volné půdě se mohou aplikovat herbicidy před výsevem (výsadbou), po 

výsevu – před vzejitím osiva preemergentní, po vzejití plevelů postemergentní. 
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Při pěstování v kontejnerech lze využít mechanickou pomůcku k zabránění růstu plevelů. 

Jedná se o nakrytí povrchu kontejneru kruhovým terčem z kokosového vlákna nebo 

z jiných pro vodu prostupných materiálů. 

 

 

Obr: 6. 1:Ochrana terčem z kokosového vlákna 

 

Podle spektra působení využíváme buď herbicidy totální, nebo selektivní. 

Ministerstvo zemědělství vydává každý rok ve spolupráci s ÚKZÚZ Seznam povolených 

přípravků na ochranu rostlin. 

 

Opakování: 

1. Vyjmenujte hlavní houbové choroby u rostlin. 

2.  Uveďte zásadní kroky při ochraně rostlin ve školkách. 

 

  



                168 

 

6.3 Závlahy 

Zálivka patří k velmi nákladným ekonomickým položkám, která ovlivňuje prosperitu 

hospodaření. Při zakládání školky je nutné mít zdroj vlastní zálivkové vody 

Druh závlahového zařízení si školkař vybírá podle svých možností a aktuálních nabídek 

trhu. 

Voda v rostlinách působí jako transportér pro živiny, asimiláty a růstové látky. Udržuje 

buněčné napětí, podílí se na tvorbě asimilátů a vytváří prostředí pro další metabolické 

reakce. 

Spotřeba vody pro zálivku závisí na druhu, velikosti a vývojovém stádiu rostliny. Dále na 

počasí, druhu a velikosti pěstebního obalu, složení pěstební zeminy a způsobu zálivky. 

Zalévá se vždy vydatně a ve větších časových intervalech. Přemokření zeminy způsobuje 

nedostatek kyslíku pro růst kořenů. Přeschnutí zeminy vede k vadnutí rostlin a následnému 

špatnému opětovnému provlhčení. 

Roční spotřeba se pohybuje mezi 0,8 -1,5m³ na 1m² zasklené plochy. Největší spotřeba je 

v létě, až 10l na 1m² a den. 

Kvalita vody pro zálivku je velmi důležitá. Zálivková voda má být čistá, nezapáchající, 

bez zákalu, s malým obsahem solí a bez znečištění odpadními látkami. Kvalita vody závisí 

na množství tuhých a rozpuštěných látek ve vodě. To se zjišťuje laboratorním rozborem, 

který zhodnotí, zda je možné vodu použít, popřípadě jaké úpravy udělat. 

Úpravy zálivkové vody: filtrace, odstranění tvrdosti, odstranění železa, ohřátí. 

5.3.1 Závlahy ve školkách  

V okrasném i ovocnářském školkařství je nejvíce využíván způsob vrchní závlahy. 

Vrchní závlaha přivádí vodu na povrch půdy nebo pěstebního substrátu. Voda pak vlivem 

gravitace zasakuje dolů a unáší s sebou i rozpuštěné minerální soli.  

Závlahové zařízení je většinou budované jako trvalá součást pěstebních ploch ( skleník, 

fóliovník, kontejnerovna, vlastní školka, množitelská plocha). 

Druhy vrchní závlahy : stálý trubkový rozvod s tryskami,  postřikovače, kapková 

závlaha.  

Stálý trubkový rozvod s tryskami 

Toto zařízení slouží k celoplošnému zavlažování postřikem, dochází ke smáčení celých 

rostlin. Skládá se z trubek, umístěných v podchodové výšce nebo jsou trubky vedeny po 

povrchu a tryska je vyvedena nad porost, a je opatřeno tryskami s různým objemem výdeje 
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vody ( 0,5 -5l za 1 minutu). Trysky s malým výdejem vody slouží jako mlžící zařízení. 

Trubky z plastů se nesmí při zahřátí sluncem deformovat.  

   

Obr: 6. 2 Trubkové zavlažovací zařízení   Obr: 6. 3 Trubkové zavlažovací  

s tryskami u stropu skleníku  zařízení s tryskami visícími nad 

porostem 

   

Obr: 6. 4 – 6. 5. Trubkové zavlažovací zařízení vedené po povrchu s tryskami vyvedenými 

nad porost - kontejnerovna 

Postřikovače 

Tento typ zařízení umožňuje pružně reagovat na problémy se závlahou v porostu. Skládá se 

z vlastního postřikovače a hadice, jež do něj přivádí vodu. K rozptylu kapaliny se využívá 

odstředivá síla rotujícího kotouče, misky nebo válce. K usměrnění kapek na ošetřovanou 

plochu dochází působením gravitace nebo usměrněním proudem vzduchu. Otáčivé 

(rotační) postřikovače mají svislou trubku, na jejímž spodním konci je přípojka pro 

připojení k zavlažovacímu potrubí. K horní části trubky je pomocí spojky připevněno 
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otočné rameno s jednou nebo dvěma proudnicemi, odkloněnými od vodorovné roviny o 12 

až 45°. Proudnice jsou vždy ukončeny vyměnitelnou hubicí, aby bylo možno volit různou 

intenzitu postřiku podle druhu zavlažovaných kultur a vlastnosti půdy. Otáčení 

postřikovače zajišťuje vychylovací rameno s vratnou pružinou – postřikovač úderový, nebo 

kyvadlo se zakřivenou lopatkou a závažím – postřikovač lopatkový. 

Postřikovače mohou být samonavíjecí tzv. posuvné, využívané i v polním hospodářství. 

Další možnost je umístění postřikovačů na držák, který na daném místě setrvá celou 

pěstební sezónu nebo je přemisťován podle potřeby. 

   

Obr: 6. 6 Lopatkový postřikovač    Obr: 6. 7 Lopatkový postřikovač, 

 na pěstební ploše školky    stabilně, umístěný v kontejnerovně 

 

Obr: 6. 8 Přívod vody do postřikovače v kontejnerovně, 

 

Kapková závlaha 
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Kapková závlaha přivádí malé množství vody do závlahových míst.  

Hlavní součástí jsou kapkovače, které snižují tlak vody a zpomalují výdej vody v místě 

výtoku. Používají se kapkovače s dlouhou průtočnou délkou, protože v konstrukci nemají 

zúžení průměru kapkovače, a tím nedochází k jeho snadnému ucpání. Kapkovače  jsou 

tvořeny spirálovými kanálky nebo tvarem labyrintu. 

 U závlahy velkých nádob jsou kapkovače tvořeny delší hadičkou zajištěnou v místě 

odkapu plastovou jehlou. Připojují se na hadici jednotlivě nebo po více kusech z jednoho 

rozdělovacího prvku. Každé rostlině v nádobě přísluší 1 -2 kapací místa.  

 Při závlaze rostlin pěstovaných ve volné půdě lze využívat kapkovací hadice. Voda 

vykapává přes kapkovač umístěný v hadici. 

   

Obr: 6. 8 Rozvod kapkové závlahy na pěstírně Obr: 6. 9 Kapkovače v airpotu 

     

Obr: 6. 10 – 6. 11 Detail rozvodu kapkové závlahy  
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Obr: 6. 12 – 6. 13 Přívod vody do kapkové závlahy 

 

Kapková závlaha potřebuje pravidelnou kontrolu a údržbu. Zavlažovací trubky se musí 

pravidelně proplachovat otevřením koncových uzávěrů. Kapkovače se čistí zvýšením 

provozního tlaku závlahy. Vysrážené a usazené soli se odstraňují slabým roztokem 

kyseliny dusičné 0,2%, který se nechává v trubkách přes noc. 

Přednosti kapkové závlahy jsou: úspora vody, malý výpar z půdy, nezvlhčování nadzemní 

části, dobrý rozvod hnojiv, šetření půdní struktury. 

Nevýhody kapkové závlahy: vyšší pořizovací náklady, vyšší nároky na kvalitu a filtraci 

vody, vyšší nároky na údržbu technického zařízení. 

   

Obr: 6. 14 – 6. 15 Celkový pohled na pěstírnu (pěstební tašky) s vyvedenou hadičkovou 

kapkovou závlahou 
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Obr: 6. 16 – 6. 17 Umístění kapkovacích hadic u dřevin pěstovaných ve volné půdě 

  

Obr: 6. 18 Kapkovací hadice    Obr.: 6. 19 Umístění kapkovací hadice 

se štěrbinovým otvorem     ve výsadbě dřevin 

 

Pro všechny druhy venkovních závlah platí pravidlo vypouštění zálivkové vody před 

příchodem mrazů. 

Opakování: 

1.Vysvětlete význam vody pro rostlinu. 

2. Uveďte požadavky na závlahovou vodu. 

3.Porovnejte uvedené druhy závlah. 
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6.4 Obdělávání půdy ve školce 

Tato pracovní činnost je stěžejní v provozech, kde probíhá pěstování dřevin ve volné půdě. 

Jedná se o množitelskou plochu, vlastní školku a matečnici.  

Skladba mechanizačního vybavení pro obdělávání půdy je závislá na výrobním programu 

podniku a rozloze pěstebních ploch. 

 Při zakládání školky je velmi důležité připravit pozemek pro výsadbu. Půda by měla 

mít jemnozrnnou strukturu, která je nutná pro kvalitní provedení výsadby a následný růst 

dřevin. 

 Pracovní postupy jak připravit pozemek pro výsadbu, záleží na mechanizačním 

vybavení podniku. Lze využívat pluhy, smyky, brány, nebo rotavátory a kombinátory, kdy 

na jeden pracovní pojezd je provedeno nakypření půdy, rozmělnění hrud a urovnání 

pozemku. 

 Při práci v již založené školce je půda obdělávána tak, aby se provzdušnila a zbavila 

plevelů. Pro úspěšné pěstování dřevin ve volné půdě je nutnost udržet pozemek 

v bezplevelném stavu.  

Využívá se hlavně plečkování a mulčování. Půda je kypřena potahovými nebo 

motorovými plečkami, které mohou být s výkyvnou sekcí. Pás okolo stromů v šířce 30cm 

je budˇ odplevelován mechanicky, nebo chemicky postřikem selektivními herbicidy. Při 

práci je velmi důležité nepoškodit kmen dřeviny a také zavlažovací zařízení. 

 Podle období obdělávání se rozlišuje jarní, letní, podzimní obdělávka. 

 Při jarním obdělávání půdy se kypří povrch do hloubky 4 – 6 cm tak, aby se uchovala 

zimní vláha a zničily se klíčící plevele. 

 Při letním obdělávání půdy je povrch kypřen do hloubky 5 – 8 cm. Plečkování je 

prováděno několikrát během vegetačního období.  

 Podzimní obdělávání spočívá v hlubším prokypření půdy do hloubky 10cm. Půda se opět 

obdělává potahovou nebo motorovou plečkou, popřípadě pluhem tak, že se k podnožím 

nebo štěpovancům přihrnuje. V podzimním období se ještě ničí plevele a zachytí se zimní 

vláha. Při těžbě stromků se půda kypří až po jejich expedici. 
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Obr: 6. 20 – 6. 21 Pozemek vlastní školky v bezplevelném stavu 

 

Opakování: 

1. Jaké struktury půdy  se snažíme docílit při její přípravě? 

2. Co je hlavním cílem při obdělávání půdy v již založené školce? 

3. Jaké faktory ovlivňují výběr mechanizačních prostředků pro obdělávání půdy ve školce? 
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