
ZZáákladnkladn íí šškola Bruntkola Brunt ááll ,,
RýmaRýma řřovskovsk áá 1515

PraktickPraktickéé prprááce ce –– 9. ro9. roččnnííkk

OvocnOvocnáářřstvstvíí
Druhy ovocných dDruhy ovocných dřřevinevin

17. 08.17. 08. / 20/ 201212 Ing.Ing. Martin GreMartin Grešškoko



OvocnOvocnáářřstvstvíí
Je obor zahradnictví zabývající se studiem a pěstováním rostlin,

jejichž plody se nazývají ovoce. Ovoce bývá použito nejčastěji jako

potravina, může být použito jako dekorace, ale také i jako přírodní

léčivo. Člověk zabývající se ovocnářstvím se nazývá ovocnář. Ovocné

stromy se vysazují na jaře nebo v létě.

Jak se vysazujJak se vysazujíí ovocnovocnéé stromystromy

Do vykopané jámy zatlučeme kůl. Na dno jámy nasypeme kompost.

Ke kůlu postavíme mladý stromek a jámu zasypeme půdou. Kmínek

uchytíme pomocí provázku ke kůlu 

nejlépe ve dvou místech. Zasazený

stromek vydatně zaléváme pro dostatek 

vláhy a nakonec půdu kolem stromku 

přikryjeme kompostem.



Tvary ovocných dTvary ovocných dřřevinevin

Mezi ovocné dřeviny řadíme stromy a keře, (tedy rostliny, které mají zdřevnatělý 
stonek), které plodí člověkem poživatelné ovoce. Tvary ovocných dřevin se v ČR
rozdělují podle výšky kmene.

Základní typy podle výšky kmenu. Měřeno od povrchu země k rozvětvení :

�� kekeřř –– 0 cm, v0 cm, věětve vyrtve vyrůůstajstajíí hned u zemhned u zeměě. . 
�� zzáákrsekkrsek –– 60 60 -- 90 cm. 90 cm. 
�� ččtvrtkmentvrtkmen –– 100 100 -- 120 cm. 120 cm. 
�� polokmenpolokmen –– 120 120 -- 160 cm. 160 cm. 
�� vysokokmenvysokokmen –– 180 180 -- 220 cm.220 cm.

KEŘ – dřevnatá rostlina, která je nižší než strom a vyšší než trávy a

byliny. Větší skupina keřů se označuje jako křoví.



1.  Ke1.  Keřř 2.  Z2.  Záákrsekkrsek

60- 90 cm

Tvary ovocných dřevin



3.  3.  ČČtvrtkmentvrtkmen 4.  Polokmen4.  Polokmen

100 – 120 cm

120 – 160 cm

5.  Vysokokmen5.  Vysokokmen

180 – 220 cm



Při štěpování se spojují části dvou různých ovocných dřevin. Tyto 

části postupem času srůstají a vytváří tak dřevinu s lepšími plody. 

Štěpování se provádí dvěma způsoby.

�� ooččkovkováánníí –– roubovroubováánníím pm přřenenášíášíme roubme roub

�� roubovroubováánníí -- ooččkovkováánníím pm přřenenášíášíme ome oččkoko

ŠŠttěěpovpováánníí ovocných rostlinovocných rostlin

ROUB

OČKO

PODNOŽ



Je záměrné vegetativní rozmnožování rostlin, které je běžně využíváno v 

zahradnické praxi. Nejčastěji se užívá k zušlechťování ovocných a 

okrasných stromů. Při roubování dochází ke spojení vybraných a 

upravených částí dvou rostlin, tak aby mohli srůst a jedná část pak 

vyživovala druhou. 

Význam roubování:
� vlastní množení odrůd, druhů ovocných stromků, které by jinak

nebylo možné pěstovat.
� zlepšení vlastností – snížení vzrůstu stromků

dochází tak rychlejšímu nástupu do plodnosti

� zvýšení odolnosti proti hmyzu

� zvýšení odolnosti proti suchu

� zlepšení růstu v těžkých půdách

RoubovRoubováánníí



Je vegetativní rozmnožování rostlin při kterém se část nové rostliny

(pupen z kůry) přenáší na rostlinu, která bude tvořit kořenový systém 

budoucí rostliny (podnož). Nově společně srostlá rostlina má zčásti 

ponechána vlastnosti původní rostliny a převážně vlastnosti nově

naštěpované rostliny.

Tento způsob je nejvíce využívaný v praxi.

Očkování se využívá u mnoha 

ovocných a okrasných dřevin, 

které není možné jinak 

rozmnožovat (například nemají

plodná semena).

OOččkovkováánníí

PODNOŽ

OČKO



1.1. JabloJabloňň lesnlesníí

Evropané považují jabloně za pravé domácí
ovocné stromy i když většina druhů pochází z 
Asie. Jabloň je v České republice nejpěstovanější
ovocnou dřevinou. Plodem jabloní jsou malvice. 
Vyrábí se z nich mošty, džusy, džemy, kompoty, 
čaje, aroma do jiných jídel. Mají také zdravotní
význam – zvyšují imunitu, odolnost vůči stresu. 
Doporučuje se konzumovat nejméně jedno jablko 
denně.



2.2. HruHruššeeňň obecnobecnáá
Hrušeň obecná je stromem mírného pásu. Strom dosahuje výšky  

15 – 20 m s kuželovitou korunou. Nejvhodnější jsou oblasti s

nadmořskou výškou 200-300 m n. m., průměrnou roční teplotou

8-9 °C. Strom je významný především sadovnicky kvůli plodům 

zvaným hrušky, ceněné je však i dřevo. Plodem hrušní jsou malvice.

Mezi ovocnými stromy, které se běžně vysokého věku nedožívají, 

patří hrušeň obecná k dlouhověkým. Odrůdy hrušně: (ranné, letní,

podzimní, zimní)

Kvetoucí větévka

Hruškovitý plod



3.3. ŠŠvestka domvestka domááccíí
SlivoSlivoňň domdomááccíí je stromovitje stromovitáá ddřřevina nievina nižžšíšího vzrho vzrůůstu stu 

5 5 --10 m s 10 m s šširoce vejiroce vejččitou hustou korunou. itou hustou korunou. ŠŠvestka vestka 

bývbýváá sousouččááststíí ovocných sadovocných sadůů je spje spíšíše teplomilne teplomilnáá a a 

dadařříí se jse jíí i v mi v míírnrnéém podnebm podnebíí. Plodem jsou peckovice . Plodem jsou peckovice 

zvanzvanéé ššvestky se zplovestky se zploššttěělou peckou. lou peckou. SlivoSlivoňňee pochpocháázejzejíí

ze stze střřednedníí Asie, IrAsie, Iráánu a z oblasti Kavkazu. nu a z oblasti Kavkazu. SlivoSlivoňň

ššvestka mvestka máá nněěkolik poddruhkolik poddruhůů: (bluma, mirabelka, : (bluma, mirabelka, 

slslííva, va, ššpendlpendlíík k žžlutý). lutý). 



4.4. TTřřeeššeeňň ptaptaččíí
Třešeň ptačí je 20 – 25 m vysoký výjimečně i vyšší

statný strom s řídkou vejčitou korunou. Dožívá
se 80 – 90 let. S oblibou se pěstuje v 

zahradách a sadech. Pochází z Přední Asie a je 
zdomácnělá po celé Evropě. Plodem jsou 

kulovité tmavě červené peckovice (třešně). 
Stromy tvoří příměs listnatých hájů od nížin do 
nadmořské výšky 800 m. Na vhodných lesních 
stanovištích zaujímají tyto stromy meliorační a 

zpevňující prvek, tzn.v dostatečné míře        
zabraňují erozi půdy.



5.5. ViViššeeňň obecnobecnáá
Višeň obecná je malý strom 5 – 8 m, výjimečně
až 10 m vysoký s kuželovitou až okrouhlou 
korunou a dlouze převislými větévkami. Plody 
jsou peckovice (višně). Roste v mírném 
podnebném pásu. Pochází z jihovýchodní
Evropy, jihozápadní Asie z okolí Kaspického 
moře, pěstuje se od starověku. Plody se 
zpracovávají na kompoty, džemy, šťávy, atd.



6.6. OOřřeešášák krk kráálovskýlovský

OOřřeešášák dosahuje výk dosahuje výššky 20ky 20--25 m, výjime25 m, výjimeččnněě
mmůžůže dore dorůůst výst výššky aky ažž 45 m. Koruna je vej45 m. Koruna je vejččititěě
kulovitkulovitéého tvaru ho tvaru šširoce rozloiroce rozložženenáá. Do. Dožžíívváá se ase ažž
100 let ve výjime100 let ve výjimeččných pných přříípadech apadech ažž 300 let. 300 let. 
Je pJe pěěstovstováán v zahradn v zahradáách ale je vysch ale je vysáázen i podzen i podéél l 
silnic. Osilnic. Ořřeešášák je jedna z nejpk je jedna z nejpěěstovanstovaněějjšíších ch 
ddřřevin na svevin na svěěttěě. P. Pěěstuje se pro svstuje se pro svéé plody plody 
(vla(vlaššskskéé oořřechy), jako okrasný a stechy), jako okrasný a stíínicnicíí strom, strom, 
medonosnmedonosnáá rostlina a prostlina a přředevedevšíším pro svm pro svéé
kvalitnkvalitníí a velmi vyhleda velmi vyhledáávanvanéé ddřřevo. Plodit evo. Plodit 
zazaččíínnáá zhruba v 15 letech. Stanovit pzhruba v 15 letech. Stanovit půůvod a vod a 
rozrozšíšířřeneníí je obtje obtíížžnnéé, proto, protožže pate patřříí k prastarým k prastarým 
uužžitkovým ditkovým dřřevinevináám. Jeho pm. Jeho přřirozenou oblastirozenou oblastíí je je 
zzřřejmejměě BalkBalkáán, dolnn, dolníí PodunajPodunajíí a Pa Přřednedníí Asie, Asie, 
kde roste akde roste ažž na na úúboboččíích Himalch Himalááje. je. 



7. 7. BroskvoBroskvoňň obecnobecnáá
Broskvoň je opadavý menší strom s nízko nasazenou 
rozložitou kotlovitou korunou. Ovocný peckovitý 
strom kvete v březnu, dubnu a květnu. Plodem je 
peckovice (broskev) s postranní rýhou, na povrchu 
plstnatá. Pecka je podle druhů od dužiny oddělitelná
nebo přirostlá. Původní vlastí broskvoně je Čína, kde 
se pěstovala již před 4 000 lety. Do Evropy se dostala 
s Římany přes Persii (dnešní Irán) pod názvem perská
jablka. Římané ji dále dopravili do Galie (dnešní
západní Evropa – Francie, Belgie, Nizozemí, 
Švýcarsko, Německo a severní Itálie).



8.8. MeruMeruňňka obecnka obecnáá

Stromek dorůstající výšky okolo 5 m. Je to 
strom z rozsáhlého rodu slivoň, kam patří také
Broskvoň, Třešeň nebo Švestka. Plody jsou až 8 
cm velké, žluté, na osluněné straně červeně
skvrnité peckovice s postranní brázdou. Pecka je 
hladká. Meruňka pochází z Číny. Do Evropy se 
dostala přes Arménii. Do Česka se rozšířila z 
Itálie přes Slovinsko a Rakousko. U nás se 
pěstuje v oblastech s mírnou zimou jen ve 
vinorodných krajích. Nejlepší meruňkové polohy 
jsou na jižní Moravě v nadmořské výšce do 250 
m, s průměrnou roční teplotou nad 8,5 ºC. Musí
být chráněny před pronikáním chladných větrů.



9.9. Bez Bez ččernýerný
Bez černý je znám jako fontánovitě rostoucí keř. Má-
li možnost dokáže vytvořit solidní, asi 5 m vysoký 
kmínek se světle jemně brázditou kůrou. Raší velmi 
brzy zjara, někdy již v únoru. Kvete v červnu až
červenci. Plody jsou asi 5 mm velké, kulovité
peckovice, leskle tmavofialové až černé s vodnatou 
dužinou, obsahující dvě stlačené pecky. Je rozšířen 
téměř po celé Evropě od Skandinávie až po severní
Afriku, na východě po Kavkaz. Jeho semena rozšiřují
ptáci trusem, takže často vyrůstá u sloupů
elektrického vedení, na nichž ptáci posedávají. Bez 
černý má široké využití v lidovém léčitelství, farmacii 
a potravinářství (sirup, marmeláda, šťáva, čaj, 
výroba likérů, atd.).  Čerstvé plody jsou mírně
jedovaté, sušením a tepelnou úpravou se tato 
vlastnost ztrácí, tzn. jed se neutralizuje. Jedovaté
jsou i listy a kůra.

Léčivé účinky  - přísloví praví:

„Před heřmánkem smekni a 

před bezem klekni“.



10.10. MoruMoruššovnovníík k ččerný, berný, bíílýlý
Morušovník je 15-18 m vysoký strom s krátkým 
širokým kmenem a vysokou rozložitou kulovitou 
korunou. Plodem morušovníku je ovoce označované
jako moruše u nás oblíbené od dob středověku. 
Morušovité souplodí připomínají svým tvarem 
ostružiny. Jedná se o plodenství drobných 
peckoviček na společném dužnatém vřetenu. Mají
nasládlou nebo sladkokyselou osvěžující chuť. 
Morušovník bílý pochází z Číny, kde se také od 
pradávna pěstuje jako živná rostlina pro housenky 
Bource morušového, který je hlavním producentem 
hedvábí. Listy morušovníku jsou jedinou potravou 
této housenky. Morušovník černý pochází ze 
západní Asie, Iránu a Afghánistánu. Moruše netrpí
chorobami. Z plodů se vyrábí sirup nebo čaj, které
se používají v léčitelství.
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Metodický list
V úvodu jsou žáci stručně obeznámeni s odvětvím ovocnářství, jak 
se sadí ovocné stromky či jak se tvarově dělí ovocné dřeviny.
Žáci jsou také seznámeni se dvěma možnými druhy štěpování
ovocných dřevin. 
Závěr prezentace žáky seznamuje s jednotlivými ovocnými dřevinami, 
u kterých je stručný popis rostliny, původní výskyt či ergonomické údaje 
rostliny.
Žáci se tak učí rozpoznávat ovocné dřeviny podle vzhledu stromu, 
podle listů, květů a plodů.



ZZáákladnkladn íí šškola Bruntkola Brunt ááll ,,
RýmaRýma řřovskovsk áá 1515

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost

17. 08.17. 08. / 20/ 201212 Ing.Ing. Martin GreMartin Grešškoko


