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Anotace
Metodika se zaměřuje na využití nejnovějších poznatků domácího i zahraničního 
výzkumu při tvarování a řezu nejvýznamnějšího ovocného druhu - jabloní. Kromě 
štíhlého vřetene a jeho modifikací popisuje další obdobné systémy, které mohou najít 
uplatnění v současné ovocnářské praxi při produkci jablek v intenzivních výsadbách. 
Uvádí do souvislostí četné aspekty, které jsou klíčové při volbě nejvhodnějšího 
způsobu řezu pro dané podmínky. Zabývá se zapěstováním stromků ve školce, 
výchovným i udržovacím řezem na trvalém stanovišti, včetně potřebných zásahů  
v zimním období, ale i během vegetace. Dává důraz na fyziologickou podstatu této 
časově náročné operace, ovlivňující jak vnější, tak vnitřní kvalitu plodů a stabilitu 
produkce. Vedle selektivního (ručního) řezu neopomíjí ani možnosti uplatnění 
mechanizovaného uniformního řezu, při co největším využití výnosového potenciálu 
stromů v průběhu produkční životnosti sadu.

Annotation
The methodology is focused on and refers to the latest knowledge from domestic 
and foreign research related to the training and pruning of apple, which is our 
most important fruit species. Besides, the slender spindle and its modifications the 
methodology describes other training systems too. They all can be used in intensive 
fruit production. It compares many aspects, which are crucial when setting the best 
pruning method for specific conditions. It deals with growing of the trees in nursery 
and with the pruning in young as well as in productive stage of the orchards. It 
includes the pruning techniques performed in dormant stage and in growing season 
too. It places emphasis on the physiological core of the reactions on pruning. Pruning 
is time consuming work which influences internal and external quality of the fruits 
and stability of the production. Besides, the selective hand pruning it also deals with 
mechanical uniform pruning. Both methods are applied to maximally utilize the 
production potential during the orchard lifespan.


