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Především je třeba přesvědčit člověka, že nemá morální právo vyhubit žádný 
živočišný ani rostlinný druh. Za prvé proto, že není schopen jej vytvořit, ale 
pouze chránit, za druhé proto, že jednou ho možná bude moci využít a mít 
z něho užitek, o kterém dnes nic neví. " 

Jean Dorst (Ohrožená příroda, 1974) 

Úvodem 

Od poloviny padesátých let minulého století, hlavně vlivem socializace, na
stala rychlá změna charakteru životního prostředí , které se u nás vyvíjelo po stale
tí. V krajině byly narušeny přirozené ekosystémy a nastal úbytek mnoha ekotypů, 
variet, odrůd, druhů a dokonce celých společenstev. 

Tento nepříznivý trend se v hojné míře dotkl i našeho - dnes říkáme - exten
zívního ovocnářství. Velké množství vysokokmenných sadů, alejí, ovocných stro
mů na mezích a také význačných ovocných solitér bylo odstraněno. 

Úbytkem ovocného stromoví v krajině i ve vesnickém intravilánu a na návsích 
nastalo ochuzení odrůdové skladby u pěstovaných ovocných druhů. Snížil se počet 
starých, již historických odrůd, mizely krajové a místní odrůdy i lokální semenáče. Ty 
byly nahrazovány mnohdy pro danou oblast nevhodnými moderními šlechtěnci. 

Tuto negativní skutečnost si uvědomili šlechtitelé, krajináři i ochránci přírody. 
Postupně se začalo vyvíjet hnutí za záchranu genetických zdrojů a návrat ovoc
ných stromů do naší krajiny různými směry a za různé podpory oficiálních státních 
i nestátních orgánů a organizací. 

V posledních desetiletích, vedle národních programů záchrany genetických 
zdrojů, se rozmohlo i hnutí nejrůznějších spolků, které často s vysokým entuzias
mem evidují a zachraňují poslední zbytky historických odrůd ovocných stromů. 

Ovocnictví je obsáhlý odborný předmět. Z toho pak pomologie je jedna 
z nejtěžších disciplín. Být dobře připraven a vzdělán v tomto oboru vyžaduje usi
lovné studium a dlouhodobé praktické zkušenosti. 

Předkládaná brožura si neklade za cíl být učebnicí ovocnářství pro amatéry. 
Předkládá inspirativní informace o problematice historie ovocnářství, genetických 
zdrojů, o možném průzkumu, evidenci a záchraně starých odrůd ovocných dřevin . 

Poukazuje na literaturu, kterou je možné využít při dalším studiu. 
Přeji si, aby publikace našla co nejširší uplatnění mezi ovocnáři - amatéry, mezi 

zájemci o danou problematiku, a také aby si našla cestu mezi orgány státní a místní 
správy. Přeji si, aby publikace dala inspiraci k novým úkolům a také rozšířila vědo
mosti čtenářů o českém ovocnářství. 

Prof. Ing. Vojtěch Řezníček, CSc. 
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno 
Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě 
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A.VSTUPNÍ ČÁST 

1. Vznik, historie a poslání ovocnářství na našem území 

Nejstarší doklady o výskytu a používání ovoce se nacházejí v archeologických 
nálezech. Dá se předpokládat, že člověk začal využívat plody ovocných dřevin ve 
dvou etapách. Napřed to byl sběr domácích (místních) druhů paleolitickými oby
vateli území. Až v druhé etapě vznikalo jakési lesní ovocnářství a docházelo k prvním 
pokusům o zlepšení podmínek pro vývin ovocného stromu. 

K našim pravěkým domácím, autochtonním ovocným dřevinám je možno zařa
dit: jabloň lesní, hrušeň polničku, třešeň ptačí pravou, višeň obecnou, dřín obec
ný, oskeruši domácí a révu vinnou lesní. Ze středověku je archeology dokazován 
ještě ořešák královský, broskev obecná, meruňka obecná, různé formy slivoní, 
mišpule a další. U některých nalezených fosilií však nelze vyloučit import. 

Cenné nálezy byly získány v Mikulčicích z období 8. až 1 O. století. Z poloviny 
10. století pochází cestopis arabského kupce lbrahím ibn Jakúba, který píše, že ve 
slovanských zahradách se pěstují převážně jabloně, hrušně a broskvoně . O dal
ších hospodářských poměrech a životě dávných Slovanů lze čerpat z jiných zázna
mů arabských cestovatelů. 

O existenci ovocných zahrad na našem území se dovídáme z listin z 11.-12. 
století v souvislostech s budováním, převodem a hospodařením v klášterech. 
Snad nejstarší zmínka o ovocné zahradě je v darovací listině knížete Soběslava 
z roku 1130. První zmínka o specializované profesi- zahradníkovi (hortulanus) je 
z roku 1143. V zakládací listině kladrubského kláštera se uvádí štěpař ( amputator 
arborum). Také Kosmas (?1045-1125) ve své Kronice české (Chronica Boemo
rum) se zmiňuje o sadech. Píše, že 20. května roku 1125 napadlo mnoho sněhu 
a pak přišly silné mrazy a zničily obilí, vinice a sady. 

Ze 13. a 14. století pochází četné ikonografické doklady o existenci zahrad, 
sadů, štěpnic , sklizně a ošetřování ovocných stromů. V období vrcholného feuda
lismu vstoupil na český trůn (roku 1346) král Karel IV ( 1316-1378). Za jeho panová
ní nastal všeobecný rozkvět zemědělství i ovocnářství. Vznikají různé slovníky, 
z nichž díla mistra Bartoloměje Klareta (?-1378) Bohemář, Glosář 

a Vokabulář přinášejí nové české zemědělské výrazy. Například makovice, oves, 
zahradnictví, strboul, senoseč, hospodář, hnůj , kosa, srp, hrábě , pluh, brány 
a další. Zaznamenal i několik názvů odrůd ovoce (Rakúské, Vinné, Vlašské, Jadr
nie ). 

Podstatnou složkou staré zemědělsko-botanické literatury byly knihy, zvané 
herbáře. Vedle autorů Matěje ze Zlína (1416), Kříšťana z Prachatic (1419) a Jana 
Černého (1517), byl nejznámější herbář P.O. Mattioliho (1501-1577). V Cechách 
vyšel tiskem (roku 1562) v překladu Tadeáše Hájka z Hájku. 

V době husitské docházelo v některých krajích k útlumu ovocnářství. Někteří 
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kněží, svou demagogií zakazovali dokonce používat ovoce a kázali ničit stromy. 
Koncem 16. století, za vlády Rudolfa II. (1552-1612), dosáhlo ovocnářství v čes
kých zemích vysoké úrovně. Objevují se již speciální spisy o pěstování ovoce, 
jako např. Kniha o štěpování od Jošta z Rožmberka z roku 1598. 

V období 17. a 18. století bylo naše ovocnářství proslulé. Zaváděly se nové 
odrůdy, ovoce se stávalo předmětem obchodu, zvyšovala se efektivnost jeho 
pěstování. Dokládá to historik Bohuslav Balbín (1611-1688) v Miscellenea histori
ca regni Bohemiae (vydané r. 1680). Vysokou odbornou úroveň měly zahradnické 
spisy pobělohorského exulanta Jiřího Holíka (?1634, 1635-?1697, 1710), který svá 
díla oprostil od mnoha pověr při pěstování rostlin. Vynalezl a zlepšil některé způso
by roubování (kopulace, triangulace - kozí nožka) . 

Třicetiletá válka narušila hospodářskou stabilitu země a poškodila též ovoc
nářství. K obnově docházelo až koncem 17. století. Koncem 18. století vychází 
další specializované knihy na podporu rozvoje ovocnářství. Bylo to Naučení 
o štěpařství od V. Skřivánka roku 1798, Pomana Bohemica roku 1795 od M. Rosslera 
a další. 

Osvícenství za vlády Josefa II. (1741-1790) a Marie Terezie (1717-1780) dalo 
vzniknout mnoha zemědělským, zahradnickým, ovocnářským a vinařským spol
kům. V roce 17 50 dochází ke vzniku Bratrstva zahradnického v Praze a v roce 17 67 
ke zřízení Hospodářské společnosti (později c.k. Vlastenecko-hospodářské spo
lečnosti) , která začátkem 19. století založila samostatnou Štěpařskou jednotu. 
V období 1771-1787 uspořádala Vlastenecko-hospodářská společnost v Čechách 
šetření, z něhož vyplynulo, že v zemi se pěstovalo v roce 1772 2.360 tisíc ovocných 
stromů a v roce 1786 7.650 tisíc ovocných stromů. 

Na Moravě a ve Slezsku vznikaly zemědělské společnosti přibližně ve stejném 
období. Roku 1811 se z nich vyvinula slavná Moravskoslezská společnost pro 

sady na jaře na Moravských Kopanicích 
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zvelebení orby, přírodoznalectví a vlastivědu. V roce 1816 byl založen Pomologic
ko-enologický výbor v Brně, v roce 1820 obdobný výbor v Praze. Později začaly 
vycházet různé ovocnářské a zahradnické sborníčky a periodika. 

V těchto periodikách (Ovocnické rozhledy, Časopis českých zahradníků, 
Zahradnické listy, Zahrádkář, Přítel zahrad, Milotický hospodář a pod.) byly občas 
popisovány a hodnoceny naše místní odrůdy ovocných dřevin. 

2. Stručný přehled ovocných sbírek na území ČR 

Jako první českou genovou zahradu (založenou 1798) lze označit pomologické 
arboretum M. Rosslera (1754-1829) v Poděbradech. Jeho sbírky byly dobře doku
mentovány a obsahovaly jak cizí, tak i domácí, původní české a místní odrůdy 
ovocných dřevin. Převážně ze středních Čech. Matěj Rossler byl pilným vzdělava
telem, udržoval čilé styky se zahraničními odborníky a hodně publíkoval. Svůj sad 
nazýval ,,sans pareil" (neobyčejný, bezpříkladný). 

V roce 1820 byla z popudu M. Rosslera založena Štěpařská společnost 
a v tomtéž roce postupuje svůj sad manželům Pekovým. V roce 1829 umírá. Snaha 
Pomologické (štěpařské) společnosti v Čechách o rekonstrukci Rosslerovy zahra
dy v třicátých letech minulého století, vychází naprázdno. Některé sorty byly 
přeneseny do zahrady založené hrabětem J.E.M. Canalem na Vinohradech, později 
pak do sortimentální zahrady Pomologické společnosti na „Kozačce" ve Vršovi
cích. 

Po několik desetiletí nedošlo k žádnému založení pomologického arboreta. 
Až v roce 1862 koupil J.E. Proche (1822-1908) ve Sloupně u Bydžova statek 
a na zhruba 2 ha založil ovocný sad. J.E. Proche se věnoval botanice, ovocnářství 
a šlechtitelské práci. Byl vlastně prvním slovanským šlechtitelem ovocných dru
hů. Jeho sbírka byla dobře dokumentována. Vyšlechtil mnoho nových odrůd jab
loní, hrušní, angreštů a malin. V zahraničí byl uznávám jako ovocnářská veličina. 

V roce 1873 byl povolán jako vrchní zahradník Zemského pomologického 
ústavu v Troji Josef Bláha (1842-1923). Přemístil sem cenný sortiment ze zahrady 
na „Kozačce" a trojské sbírky obohatil o další odrůdy, převážně domácí. Vedl 
podrobné záznamy o pěstovaných kultivarech ve zvláštní knize. Byl též dobrým 
pedagogem a významným znalcem hrušní. 

Po první světové válce se začínají projevovat snahy o založení státního pomo
logického arboreta, kde by byly soustředěny všechny dosažitelné odrůdy domá
cího původu . Na pokyn ministerstva zemědělství byl přípravou arboreta pověřen 
známý pomolog Jan Říha (1853 -1922). V zásobní školce v Chlumci nad Cidlinou 
soustředil bohatý odrůdový materiál. Vydatnou pomoc mu poskytovali Václav 
Karas a vědecký pracovník Karel Kamenický. Říha byl znamenitým znalcem pomo
logie, měl cit pro dokonalý popis odrůd a byl zručným kreslířem odrůd. Otevření 

Státního pomologického arboreta se však nedožil. 
Oficiální zřízení státního arboreta se po Říhově smrti zbytečně zdržovalo. 
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Až v roce 1926 ministerstvo zemědělství k tomuto účelu přidělilo 15,6 ha (namísto 
plánovaných 100 ha) v katastru Újezda u Průhonic. Zároveň administrativně roz
hodlo, že chlumecká školka bude likvidována na jaře 1927. Přebytečný materiál byl 
rozeslán do Velkých Pavlovic (třešně, višně, slivoně) a do Děvínské Nové Vsi 
(jabloně, hrušně) . 

Místo a rok založení období zaokrouhlený garant 
počet odrůd 

Poděbrady 1 798 1805-1830 800 M. Rossler 
Sloupno 1862 1875-1905 950 J. E. Proche 
Troja 1871 1873-1908 420-750 J. Bláha 
Chlumec n.C. 1919 1919-1927 900-950 J.Říha 
Újezd 1926 1926-1946 700-1070 K. Kamenický, J. Souček 
Průhonice 1940 1941-1962 300-1000 J. Souček, L.Večeřa 
Holovousy 1951 1980-2002 2200 J. Blažek, F. Paprštein 
Těchobuzice 1980-1985 240 A. Dvořák, J. Bouma 
Ruzyně 1980-1985 110 F. Mareček 

Želešice 1955 1980-1985 320 E. Jetmarová, J. Janíček, M. Richter 

Historický přehled genofondu jabloní v Čechách a na Moravě 

Vlivem nepříznivých klimatických a pedologických podmínek byl sortiment 
z Újezda přemístěn do Průhonic na lokalitu Na Chotobuzi. Odtud pak byly některé 
odrůdy přeneseny do Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích, který 
vznikl roku 1951. 

V současné době jsou sortimenty udržovány ve Výzkumném a šlechtitelském 
ústavu ovocnářském v Holovousích, Hlavní odrůdové zkušebně Ústředního kon
trolního ústavu zemědělského v Želešicích u Brna, ve Výzkumném ústavu rostlin
né výroby v Praze-Ruzyni, na pracovištích zemědělských univerzit v Lednici na 
Moravě a v Praze. 

V roce 1972 začalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 
soustřeďovat do svých areálů místní odrůdy ovocných dřevin, převážně z Valaš
ska. 

Významné nové výsadby starých a krajových odrůd ovocných dřevin jsou 
založeny ve Zlíně . Zhruba 500 stromů ve 180 odrůdách tvoří rekonstruovaný pří
městský sad. 

Místní ZO ČSOP Bílé Karpaty v úzké spolupráci se Správou chráněné krajinné 
oblasti Bílé Karpaty založila v roce 1991 ve Velké nad Veličkou tzv. genofondový 
sad, kde se soustřeďují ovocné odrůdy z této oblasti. 

Různé ZO Českého svazu ochránců přírody zakládají za podpory ÚVR ČSOP 
menší plochy, ve kterých soustřeďují staré a místní odrůdy ze svého regionu. 
Rovněž se podílejí na průzkumu a ochraně ovocných stromů v krajině včetně vý
znamných starých selských sadů a alejí. 

Rovněž mnohé ZO Českého zahrádkářského svazu soustřeďují sortimenty 
ovocných odrůd. 
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3. Význam zachování ovocných odrůd a starých sadů v krajině 

Více jak dvě plná století byly ovocné stromy a sady nedílnou součástí jak 
intravilánu, tak i extravilánu středoevropských, převážně vesnických sídel. Nevy
jímaje z toho vesnice české, moravské a slezské. Ovoce hrálo důležitou roli ve 
výživě obyvatel, hrálo roli i jako tržní zboží. Ovocný strom požíval zvláštní úcty 
a proto byl vysazován při narození dítěte, svatbě či při dostavbě domu. 

mozaika sadů a luk na Vyškovci v Bílých Karpatech 

3.1. Ovocné stromy jako spolutvůrci mikroklimatu 

Ovocné solitéry i souvislé ovocné výsadby mají obdobný význam pro utvá
ření životního prostředí jako lesní stromy. Navíc v době květu vyniká jejich estetic
ký účinek. Solitérní strom v krajině má význam i orientační 

Plocha a objem korun poskytují stín, usměrňují vzdušné proudění, zbraňují 
proudění prachu a filtrují ho, produkují kyslík, snižují hlučnost, transpirací usměr
ňují vodní režim v půdě, zabraňují vodní a větrné erozi, poskytují živočichům od
počinek, potravu a místa k usazení - zvláště ke hnízdění. 

Zvláště domácí, nešlechtěné a polokultumí druhy ovocných dřevin se ještě 
dodnes vyskytují většinou ve formě rozptýlené zeleně. Ta má, mimo jiné, tyto 
funkce: 

Biologickou funkci - stabilizace ekologických vazeb v krajinném segmentu 
zeleně a posílení původního biotopu. Zde patří především líska obecná, trnka, růže 
šípková, rovněž třešeň ptačka a další. 

Meliorační funkci mohou dobře plnit jeřáb obecný, černý bez, líska obecná. 
Jedná se o výsadby zabraňující vodní a větrné erozi, výsadby na skládky komunál
ního odpadu, na plochy zamokřené a jinak málo plodné. 

Izolační funkci může v krajině dobře plnit ořešák královský a nebo jabloně 
a hrušně s objemnými korunami. Ty ochraňují před hlukem, prachem, výfukovými 
plyny, usměrňují pachy a vytváří optické bariéry. Rovněž usměrňují proudění vět-
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rů a v zimě proudění sněhu, jeho ukládání v závějích. 
Kulturní funkci mohou v krajině i v lokalitě vytvářet všechny staré 

a polokulturní , historicky opodstatněné druhy a odrůdy ovocných dřevin . 

Ta spočívá ve zvýraznění charakteru regionální krajiny. Například výsadby 
u lidových, sakrálních a jiných historických staveb, úvozových cest. Všechny 
naše domácí ovocné druhy pak mají bezesporu funkci estetickou, naučnou a re
kreační. 

O funkci ekonomické není třeba v této kapitole hovořit. 

3.2. Vznik extenzívních výsadeb alejí a ovocných sadů 

Pěstování ovocného stromoví lze v naší historii vystopovat až do nejhlubších 
našich dějin. Avšak určit, kdy začaly vznikat souvislé ovocné plochy a sady, je 
dosti těžké. 

Uvědomme si, že pro středoevropskou krajinu byla typickým znakem vysoká 
lesnatost - až 80 procentní. Přesto některé údaje ovocné výsadby již připomínají. 
Třeba zápis z Velkého Meziříčí z roku 1433, kde se výslovně píše o „zahradě 
za hurnny".Tedy můžeme konstatovat, že výsadby ovocných dřevin navazující 
na selská stavení a tvrze, se začaly v tomto období rozšiřovat. 

V období baroka (17 .-18. stol.) nastává rozmach hospodářství, rozšiřují se ves
nice a města, vznikají nové silniční spoje. Spolu s tímto trendem nastává rozvoj 
ovocnářství a vznikají nové výsadby ovocných stromů - vysokokmenů. Některé 

ovocné výsadby vznikly přímo na základě některých tehdejších nařízení (císaře 
Karla VI, Marie Terezie a Josefa II). Například z r. 1740 a 1752 se měly vysazovat 
podél cest i ovocné stromy a měla jim být věnována patřičná péče. Nařizovalo se 
dbát o dobrý zdravotní stav a vzhled, sbírat housenky a pod. Mezi jinými druhy 
dřevin se doporučovaly jabloně, hrušně, švestky, ořechy a moruše. 

Na rozvoj ovocnářství měly vliv různé hospodářské jednoty a spolky hlavně 
v 19. stol. Podle jedněch údajů z roku 1846 bylo v Čechách v přepočtu asi 2.410 km 
ovocných alejí a přibližně 76.000 ha ovocných sadů a zahrad. 

Koncem 19. stol. a počátkem 20. stol. nastává v ovocnářství určitá intenzifika
ce. Výsadba sadů a stromořadí se začíná realizovat na vysoké odborné úrovni, 
včetně pomologické - tj. na základě výběru odrůd vhodných pro danou oblast. 
Jsou vypracovávány „Výběry ovocných odrůd" pro jednotlivé oblasti a okresy 
republiky a na jejich základě se upravuje produkce odrůd v ovocných školkách. 
A samozřejmě i následná výsadba. 

Silné mrazy v únoru roku 1929 napáchaly velké škody na výsadbách ovoc
ných stromů a sadů v naší mladé republice. Tehdejší ovocnářskou katastrofu zpra
coval náš významný ovocnář a pomolog Dr. Karel Kamenický. Údajně pomrzlo či 
bylo silně poškozena na 25 mil. ovocných stromů . Bylo však zjištěno, které odrůdy 
jsou mrazuvzdorné a které choulostivé. A proto se v následujících třicátých letech 
upravila metodika výsadeb ovocných odrůd. 
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Po druhé světové válce a hlavně v období socializace vesnice v 50. - 60. letech 
se začaly tzv. extenzívní sady likvidovat, ale i odstraňovat polní křoviny, živé ploty, 
hromady kamení na mezích i meze samy. Napřimovaly a zpevňovaly se břehy vod
ních toků, mnoho potoků a struh bylo zatrubněno, vysušeno a zmeliorováno mno
ho tůní a vlhkých míst. Bylo zničeno mnoho biotopů a nastal úbytek některých 
druhů živočichů z naší krajiny. Ovšem výsadba vysokokmenných ovocných alejí 
ještě pokračovala u silnic s výjimkou tahů I. a II. třídy. Od 70. let se výsadba alejí 
v naší krajině prakticky přestala realizovat. 

V současnosti jsme si zvykli vysokokmenným sadům a ovocným výsadbám 
říkat extenzívní. Rovněž se za extenzivní sady považují ty, které dávají méně než 
2 tuny ovoce z hektaru. Ovšem na svoji dobu tzv. extenzivní sady byla záležitost 
intenzifikační: Vždyť takový ovocný sad dával jak ovoce, tak dříví na otop, tak 
travní hmotu na zelené krmení a nebo i seno pro krmení v zimě. V sadech se zřizo
valy i různé přístřešky pro uskladnění nářadí a zemědělských strojů, krmiva, nebo 
i krechty pro zeleninu a ovoce. Současně se tím vytvářel nenahraditelný životní 
prostor pro různé druhy zvířeny. 

Právě před 2-3 stoletími se začal utvářet nový obraz vesnické krajiny s pestrou 
mozaikou políček, luk, lesů, ovocných zahrad, stromořadí včetně ovocných 
a solitérních stromů. Ještě dnes v některých oblastech můžeme pozorovat takové
to členění krajiny, které jsme začali říkat harmonická. 
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sady v národní přírodní rezervaci Zahrady pod Hájem 
u Velké nad Veličkou 

3.3. Živočichové vázaní na staré ovocné stromy a sady 

Jednotlivé ovocné stromy, ovocné sady a aleje vytvářejí příhodné podmínky 
pro existenci a rozvoj nejrůznější fauny. Vedle lesů a hájů patří zatravněný vysoko
kmenný sad k druhově nejbohatším biotopům. Na ovocné stromy, jejich dřevo, 
květy a plody a také na bylinné patro zatravněných sadů je vázáno široké spekt
rum hmyzu a jiných bezobratlých. Ti se stávají bohatým zdrojem pro predátory 
z řad bezobratlých a především obratlovců. 

Ptáci 

Vrcholné postavení ve fauně ovocných sadů mají ptá
ci, kteří zde vedle dostatečného množství potravy nachá
zejí i vynikající podmínky pro hnízdění a vyvádění mláďat. 
Ve starých sadech hnízdí celá řada druhů, jiné zde hledají 
potravu jen příležitostně . 

K hnízdícím druhům patří : 
linduška lesní, konipas bílý, rehek zahradní a domácí, kos 
černý, drozd zpěvný a kvíčala, sedmihlásek hajní, pěnice 
pokřovní, černohlavá, hnědokřídlá, slavíková, lejsek šedý, 
sýkora babka, modřinka a koňadra, mlynařík dlouhooca
sý, bramborníček černohlavý, budníček menší, slavík obec-

krutihlav obecný 

ný, ťuhýk obecný a šedý, špaček obecný, vrabec domácí a polní, pěnkava obecná, 
rákosník zpěvný, zvonek zelený, zvonohlík zahradní, stehlík obecný, konopka obec
ná, strnad luční a obecný, bažant obecný, hrdlička zahradní a divoká, puštík obec
ný, šoupálek krátkoprstý, krutihlav obecný, žluna zelená, strakapoud velký, jižní, 
prostřední a malý. 

Za potravou do starých sadů zaletují: 
drozd brávník, brhlík lesní, brkoslav severní, žluva hajní, dlask tlustozobý, hýl 
obecný, sojka obecná, straka obecná, kavka obecná, vrána obecná, havran polní, 
jestřáb lesní, krahujec obecný, káně lesní, včelojed lesní, poštolka obecná, ostříž 
lesní, holub hřivnáč, sova pálená, sýček obecný, ořešník kropenatý, červenka 
obecná, pěnkavajikavec, střízlík obecný, šoupálek dlouhoprstý. 

Dříve ve starých sadech hnízdil mandelík hajní. Dříve pravidelně a dnes ještě 
velmi vzácně ve starých sadech zahnízdí: dudek chocholatý, ťuhýk rudohlavý, 
strnad zahradní. 

Savci 

Pestré prostředí zatravněných vysokokmenných sadů a vysoká nabídka po
travy vytvářejí příznivé podmínky i pro některé savce. Mnohé druhy žijí mezi roz
sedlinami větví , mezi kořeny a především v různých dutinách a děrách. Ty slouží 
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např. jako úkryty pro letní kolonie vrápence malého, netopýra večerního, n. velké
ho, n. hvízdavého a n. parkového. Další druhy netopýrů sem zaletují za potravou. 

Dostatek hmyzu a jiných bezobratlých uspokojuje celou řadu našich hnmyzo
žravců. Vedle běžného krtka obecného zde žije bělozubka tmavá, b. šedá i vzácná 
b. bělobřichá, oba druhy našich ježků, a také rejsek malý i r. obecný. 

Nejbohatěji jsou zastoupeni drobní hlodavci, kterým ovocné stromy poskytu
jí dostatek potravy. Ve starých sadech žije plch zahradní, p. velký a plšík lískový, 
hraboš polní, myš domácí, myšice křovinná a m. temnopásá, norník rudý, křeček 
polní a také veverka obecná. Dostatek drobných savců, ptáků a většího hmyzu je 
zdrojem potravy pro šelmy, zejména lasice kolčavy, lasice hranostaje a kuny skalní. 

Obojživelníci a plazi 

Ve starých sadech se běžně setkáváme se 
skokanem hnědým, ropuchou obecnou, rosnič
kou zelenou a čolkem obecným. Domov tu má i 
slepýš křehký a ještěrka obecná, na jižní Moravě 
můžeme v sadech zastihnout také ještěrku zele
nou a užovku hladkou. 

rosnička zelená 

Hmyz 

Nejvýznamnější a druhově nejbohatší skupinou živočichů obývající staré sady 
je však hmyz. Podobně jako hlodavci má hmyz, alespoň z hlediska hospodáře, 
pozitivní i negativní roli. Na jedné straně ohrožuje plodnost a úrodu, na straně 
druhé stromy opyluje. Všechny druhy pak bez rozdílu tvoří nezbytnou součást 
potravního řetězce a neodmyslitelně patří do širokého společenstva sadů, spolu 
se všemi výše uvedenými druhy živočichů. 

Staré zatravněné sady obývají stovky druhů denních i nočních motýlů . 

K typickým motýlům tohoto biotopu patří ostruháček březový, o. švestkový, mod
rásek černolemý, ohniváček černokřídlý, babočka admirál, okáč prosíčkový , 

o. poháňkový, soumračník máčkový, bourovec švestkový, stužkonoska švestko
vá, modrohlávek ovocný, blýskavka ořešáková, štětconoš ořechový, drsnokříd

lec hrušňový, drvopleň hrušňový a další. 

otakárek fenyklový 
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Ještě početněji jsou zde zastoupeni brouci. Své 
prostředí zde nachází např. kozlíček ovocný, tesařík 
broskvoňový a t. bukový, květopas jabloňový, zobo
noska obecná, bělokaz obecný a švestkový, krasci 
polník stromový a krasec třešňový, velké druhy střev
líků, jako s. kožitý, s. Ulrichův a s. Scheidlerův, s. fialo
vý a mnohé další druhy. 

Z řádu blanokřídlého hmyzu pocházejí nejužitečnější druhy. Jedná se přede
vším o opylovače, k nimž řadíme vedle včely medonosné, čmeláků a pačmeláků 
i desítky druhů tzv. samotářských včel. K blanokřídlým patří také mnoho dravých 
a parazitních druhů (desítky druhů vos, vosiček a na sta druhů lumkovitých), které 
vykonávají funkci přirozených bioregulátorů. 

Obdobně je tomu i u ploštic a hmyzu dvoukřídlého . Zástupci těchto skupin 
jsou ve starých sadech nesmírně početní. Není však možné zapomenout, že zde žije 
i bohatství hmyzu síťokřídlého (četné zlatoočky a denivky), rovnokřídlého (kobyl
ky, sarančata a cvrčci) a zástupci ostatních řádů hmyzu. 

Ve starých sadech jsou bohatě zastoupeni i další bezobratlí, zejména pavou
kovci, měkkýši, kroužkovci (žížaly), stonožky, mnohonožky a další. 

Staré vysokokmenné a zatravněné sady mají bohatší faunu, než ovocné stro
mové aleje, solitéry či upravené zahrady, hlavně pro příznivější mikroklima. 
Od kořenů, přes kmen, větve až do nejvyšších pater koruny jsou staré ovocné 
stromy těžko nahraditelným životním prostorem širokého spektra živočichů. 

V ekosystému extenzivních sadů se vyskytují i mnohé druhy, které jsou v důsledku 
ztráty původních přirozených biotopů na pokraji vyhynutí. Proto je smutné 
a zároveň alarmující, že staré ovocné extenzívní sady patří mezi nejohroženější 
biotopy ve střední Evropě. 

3.4. Vegetace starých sadů 

Staré sady mají velký význam z hlediska zacho
vání genofondu kulturních odrůd ovocných dřevin, 

důležitý je i jejich travinobylinný podrost. Většinou 
se jedná o pravidelně kosené a vyhrabávané plochy, 
jejichž druhové složení závisí na přírodních podmín
kách, historickém vývoji lokality i způsobu údržby. 

Travní porosty ve většině sadů v nížinách 
i pahorkatinách po celém území republiky můžeme 
přiřadit k ovsíkovým loukám. Dominantními tráva
mi jsou kromě ovsíku vyvýšeného i kostřava červe
ná a lipnice luční. Z bylin zde rostou zvonek rozkla
ditý, kakost luční, chrastavec rolní, kopretina bílá, 
kozí brada východní, jetel luční, štírovník růžkatý. 
Vzácně se v tomto typu vegetace mohou vyskyt
nout i některé druhy orchidejí jako je vstavač muž- vstavač mužský 
ský, vstavač kukačka nebo bradáček vejčitý. 

Na mírnějších výslunných stráních (v nejteplejších územích i na jinak oriento
vaných svazích) na jižní Moravě a v teplejších částech Čech (tzv. termofytikum) 
jsou vyvinuty sveřepové louky. Tyto porosty s převládajícími travami sveřepem 
vzpřímeným, válečkou prapořitou a kostřavou žlábkatou mohou hostit mnohé ohro-
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žené druhy bylin. Z orchidejí to může být vstavač muž
ský a vojenský, na Moravě i vstavač bledý, tořič čmelá

kovitý a včelonosný. Z dalších bylin se na výslunných 
svazích může objevit sasanka lesní, hlaváček jarní, hořec 
křížatý, vítod větší aj. Udržované sady na těchto stano
vištích tak mají velký význam pro ochranu přírody. 

Travní porosty v sadech, které jsou (nebo bývaly) 
přepásány ovcemi nebo dobytkem náleží do poháňko
vých pastvin. Porosty jsou nízké s travami psinečkem 
obecným, poháňkou hřebenitou, trojštětem žlutavým, 
tornkou vonnou a s bylinami snášejícími časté narušová
ní, jako je řebříček obecný, prasetník kořenatý, máchelka 

hořeček žlutavý podzimní, černohlávek obecný, mochna husí nebo svět
lík lékařský. 

Vypásané sady ve vyšších nadmořských výškách mohou přecházet až do 
podhorských smilkových trávníků. Sady se však v těchto nepříznivých klimatic
kých podmínkách a málo produktivních půdách vyskytují velmi zřídka, spíše se 
jedná o několík stromů kolem roztroušených chalup. Podrost je tvořený smilkou 
tuhou, trojzubcem poléhavým, kostřavou ovčí, vláskovitou nebo červenou a do
provázen mnoha bylinami - violkou psí, hvozdíkem kropenatým, zvonkem okrouh
lolistým, mateřídouškou vejčitou, vítodem obecným. Ze vzácných druhů se v těchto 
porostech mohou objevit hořečky nebo vemeník dvoulistý. 

Staré ovocné stromy navíc hostí v oblastech s málo znečištěným ovzduším 
vzácnější druhy lišejníků, například terčovky. 

3. 5. Další význam ovocných dřevin 

Produkce plodů ovocných dřevin (jablek, hrušek, různých peckovin, bobulo
vin, oříšků a pod.) je nepostradatelná v potravinářství. Při výrobě cukrovinek se 
nejčastěji používá kandované ovoce, ale také květy a listy. Na ozdobu slouží jak 
čerstvé plody nejrůznějšího ovoce tak i plody konzervované zavařením nebo su
šením. Při konzervaci masa uzením je nejčastěji využíváno dřevo slivoní a plodů 
jalovce. Při výrobě kvašených okurek specifickou chuť dodávají listy višní a révy 
vinné v nálevu. 

Zde můžeme poukázat i na využití dřeva ovocných dřevin. Při výrobě nábytku 
je velmi ceněnou surovinou (i na dýhy) dřevo ořešáku královského. Kaštanovník 
setý se používá při výrobě ohýbaného nábytku, výrobě vinných sudů a při výro
bě třísla. Dřevo třešní a višní je pevné, ohebné a snadno se leští a při použití 
mořidel se jimi nahrazuje dřevo daleko dražšího mahagonu. Na intarzie a výrobu 
galanterních doplňků se může používat mimo jiných dřev i moruše. V řezbářství 
a částečně v truhlářství najde opodstatnění i dřevo lísky obecné. 
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Tabulka 1 Jádrové ovoce 

Složka/Plodina 

Energie, kJ.kg·1 

Základní šložky, g.kg-1 

Voda 
Sušina 
Bílkoviny 
Lipidy 
Sacharidy 
Popeloviny 
Vláknina 

Minerální látky, mg.kg·1 

Ca - vápník 
Fe - železo 
Na - sodík 
Mg - hořčík 

P - fosfor 
Cl-chlor 
K - dralík 
Zn - zinek 
J - jod 
Mn - mangan 
Se - selen 
S- síra 
Cu-měď 

Vitaminy mg.kg-1 

A - jako karotén 
Bl - thiamin 
B2 - riboflavin 
B6 - pyridoxin 
PP - niacin 
B9 - folanin (k. listová) 
B 12 - kobalamin 
- kys.pantotenová 
B15 kys.pangamová 
- inosit 
-cholin 
C - kys.askorbová 
D - kalciferon 
E - tokoferol 
H - biotin 
K - fylochinon 
(P - a bioflavonoidy) 
(S - methylmathionin) 

Koef. jedlého podílu 

Jablka Hrušky 

2550 2760 

790 775 
210 225 
4 5 

3,7 4,0 
144 158 
3,70 3,40 
18 24 

90 140 
7,1 7,3 
17 19 
58 94 
100 110 
35 38 

1240 1140 
1,4 1,2 

0,200 0,014 
0,4 st 

0,000 st 
144 50 
0,20 0,60 

0,27 0,18 
0,50 0,42 
0,46 0,68 
0,41 1,14 
1,00 0,90 
0,23 0,73 
0,0 0,0 

0,60 0,70 
n n 
n n 
n n 

48 28 
n n 

4,90 5,00 
0,012 0,002 

n n 
n n 
n n 

0,89 0,91 

Kdoule Jeřabiny Aronie Mišpule 

1600 3260 3480 1780 

860 760 780 745 
140 240 220 255 
4 IO 17 5 

4,2 3,2 7,0 st 
124 226 170 106 
3,70 8,00 7,00 n 
16 29 19 92 

86 400 130 300 
10,0 12,6 12,0 5,0 
102 330 n 60 
73 50 n 110 
129 138 830 280 
20 48 n 30 

2010 2330 2680 2500 
0,2 1,7 n n 
n n n n 
n 50,0 n n 
n n n n 
n n n 170 
n n n 1,70 

0,28 12,60 n n 
0,38 0,66 n n 
0,33 0,38 n n 
0,50 n n n 
1,70 1,90 1,50 n 
0,50 1,50 n n 

n n n n 
n n n n 
n n n n 
n n n n 
n n n n 

100 600 44 20 
n n n 0,0 
n 20,00 1,40 n 

0,001 n n n 
n n n n 
n n 900,00 n 
n n n n 

0,69 n n 0,81 
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3. 6. Ovocné dřeviny ve včelařství 

Včely mají nezastupitelné místo při opylování ovocných dřevin. Opylují 
90 % všech hmyzosnubných rostlin, mezi které ovocné dřeviny patří. Naopak 
z nich získávají nektar pro tvorbu medu. Je pravda, že nektarodárnostjednotlivých 
druhů je různá. Tak např. na 1 ha jabloní je obsazeno 25 kg cukru v nektaru, 
u hrušní jen 5 kg, u třešní 11 kg, u angreštu 30 kg, u ostružiníku 35 kg, u černého 
rybízu 70 kg. Nejvíce pak u maliníku a to dokonce 100 kg cukru v nektaru z 1 ha 
výsadby. 

3. 7. Ovoce ve výživě, lékařství a kosmetice 

Ovoce a zelenina jsou prakticky v naší stravě nenahraditelné. Zvláště pro 
obsah organických kyselin, tříslovin, minerálních a aromatických látek a hlavně 
pro nízký obsah energie. Jsou hlavním zdrojem vitamínů C, P, A a skupiny vitamínů 
B. Mají výtečné dietetické účinky. Je nasnadě, že nejdůležitější pro lidský organis
mus je konzumace ovoce a zeleniny v čerstvém stavu. Nicméně i konzervované 
ovoce hraje ve výživě lidí stále důležitou roli. V minulých stoletích však tato role 
byla nesrovnatelně vyšší (viz sušené švestky, křížaly, povidla, marmelády, domácí 
zavařeniny a pod.). 

V tabulce č. 1 (str. 17) je ukázka látkového složení jádrového ovoce 
(Kopec 1998). 

Stále více se části ovocných dřevin objevují v lékařství. Mezi oficiálně uzná
vané léčivé rostliny patří maliník, ostružiník, růže šípková, černý bez, hloh, rakytník 
a další. Z mnoha plodů a ze slupek kůry ovocných druhů se získávají éterické oleje. 
Ty se používají v novém lékařském oboru aromaterapii. Podle některých výzkumů 
má olej ze sladkých mandlí preventivní účinek při zhoubném bujení. A olivový olej 
využívaný již po tisíciletí má příznivý účinek při odbourávání nebezpečného cho
lesterolu. V současné době je na pultech knihkupectví i v knihovnách institucí 
mnoho titulů o léčivých účincích rostlin a pro zájemce jsou dostatečně přístupné. 

V kosmetice vládne tohoto času odklon od přísad na živočišné bázi a naopak 
se preferují rostlinné produkty. Jsou to především ovocné kyseliny (jablečná, vin
ná, citrónová). Ty pozitivně ovlivňují regeneraci pokožky, zjemňují ji a zlepšují její 
elasticitu. Dále pak obsahují látky olfaktorické - pachy a vůně, vizuální - vzhled, 
intenzita barevnosti aj . 

3.8. Ovocné dřeviny v parcích a okrasných zahradách 

Některé ovocné druhy i odrůdy lze použít jako okrasné rostliny do parků 
i zahrádek. Stromy ovocných druhů ba i jednotlivých odrůd mají různě utvářené 
koruny, různě velké a barevně odstíněné květy a na podzim se různě barví listem. 
Existují i převislé jabloně, z nichž odrůda 'Elise Radke ' dává chutné středně velké 
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plody. Rovněž zajímavá je historická odrůda 'Api hvězdovité' , u které široce vy
stouplé žebra vytváří pěticípou hvězdu. Existuje velké množství především květem 
okrasných odrůd jabloní. 

Velká je i okrasná funkce hrušní, květem počínaje a habitem konče. Tak např. 
odrůda 'Hohensaatenská' má pyramidální vzrůst, připomínající známý topol. Míst
ní odrůda 'Oharkula' (podobná je odrůda ' Schwyzerhose') má žlutobíle 
i oranžovočervené podélné pruhy na plodu. Do rodinných zahrádek i do menších 
parkových kompozic by se dala použít i 'Tatarova hruška' s chutnými plody zajíma
vě okrově zbarvenými. Totéž by se dalo říci o tzv. „šípkové hrušce" nazývané 
'Bollvileriana' s bohatým mnohočetným plodenstvím. 

V sadovnictví mají uplatnění i další ovocné druhy. Nejvíce různé okrasné for
my slivoní - od myrobalánů až po nejrozmanitější mezidruhové křížence - převáž

ně okrasné květem, listem a habitem. Zajímavé jsou též různé druhy a formy lísek 
od červenolistých až po stříhanoliské. V parcích upoutává pozornost líska turecká 
svým mohutným růstem a bizardním plodenstvím. Zatím málo rozšířené jsou odrů
dy v předjaří bohatě kvetoucího dřínu - formy pestrolisté, pyramidální 
a nebo zakrslé. Rovněž tak jsou málo známé odrůdy černého bezu - bíloplodé, 
stříhanolisté, červenolisté, žlutolisté zakrslé a sloupovitého růstu. 

Jistě by se v našich podmínkách dalo použít více ovocných druhů v okrasném 
sadovnictví jako například druhy, formy a odrůdy révy vinné, aktinidie, borůvky, 
ořešáků, hlohů, mišpulí, kdoulí, moruší, ostružiníků, rakytníků, růží, oskeruše 
a dalších. 

odrůdajabloně'Panenské ' 
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3. 9. Společenský význam ovocnářství 

Ovocné stromy j iž po mnoho tisíciletí neodmyslitelně patří k lidským obydlím 
a lidskému bytí. Stromy ve vesnicích i ve volné krajině často vymezovaly majetky, 
u chalup a hospodářských stavení sloužily jako bleskosvody, stínily lidská obydlí 
a chlévy, ochraňovaly krytinu budov. Lemovaly polní cesty, příkopy. 

Často se v krajině vyskytovaly i jako solitérní stromy. Byly a mnohde ještě 
jsou neodmyslitelnou součástí venkovské krajiny ba i městských aglomerací. 

Naši předkové před staletími ovocný strom povýšili na takovou úroveň, 

že do nich umisťovali různá božstva, dávali jim nadpřirozenou sílu a tento fakt se 
odráží ve folklóru i lidové slovesnosti. Mnoho motivů ovoce se vyskytuje 
v lidových písních, pořekadlech, pohádkách, pranostikách i básních. Ne jinakje 
tomu v malířství a řezbářství. Mnoho sídel v naší republice nese název ze slovního 
základu některého ovocného druhu. Například Jablonné, Hrušky, Slivotín a pod. 
Rovněž tak můžeme nalézt podobný slovní základ u některých našich příjmení. 
Naopak lidové názvy ovoce vznikaly: 

1. dle vlastností plodů - Hrkávky, Štěrchotky, Kamenice, Tvrdky, Křapáče, 
Papírky 

2. dle chuti - Medová, Malinová, Jahodová, Sladké, Rybízové, Kyselky, 
Zadrhalky, Citronky, Pomerančová 

3. dle tvaru - Žbánky, Žbány, Cibule, Cibulky, Ploščky, Ovčí hubičky, Dlouhačky, 
Čáry 

4. dle barvy - Červeňůvky, Červené, Krvavé, Krvouše, Cigánky, Sivule, Zelenky 
5. dle vzhledu - Šedky, Škarekdy, Skvostné, Žíhané 
6. dle doby dozrávání - Žitničky, Žňůvky, Ovesničky, Václavky, Bartolomějky, 

Šimůnky, Vavřinky 
7. dle původu - Polky, Uherky, Němčůvky, Americké, Francouzské, Slovenky, 

Pražky, Koryčanky, Kroměřížky, Litoměrky 

8. dle majitelů - Kovářky, Sedlářky, Mexovičky, Machálky 
9. dle místa výskytu - Dvorčinky, Polní, Pasečonky, Hajzlůvky 
10. dle využití - Koláčky, Štrůdláky, Sušilničky, Gořolunka 
11. dle doby a skladování - Jarničky, Jarní, Dvouletá 
12. dle způsobu skladování - Košová, Ovsová 
13. dle způsobu násady plodů - Věncová, Věnčáky, Hroznová 
14. dle rodinných příslušníků - Babiččino, Otcovo, Matčino 
15. dle následků požití - Sračky, Drístačky 

I tato oblast může být při průzkumu regionálních odrůd ovocných dřevin 
obohacena záznamem od místních obyvatel, kteří jsou též většinou znalci a nositeli 
lidové kultury a tradic. 

Existence ovocných stromů u obydlí a v krajině má bezesporu vliv na lidskou 
psychiku. Většině lidí procházka rozkvetlou ovocnou alejí či posezení pod rozkvet
lým stromem zvýší duševní pohodu. Již samotné ošetřování ovocných stromů 
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během celé vegetace může naplnit smysl života lidí třetí generace. Dokladem toho 
mohou být plné koloniové zahrádky. Při enviromentální výchově mládeže by ovocný 
strom měl hrát důležitou roli. Na jediném stromě totiž můžeme žáky naučit složitým 
biologickým i ekologickým vztahům. A navíc je učit trpělivosti, systematičnosti, 
zodpovědnosti, estetickému cítění i praktickým dovednostem. 

testace starých odrůd 

4. Problematika vývoje skladby odrůd v historických 
výsadbách 

První systematické sběry a popisy místních odrůd ovoce prováděl M . Rossler 
(1754-1829). V jeho sbírce ca 800 odrůd jabloní bylo 13 % místních, u hrušní pak 24 % 
a třešní 28 % odrůd. Rukopisný katalog sbírky M. Rossleraje psán německy, tak 
jako jeho popisy a hodnocení. Názvy ovocných odrůd přeložil roku 1891 J. Hellich. 

Několik místních odrůd popisuje František Pixa (1848) v díle Klíč štěpařský, čili 
nawedení k štěpowání owocních stromů a popis nejznamenitějších druhů owoc
ních w Čechách. Ve svých popisech, oproti Rosslerovi, však neuvádí provenienci. 

Autor díla České ovoce, Jan Říha (1853-1922) soustřeďoval na začátku 
20. století místní kultivary ovocných dřevin do okresní školky v Chlumci nad 
Cidlinou. V rukopisech je popsáno mnoho místních odrůd, které zasílali přímo 
Říhovi a později jeho pokračovatelům různí ovocnáři, rolníci, učitelé a faráři . 

Těchto poznámek a materiálů použil K. Kamenický pro napsání pomologické
ho díla Československé ovocné odrůdy lokální (1926) . Podobně pak ve VI. díle 
Českého ovoce (1924), kde zobrazil a popsal významné původní české a moravské 
odrůdy. Několik místních odrůd uvádí J osefVaněk (1945) v řadě Lidová pomologie 
díl I. Tento autor měl v plánu vydat i IX. svazek řady, který by se zabýval lokálními 
odrůdami ovoce převážně ze Slezska. Ale poválečná situace neumožnila další 
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vydávání oblíbených Vaňkových pomologií. Materiály z průzkumu jeho spolupra
covníků zůstaly v rukopisné pozůstalosti rodiny. 

Velmi podrobnou dokumentaci hlavně u genofondu jabloní podal v Závěrečné 
zprávě r. 1956 Karel Kohout. Na základě vlastních zjištění, nebo informací spolupra
covníků, autor mimo jiné místní odrůdy ovocných dřevin zevrubně popisuje na 100 
krajových odrůd jabloní a o přibližně 30 dalších se zmiňuje jen krátce. 

V šedesátých letech dokončil L. Večeřa (1961) Závěrečnou zprávu o studiu 
sortimentu ovocných dřevin . Hodnotil světový sortiment odrůd vysazených 
v Průhonicích v letech 1955-1960. Mezi 350 odrůdami jabloní byly zastoupeny 
i naše místní kultivary. Tento genofond též zhodnotil v roce 1967 V. Černík. 

V současné době se sleduje několik starých a místních odrůd v rámci studia 
světového sortimentu ve VÚO v Holovousích, ŠS Těchobuzice, VÚRV v Praze
Ruzyni, nebo v rámci státních odrůdových zkoušek v ÚKZÚZ Želešice u Brna. 
Hlavně sortimenty krajových odrůd se soustřeďují v tzv. regionálních genofondo
vých plochách, kterém zakládají některé organizace ochránců přírody, kulturní in
stituce i spolupracující obecní a městské úřady. 

Na základě studií našich předních historiků a etnografů je již všeobecně známá 
skutečnost, že ovocné odrůdy se na venkov převážně šířily z panských zahrad. Je 
jisté, že chudý venkovský lid neměl finance na kupování šlechtěných ovocných 
stromů z panských zahrad a školek. Vysazoval proto různé odkopky a semenáče 
z krajiny a nebo sousedních zahrad. Až později, převážně od konce 18. stol. 
a hlavně v 19. stol, nastala doba osvícenectví pro masové rozšiřování ovocných 
odrůd. Neopominutelnou roli v tom hráli učitelé a venkovští faráři . Ti doporučovali 
pěstovat „vzácnější" ovoce a učili venkovský lid i školní děti pěstování a ošetřo
vání ovocných stromů, včetně různých způsobů štěpování. 

expozice starých odrůd 
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8. METODICKÁ ČÁST 

1. Genofond a problematika genetických zdrojů užitkových 
rostlin 

Podstata a význam termínu „genofond" ve všech jeho variantách (tj . fytoge
nofond, zoogenofond, biogenofond, germ-plasm, gene-pool, genfundus, geneti
českie resursy atd.), je jednotlivými autory různě vykládán. Přesná definice zatím 
není ustálena. 

Genofond je možno chápat jako rezervoár vloh zafixovaných v živých popula
cích. Každý jedinec, každá rostlina, každý živočich nese originální vlastnosti (vlo
hy), které jsou neopakovatelné. Člověk je nedovede ani genovým inženýrstvím 
rekonstruovat. 

V současném prudkém ekonomicko-civilizačním vývoji lidské vlivy mění cha
rakter životního prostředí a přirozených ekosystémů v krajině. V těchto jsou naru
šovány základní podmínky vývoje rostlin a živočichů a dochází k zániku mnoha 
ekotypů, variet, odrůd, druhů a dokonce celých společenstev. Nastává všeobecné 
ochuzení tzv. koroze genofondu tím, že mizí některé populace (rostlin a zvířat), 
včetně endemických. Tyto jsou vůbec nejvíce ohroženy, protože se vyskytují jen 
na malém území a mají vlastní historii vývoje (mikroevoluce). 

Z hlediska problematiky kulturních rostlin je rozmanitost unikátním 
a nenahraditelným bohatstvím, které vytvořila příroda a později cílevědomá čin-

mladý sad slivoní odrůdy 'Durancie' 
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nost člověka. Co tedy můžeme označovat za genetické zdroje kulturních rostlin? 

1. Plané druhy, které jsou příbuzné kulturním rostlinám. 
2. Krajové odrůdy a primitivní odrůdy místní. 
3. Staré, zanikající vyšlechtěné odrůdy. 
4. Restringované (ze sortimentů vyřazené) odrůdy. 
5. Neuznaná novošlechtění a genetické linie zvláštního významu. 
6. Současné nové odrůdy. 
7. Rozpracovaná novošlechtění. 

Tyto genetické zdroje mají nespornou ekonomickou a kulturní hodnotu, která 
je dána jejich originalitou a nenahraditelností. Jsou součástí dědictví lidstva. Ztrá
ta každého taxonu (druhu, odrůdy,variety, typu) jako nositele ojedinělého genu, 
nositele vlastností, je nenahraditelná. Přímý ekonomický efekt z využívání genetic
kých zdrojů člověkem nelze zatím přesněji finančně ohodnotit. Dílčí vyčíslení však 
již existují. 

Společensko-hospodářské využívání a ochrana genofondu je strategickým 
úkolem lidstva. Totiž živé organizmy představují hlavní lidskou potravinou bázi. 

1.1. Stručně z historie rostlinných sbírek 

Sběr kolekcí a studium genofondu užitkových rostlin má v Čechách a na Mo
ravě bohatou tradici (i když slovo „genofond" bylo praxi neznámé). 

Mezi prvními významnými osobnostmi, které si uvědomovaly význam zaklá
dání rostlinných kolekcí byl valtický převor kláštera a nemocnice Milosrdných 
bratří, lékař (chirurg), botanika kněz P. Norbert Adam Boccius (1731-1806). Za
sloužil se o zakládání sbírek druhů a odrůd ovocných, zeleninových, léčivých 
aromatických rostlin a révy vinné. Na jeho práci navázal knížecí rada lichtenštejn
ských statků Theobald Valášek (Walberg) (17 50-1834 ). Jeho sbírky na jižní Mora
vě nesly název Her barium vivum. 

V roce 1880 vznikla v Táboře Hospodářsko-botanická stanice s bohatým sor
timentem rostlin. Zanikla roku 1919. 

V roce 1898 byla v Jenči u Prahy založena Výzkumná stanice chemicko-fyziolo
gická při Českém učení technickém v Praze. Její sbírky byly od r. 1920 různě přemís
ťovány. 

V Brně, roku 1919 vznikly Moravské zemské výzkumné ústavy zemědělské, 
které rozvíjely velké úsilí ve shromažďování a využívání zahraničních i našich 
krajových odrůd. V letech 1951-54 byly sbírky převáděny do nově zakládaných 
stanic. 

Výzkum, evidenci, uchování a koordinaci na poli genetických zdrojů od roku 
1954 až do současnosti zajišťuje Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze - Ruzy
ni spolu s Českou radou genetických zdrojů kulturních rostlin. V roce 1988 zde 
byla uvedena do provozu budova Genobanky aje zpracováván Česko-Slovenský 
informační systém genetických zdrojů rostlin, tak zvaný EVIGEZ. 
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1.2. Možnosti uchování genetických zdrojů 

1.2.1. Uchování generativně množených druhů 

Problematika uchování zdrojů u generativně množených druhů je dostatečně 
prozkoumána. Podstatou metody dlouhodobého uchování klíčivosti semen je vý
razné snížení jejich vlhkosti a teploty prostředí. Tím se omezí veškeré životní po
chody natolik, že nedochází k prodýchávání zásobních látek a tím semena prodlu
žují dobu své klíčivosti . Obecně lze konstatovat, že vlhkost semen by se měla při 
uchovávání zmražením (kryoprezervaci) pohybovat - dle druhu, v rozmezí 2-4 %. 
Teplota prostředí pak dle druhu a systému uložení vzorků od -10 °C do -20 °C. Po 
určité době, při snížení klíčivosti, se vzorek přesévá a získává se čerstvé osivo. Při 
dlouhodobém uchovávání semenných vzorků mohou nastat případy nabourání 
genetické stability taxonu (změny vlastností odrůdy). 

Touto metodou se uchovávají převážně obiloviny, pícniny, technické plodiny 
a jiné druhy rozmnožující se (reprodukující se) převážně osivem. 

1.2.2. Uchování vegetativně množených druhů 

Problematika uchování vegetativně množených druhů rostlin zmrazením je 
málo probádána. Tyto druhy jsou převážně vysoce prošlechtěné a při generativ
ním množení (semenem) u nich dochází ke štěpení i úplnému rozkladu genotypu 
(to znamená ztrátě původních vlastností druhu, odrůdy a typu) . Například 
u brambor, česneku, ovocných druhů, révy vinné, okrasných dřevin a podobně . 

V současné době se rozpracovávají metody a postupy uchování těchto druhů 
technikou pěstování meristematických pletiv vegetačního vrcholu rostliny. Výho
dy lze shledávat v malé velikosti uchovávaného vzorku, postačí zkumavka, baňka 
nebo miska. Další výhody jsou v pomalém vývoji pletiv a snadném udržení pěsto
vaného (kultivovaného) vzorku bez nákaz viry, chorobami a škůdci . 

odrůda slivoně 'Sračky' 
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Dalším způsobem je udržení genofondu v místě jeho přirozeného výskytu (in 
situ) a nebo k tomuto účelu na vybraných pěstitelských plochách. 

Statistiky ukazují, že v bývalém Československu se postupně zvyšoval počet 
kolekcí a vzorků uchovávaných kulturních rostlin. Stav ukazuje následující tabulka. 

Rok Počet odrůd, forem 

1951 6 000 
1960 18 600 
1970 35 636 
1980 40 732 
1987 40 941 
1991 42 455 

Také v jiných státech se rozvíjí sběr, studium a uchovávání genetických zdro
jů. Vznikají různé mezinárodní organizace, nadace a spolky zajímající se o tuto 
problematiku. Nutno jmenovat světoznámý VIR v Petrohradě, založený akademi
kem Vavilovem. Československé pracoviště také v sedmdesátých a osmdesátých 
letech spolupracovaly s Komitétem genové banky EUCARPIA. V roce 197 4 vznik
la při FAO Mezinárodní rada genových zdrojů kulturních rostlin (IBPGR) se sídlem 
v Římě. Je samostatnou mezinárodní vědeckou organizací, jejímž hlavním úkolem je 
koordinovat činnost pracovišť, která se zabývají studiem genových zdrojů. Prová
dí metodickou pomoc na úseku jejich sběru, konzervace, dokumentace, hodnocení 
a využití. 

Od roku 1983 se bývalé Československo připojilo k Evropskému programu 
spolupráce při výměně a uchování genetických zdrojů (ECP/GR). Různé výzkumné 
ústavy a stanice, včetně našich, přihlášené ke spolupráci, mají odpovědnost 
za různé rody kulturních rostlin. Pro informaci vydávají katalogy a seznamy druhů, 
odrůd a typů zkoumaného rodu. 

1.3. Způsoby konzervace genofondu ovocných plodin 

Soustřeďování sbírek ovocných druhů má u nás bohatou tradici. V součas
nosti se touto problematikou v České a Slovenské republice zabývají: Výzkumný 
ústav rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnář
ský v Holovousích, vysoké školy zemědělské v Brně, Lednici na Moravě, v Praze 
a Nitře . Dále Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně a jeho praco
viště a ÚKSÚP v Bratislavě se svými pobočkami, Výskumný ústav ovocných 
a okrasných drevín Bojnice a jeho pracoviště, dále někteří zanícenci v kulturních 
zařízeních, zahrádkáři a soukromníci. 

Ochrana a uchování genofondu ovocných plodin při současném vědeckém 
poznání a praktických možnostech je možná několika způsoby : 
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1.3.1. Uchování a ochrana zmrazením semen 

Tato metoda nemá širšího, celoplošného uplatnění vzhledem k vysoké pro
šlechtěnosti (lépe řečeno heterozygotnosti) většiny ovocných druhů. Snad by se 
dala využít u některých typů jahod a planých ovocných dřevin . Například slivoně, 

dříny, růže, černý bez, moruše. 

1.3.2. Uchování genofondu in vitro 

Základem je rozpracování metod kultivace meristémů ovocných plodin 
a následná diferenciace jedinců z kultivovaného explantátu na zeminu při zachování 
genetické identity a stability druhu a odrůdy. Částečně je tato metoda zvládnuta 
u jahodníku a drobného ovoce. U velkoplodých dřevin je zatím velmi problematická. 

1.3.3. Ochrana genofondu in sítu 

Tato metoda je více méně ochranářská, kdy je možné na základě existující 
legislativy ochraňovat jedince a porosty ovocných druhů na přirozených lokali
tách chráněných územích všech typů. Zde se může podporovat redukčními zásahy 
variabilita, rozmanitost populace původních, domácích (autochtonních) planých, 
zplanělých anebo málo prošlechtěných ovocných druhů. Asanačními zásahy se 
může podporovat jejich přirozená obnova, reprodukce. Státní ochrana přírody může 
vyhlásit i novou, ma
loplošnou rezervaci 
s geneticky zajíma
vými, výše uvedený
mi komponenty čás
ti přírody. Důležitá je 
i ochrana in situ vý
znamných ovocných 
solitér a nebo skupin 
(sadů) vybraných 
lokálních odrůd (kul
tivarů) . Tato metoda 
je sice okrajová z 
globálního pohledu, 
ale ne zcela zanedba- památný strom oskeruše u Kněždubu 

telná. Týká se převážně některých slivoní, lísky, moruše, kaštanu jedlého, dřínu, 
bezu černého, jeřábu, mišpule a dalších. Větší, hlavně legislativní problém je, jak 
postupovat na místech, která nejsou zahrnuta do ochranného pásma chráněných 
území. Zde nezbývá než osvěta, osobní intervence u majitelů (pěstitelů) a obec
ních zastupitelstev. 

1.3.4. Ochrana genofondu onfarm 

Je jedna z forem konzervace in situ. Jedná se o uchování genetických zdrojů 
hospodářsky využívaných rostlin v místech jejich původního pěstování. Pro ten-
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to účel jsou využívány farmy, zachovávající tradiční způsoby hospodaření, které 
pěstují tradiční staré a místní odrůdy plodin v pěstitelských systémech. Jak bylo 
zmíněno, vhodným objektem konzervace on farm jsou původní druhy a odrůdy 
tradičně pěstované v dané lokalitě . Nejčastěji to bývají krajové nebo staré šlechtě
né odrůdy. Konzervaci „on farm" zpravidla zabezpečují drobní farmáři a farmáři 
hospodařící v systémech organického, či ekologického zemědělství. 

Přínosem pro společnost je i samotný proces uchování odrůd on farm, který je 
rovněž příspěvkem k uchování kultury, tradic a regionálních zvláštností, potravi
nářských specialit, rozšíření místní tržní produkce, nabídky produktů zdravé výži
vy a také rozšíření a udržení druhové rozmanitosti agroekosystémů. Při tomto 
rozvíjejícím se způsobu ochrany genetických zdrojů se získávají zkušenosti pro 
další restrukturalizaci zemědělské výroby. 

1.3.5. Uchování genofondu ve studijních kolekcích 

Tato metoda je v současnosti nejvíce používána v rámci studia světových 
sortimentů v různých ústavech, které porovnávají naše novošlechtění ovocných 
odrůd. 

Metoda využívá běžné polní pěstitelské technologie, praktikované u dlouhově
kých ovocných dřevin. Ovšem soustředěné místní odrůdy zde mají své nepřirozené 
podmínky (hlavně typové podnože, nízkokmen, intenzívní ochrana, závlaha atd.). 

1.3.6. Ochrana genofondu ve školních zahradách, při kulturních a historických 
památkách 

Nabízí se možnost spolupráce s rezortem kultury, obcemi, církevními instituce
mi, soukromými subjekty a pod. , které spravují zámecké, farní , mlýnské zahrady 
a jiné vhodné plochy u svých nemovitostí. Nemalou pozornost by měla této pro
blematice věnovat muzea, hlavně muzea v přírodě a muzea, která mají expozice 
na volném prostranství. V takovýchto zařízeních by se měl hlavně uchovávat 
regionální genofond a staré, historicky opodstatněné zanikající (ohrožené) odrů
dy. Zdálo by se, že školní sady prvorepublikových obecných a měšťanských škol 
jsou minulostí. Najdou se však i základní školy, kde školní zahrady ještě existují 
nebo se zdárně zakládají (spíše s ekologickým podtextem). Ovšem i zde jsou vhod
ná místa pro výsadbu menšího počtu stromů s místními odrůdami . 

1.3. 7. Celostátní pomologické arboretum 

Vznik - vlastně obnovení této instituce je v současnosti málo reálné. Jednak 
z důvodu ekonomického, institucionálního a personálního. Vzhledem ke klimatic
kým rozmanitostem území Čech a Moravy by jistě vyvstal též problém vhodného, 
plošně rozsáhlého stanoviště. 

Problematika studia, záchrany a uchování genofondu ovocných druhů je ča
sově velmi náročná a po stránce odrůdového rozlišení složitá. Pro budoucí poko
lení je však nezbytná. V našich současných ekonomických a společenských pod
mínkách je nutné alespoň zčásti využívat možnosti výše uvedených metod. 
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1.4. Cíl genofondových sbírek 

I když zjišťování výskytu místních ovoc
ných odrůd budou provádět z větší části pří
znivci ochrany přírody, amatéři , výsledky 
musí směřovat ke stejným cílům. To, že ztráta 
každého genu, nositele vlastností je nena
hraditelná a že záchrana genofondu kultur
ních užitkových rostlin je strategickým úko-
lem lidstva bylo nastíněno v úvodní kapito-
le. Studium a uchovávání genetických zdro
jů je velmi problematické. Naráží totiž na eko

• ' ~·"··· ~ .n 
; 
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odrůda hrušně 'Solnohradka ' 

nomiku, která požaduje okamžitý hospodářský efekt z jakékoliv lidské činnosti. 
I když se z našeho pohledu na tuto problematiku vynakládají vysoké částky, je to 
oproti např. zbrojení , procento úplně zanedbatelné. 

Cílem průzkumu a zřizování genofondových sbírek je: 

1.4.1. Záchrana variability ovocných dřevin 

Ta je zárukou a nositelkou velkého množství vloh nejrůznějších vlastností. 
V současném období se jen můžeme domnívat, které vlastnosti odrůd bude ovoc
nářství příštích generací potřebovat. Vždyť změny životního prostředí na naši zemi 
z hlediska geologického probíhají závratnou rychlostí. A šlechtitelé budou muset 
nacházet jedince pro další šlechtění, kteří ponesou potřebnou vlohu, vlastnost 
hlavně rezistentnosti (odolnosti) k určitému nepříznivému faktoru. V současné 
době se např. jabloně šlechtí na rezistenci ke strupovitosti, padlí, spále růžokvě
tých a pod. Slivoně především na odolnost vůči virové chorobě šarka. Teplomilné 
druhy (ořešák, broskev, meruňka, mandloň) na odolnost proti namrzávání ve dřevě 
a v květu. Samozřejmě při zachování současných vzhledových, chuťových, a ji
ných potřebných vlastností. 

Vzhledem k neustále se zhoršujícímu životnímu prostředí na zemi vznikají 
i nové nároky na vlastnosti kulturních rostlin. Proto současné i perspektivní šlech
titelské cíle v ovocnářství jsou náročné. Stále intenzivněji se hledají kultivary ne
soucí donory rezistence ke škodlivým biotickým a abiotickým činitelům . V bu
doucnu se budou prosazovat odrůdy rezistentní k houbovým, virovým a bakteri
ovým chorobám, jakož i odolné vůči živočišným parazitům, tedy biotickým činite
lům. Budou vyžadovány odrůdy, které budou snášet kolísání teplot (ve dřevě, 

kořenech, květech a plodech). Dále by měly být tolerantní k zamokření , suchu, 
zasolení půd, teplotním výkyvům během vegetace, reziduím, imisním stresům 
a dalším klimatickým defektům. Tedy budou odolné vůči abiotickým činitelům. 

Ve vztahu k budoucím možným technologiím pěstování ovoce je nutno se 
poohlížet po odrůdách s dobrým foto~yntetickým potenciálem. 

Ekonomika ovocnářství bude vyžadovat po šlechtitelích vhodné odrůdy pro 
mechanizovanou sklizeň, odrůdy energeticky nenáročné ke skladování s vhodnou 
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dobou sklizňového napětí a vyhovující korunou. 
Mnohé z těchto požadavků splňují alespoň v jedné vlastnosti některé místní 

odrůdy. 

1.4.2. Poznání a zmapování doposud existujících místních odrůd, za účelem eko 
logizace krajiny 

Je možné najít a vytipovat místní odrůdy, které hrály a ještě mohou hrát důle
žitou roli při projektové dokumentaci územního plánování. Tyto se mohou použít 
k tvorbě biocenter a biokoridorů v krajině. Ne každý z projektantů - krajinářů je 
dostatečně vybaven znalostmi o autochtonních, místních polokulturních a lokál
ních odrůdách a formách regionu, který zpracovává. Který dřevinný rostlinný 
druh může být lepší pro rozvoj biologické diverzity (tedy rozmanitosti) v konkrétní 
lokalitě, než ten, který z ní pochází? Jistě by naší krajině nepřispělo používání cizích 
druhů jako solitérů, remízků, rozptýlené zeleně. 

Pro zahrádkářskou a chalupářskou obec by mohly být zajímavé i ovocné dru
hy a odrůdy okrasně užitkového charakteru s chutnými plody a okrasným (třeba 
barevným) listem a nebo výrazným květenstvím. 

výstava ovoce 
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1.4.3. Obohacení regionální historie, etnografie a dialektologie 

Veliká část našich místních jmen jsou ty nejstarší památky nejenjazyka naše
ho, ale i historie, sahajíc až do věků, ze kterých nám sice ani té nejmenší zprávy 
psané nezbývá. 

F Palacký, Radhost I. 143 

... místní jména tratí, polí, luk, luhů, hájů a lesů pro místopis a dosti často 
pro obecné d~iny mají důležitost tak vážnou, jako listiny v diplomatářích. 

J A. Komenský, XII. 232 

Někteří historikové uvádějí, že ovocný strom připoutal člověka na jedno mís
to. Z historických pramenů víme, že ovocný strom a člověk již dávno k sobě patří 
a historie některých rodů a rodin je s ovocným stromem spjata již několik století. 

Vladaři, šlechta, panstvo i obyčejný lid se různým dílem zapsali do naší etno
grafie a dialektologie. Existuje mnoho krásných a od srdce vzniklých lidových 
písní, básní, pořekadel a sentencí o ovocném stromu. Vnímavost i těch nejobyčej
nějších pěstitelů ovoce dala vzniknout pořekadlům, pravidlům a pranostikám, kte
ré pomáhaly v jejich sadaření. 

leden - O svatém Fabiánu a Šebestiánu nabírají stromy šťávu (20.1.). 
únor - Na hromnice kalužky, budou jabka i hrušky (2.2). 
březen - V březnu sedlák stromy ořezuje, boty ještě nevyzuje. 
duben - Ozývá-li se v dubnu hrom, nebojí se mrazu strom. 
květen - Pankrác, Servác, Bonifác, pro sadaře zlí chlapci. 
červen - Déšť Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele (24.6.). 
červenec - Červenec žne žita a višně skýtá. 
srpen - Srpen klasy klidí a zralé ovoce vidí. 
září - Po svatém Matouši, ovoce se okouší (21.9.). 
říjen - Svatý Havel, poslední jablko sházel (16.1 O.). 
listopad - Svatého Ondřeje slzíce naplní ovocem truhlice (30.11). 
prosinec - Jasné vánoce, hojnost vína i ovoce. 

Lidové pojmenování ovoce tvoří jednu z velkých částí dialektologického bo
hatství českého jazyka. Bohužel, toto tvrzení nelze doložit žádnou zveřejněnou 
studií, protože se touto problematikou zatím nikdo důkladně nezabýval. Snad jen 
stále neuzavřená práce autora, která zatím čítá více jak 6,5 tis. českých pojmenová
ní jabloní. 

Kromě místních odrůd ovoce dostávaly místní (lidové) názvy i odrůdy pomo
logicky popsané s oficiálním názvem. Například stará odrůda 'Hedvábné bílé zim
ní' má synonyma: Běličné, Bělicové, Běličové, Bílé tafetové, Hedbávky, Hedbávní 
zimní tafetové, Hedvábče, Papírová, Polomíšenky, Syrečky, Tafetové, Tafetky, Tva
růžky a další. 
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1.4.4. Ekonomické obohacení regionu 

Při evidenci mohou být zjištěny 
odrůdy, které v minulosti hrály důleži

tou ekonomickou roli v obživě oby
vatel vzdálených lokalit od města. 

Plnily funkci samozásobitelskou, ba 
i funkci obchodní. Vždyť v některých 
obcích bylo i více sušáren. V někte
rých obcích se v každé druhé rodině 
vařily povidla a snad v každé se „páli
lo". 

S rozvojem alternativního ( ekolo
gického) zemědělství se nabízí využití 
ještě existujících, rodících ovocných 
stromů v zahradách a krajině, které 
vlastně nepoznaly chemické ošetření. 
Často bývají úrody z těchto velkých 
stromů několik metrických centů. Zbý
vá tedy je jen „ekologicky" zpracovat 
na mošty, povidla, dětské přesnídáv- sklizeň durancií 
ky, křížaly, kandované ovoce, sirupy a 
samozásobitelské vysokokalorické tekutiny. 

Vytipované a uznané stromy mohou být zdrojem příjmu jako semenný strom 
k produkci osiva na školkařský podnožový materiál. 

tradiční sušárna ovoce 
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1.4.5. Rezervoár zdrojů vědeckého bádání 

Biologické vědecké bádání pokračuje pomaleji, než úbytek druhů, forem -
tedy taxonů z naší přírody. Zachování jakéhokoliv druhu, odrůdy a formy může mít 
pro vědce, nesmírnou důležitost. Opomineme-li pomology, šlechtitele a genetiky, 
důležitost místních populací ocení i systematikové, fyziologové a badatelé v ob
lasti historie. 

A tak význam průzkumu regionálních ovocných odrůd a jejich zachování růz
nými metodami má větší rozsah uplatnění než v ovocnářství. Osvěta a zanícení 
jednotlivci mohou vykonat velký kus užitečné práce. 

Zanícení jednotlivci pro mapování a evidenci regionálních odrůd ovocných 
dřevin se většinou rekrutují z řad milovníků přírody a krajiny. Schází jim však 
základní ovocnářský-pomologický přehled. Vzhledem ke své zanícenosti jsou však 
schopni lehce a brzy pochopit základní problematiku. Jsou schopni provést zá
kladní výzkum, sběr a uchování materiálu. Ovšem odborné zpracování (hlavně 
testace) místních odrůd bude oříškem i pro ovocnáře a pomology - profesionály. 

'Okrůhlica' 'Malé sračky' 

'Švestka domácí ' 'Sračky' 
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2. Pomologické minimum 

Pomologie je nauka o ovocných druzích a odrůdách. Říká se, že pomologie se 
nedá naučit, musí se zažít. Pro průzkum, evidenci a záchranu starých a místních 
ovocných odrůd víceméně laickými zájemci, stačí mít alespoň letmý přehled 
o pomologických termínech. Popisy, testace a vědecké zhodnocení bude přinále
žet renomovaným odborníkům. 

U ovocných stromů a keřů rozeznáváme zhruba následující moďologické znaky: 

Kořen bývá různě silný a dlouhý. Kůlový kořen je hlavně u hrušní. Rozvětvuje se 
široko a hluboko v zemi (hrušně , třešně, jabloně, ořešáky - pokud nejsou naroubo
vány na mělce kořenících podnožích). Nebo se rozvětvují jen pod povrchem půdy 
(slívy, švestky, broskvoně, maliny, angrešt, rybíz). U některých druhů jsou na 
kořenech adventivní pupeny (slívy, švestky, maliny aj.), které způsobují tzv. odno
žování. 

Kmen bývá různě vysoký. Rozeznáváme vysokokmeny, polokmeny, čtvrtkmeny, 
zákrsky a keře. 

Kůra kmene je ve stáří u různých odrůd hladká, drsná, šupinovitá, rozpukaná 
(borkovitá), dle barvy nazelenalá, světle či tmavě šedá, hnědá, temně hnědá až 
černá. 

Koruna dle postavení větví tvoří tzv. habitus. Koruny mohou být vzpřímené, pře
vislé, rozložené, pyramidální, kulovité, vysoce nebo široce kulovité atd. Dle množ
ství větví pak husté nebo řídké. 

Letorosty jsou vlastně nejmladší větve a slouží jako rouby k vegetativnímu roz
množování. 

Plodonoše jsou většinou krátké, rozvětvené větvičky různého stáří nesoucí květné 
puky (poupata) a později plody. 

Pupeny se nachází na letorostech a většinou z nich vznikají listy. Dle druhu pupe
ny bývají špičaté, zakulacené, přisedlé nebo odstávající, malé, veliké. Vzdálenost 
mezi jednotlivými pupeny (internodium) je dle druhu a odrůd různá. 

Poupata (květní puky) jsou větší a zaoblenější než pupeny a chovají v sobě zárod
ky budoucího květu a plodu. Dle druhu a odrůdy bývají různě zabarvena. 
Od poupat popelavě šedých až po poupata narůžovělá. 

Květy u ovocných druhů jsou různě zbarveny. Od čistě bílých (některé jabloně, 

slivoně) až po sytě růžové (červené) u broskvoní, mandloní i jabloní. 

Listy mívají různý tvar: kulatý, podlouhlý, střelovitý, oválný, srdčitý, vejčitý. Dle 
velikosti jsou listy malé, střední , veliké a velmi veliké. Špička listu může být tupá, 
špičatá, ustřižená, vykrojená. Okraje listů mohou být celokrajné, pilovité (jednodu
še, dvojitě, trojitě), zoubkované. Povrch listu hladký, lesklý, bez lesku, tmavě nebo 
světle zelený. List je spojen s větví řapíkem, který může být krátký, střední, dlouhý 
a může nést palístky. U peckovin bývají na řapíku korkovité žlázky. 
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2.1. Pomologické znaky plodů jádrovin 

Pomologické znaky plodů ovocných dřevin rozdělujeme na znaky vnější 
a vnitřní. 

Vnější znaky: 

Velikost. Relativní velikost je velikost plodu nepřirozená, výjimečná. Absolutní 
velikost je průměrná velikost té či oné odrůdy a je pro ni charakteristická. Rozezná
váme plody malé, střední a velké. Velikost plodů není hlavním rozpoznávacím krité
riem. Při popisu je lépe uvádět průměrnou hmotnost plodu . 

Tvar bývá nejrozmanitější u jablek. Plody mohou být zploštělé , kulovité, protáhle 
kulovité, válcovité, vejčité, zvonkovité, homolovité, atd. U hrušek používáme vý
razů : plod hruškovitý, podlouhlý, válcovitý, kulovitý, nepravidelný a pod. 

Barva bývá různá. Mají-li plody jednu barvu, tj. barvu základní, jsou jednobarev
né. Mají-li ijiné zbarvení, říkáme jim plody barevné. Na sluneční straně mohou mít 
některé plody barevné pruhy, pak jsou žíhané. Dále mohou být plody mramorova
né, tečkované, s rozmytým líčkem . Zbarvení je různě intenzívní a pokrývá různou 
plochu plodu. 

Slupka bývá lesklá, drsná, mívá lenticely, rez, voskový povlak a pod. Podle síly 
slupky j i dělíme na tenkou, jemnou, silnou, hrubou, lámavou atd. 

Stopka u plodů může být krátká, prostředně dlouhá, dlouhá, podle síly tlustá, 
tenká. Může být se závalem, dužnatá, zasychající, ochlupená, lysá, na bok ohnutá, 
vzpřímená a pod. 

Kalíšek je složen z 5 lístku (uštů) a je umístěn na vrcholu plodu. Ušty mohou být 
dlouhé, krátké, nazpět ohnuté, vzpřímené, široké, úzké. Kalíšek může sedět 
v mělké i hluboké jamce. Může být otevřený, polootevřený a uzavřený 

Vnitřní znaky: 

Jádřinec bývá různě veliký a různě utvářený. Skládá se z osy a z pěti pouzder, ve 
kterých jsou jádra. Jádra v pouzdru mohou být stěsnána, rozdělena, uvolněna 

(potom „hrkají") a nebo může být jádřinec bez jader (většinou u hrušek). Osa 
jádřince může být otevřená, uzavřená, rozpadlá, vyvinutá. Prodloužení osy jádřin
ce ke kalíšku je kališní rourka (číška, podkališní jamka). Může být úzká, široká, 
hluboká, mělká, může být i neznatelná. 

Dužnina dle barvy bývá žlutá, bílá, nazelenalá, narůžovělá. Dle konzistence kyprá, 
tuhá,jemnozrná, hrubozrná. Dle chuti sladká, fádní, navinulá, kyselá, aromatická, 
malinová, ananasová, kořeněná, muškátová, máslovitá, a pod. U hrušek bývají 
v dužnině v okolí jádřince zkamenělé shluky buněk- sklereidy. 

Zralost rozeznáváme sklizňovou a konzumní. Uvádí se měsíce, nebo dekády 
(i data) jednotlivých měsíců. 

-37 -



' 
~ JABLKA ' 

o 
plodiý 

Q 
HRUŠKY 

ó 
hruškovitý 

ú 
Uslav/c.ovi-!ý 

Podélný " re~ 

' 
~ 
' 

• " • .... 
RU~ NI: TVARY A TYPY PLODU JADROVIN 

QKý fu.LwQ.,!ý) o """"Q~.1lý) /c.ulf./ovH„ý , 
(parm ériovi!y) 

Q o o y 
k.dou lo vi!ý hrUlkovihf 

/ahvicovi!ý v.i/covit..ý ;i.vonkoviiý baňatý 

u 
nepravidelný 

(ftkovi!ý) 
ja b I kci vitý vcjčiij kulovitý 

.., " , 
VN ITRNI ~NAKY JADROVIN 

jablkem Podélný ře~ hruškou 

':Jád~ittec u hruštl 
je v dolní' iřd.ine'.. 
plodu. Bývá uovfe
riý (p/noo6ý) nebo 
má osu bud~ ú ~ce 
nelao liroce · duhu. 
llou1:d„a bfvaj(mtn· 
U nel u 7alolek. _ 
a jsou s!ravi+..dna„ 



2.2. Pomologické znaky plodů peckovin 

Tak jako u předchozí skupiny je rozdělujeme na vnější a vnitřní. 
Vhodným výrazem určíme velikost, lépe však hmotnost ať jednotlivého plodu 
(např. broskev), nebo průměrnou hmotnost 10 či 100 plodů. 
Výrazy pro tvar jsou u různých druhů rozličné. Například podlouhlý, pravidelně 
baňatý, kulatý, švestkovitý, hruškovitý, vejčitý atd. Tvar plodu u peckovin z větší 
míry určuje existence žlábku na plodu. Mohou být plody i bez žlábku. Žlábek může 
být mělký, hluboký, částečně vyvinutý, sotva viditelný. Dělí plod na dvě stejné 
poloviny, nebo na nestejné poloviny. 

Stopka může být dlouhá, krátká, střední ; nejlepší údaj je v milimetrech. Může být 
silná, tenká, střední, rozšířená, sedící v různě definované jamce (úzké, široké, měl
ké, hluboké, povrchové, pravidelné a pod. 

Slupka peckovin je důležitý pomologický znak. Dle druhu se definice liší. Používá
me různé výrazy pro barvu, chuť, pevnost, vyjadřuje se i přilnavost k dužnině, 
ojínění , ochlupení, tečkování , pruhování a pod. 

Dužnina je charakterizována chutí, konzistencí, šťavnatostí, množstvím vláken, 
odlučitelností od pecky, vůní, množstvím barviv a dalšími vlastnostmi. 

Pecka se charakterizuje velikostí, tvarem, zdůrazňuje se zašpičatění, žlábek-rýha, 
popřípadě hřbet, povrch celé pecky a ostatní charakteristiky dle druhu a odrůdy. 

Doba zrání se vyjadřuje datem a nebo srovnáním s klasickou odrůdou . Např. 

u švestek od 'Švestky domácí' , u třešní je doba zrání udávána v „třešňových 
týdnech". Kdy v I. týdnu dozrává 'Rychlice německá ' čili „Májůvka" . 

2.3. Nejdůležitější pomologické znaky u skořápkatého ovoce 

Všímáme si především velikosti jádra, jak vyplňuje dutinu skořápky, jakou má 
chuť, tučnost a zbarvení slupky po zaschnutí. Samozřejmě si též všímáme vzhledu, 
velikosti, pevnosti a odlučitelnosti zeleného vnějšího obalu. 

Sledujeme také velmi důležité vlastnosti stromů a keřů jako je mrazuvzdornost 
ve dřevě, rašení a květu . 

2.4. Další ovocnářská a pomologická terminologie 

Množství odrůd, které nám ovocné dřeviny dávají byly dříve zařazeny do tříd 
podle podobnosti vlastností a tak vznikaly různé pomologické soustavy neboli 
systémy. Např. u jabloní Dielova, Diel-Lucasova s termíny jako hranáče, kalvily, 
řehtáče, zlatnáče,jablka holubí, renety libernáčové, voskové, míšeňské atd. V dnešní 
době se zařazování odrůd do soustav nepoužívá, je zastaralé a problematické. 

Pojmenování, hlavně u starších odrůd a v různých oblastech se může lišit. 
Každá odrůda však má uznaný název a další názvy uváděné jako synonyma. 
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V odborných a vědeckých kruzích se požívá místo termínu odrůda výrazu 
kultivar nebo zkratka „ev.", například ev. Boikovo. 

Někteří autoři uvádějí, že místní odrůda je taková, která vznikla v určitém místě 
a zde se rozšířila do několika lokalit. Ztotožňují tedy výraz místní a lokální. Naproti 
tomu odrůdou krajovou jmenují takovou, která se rozšířila ve větší oblasti, v něko
lika obcích i v několika okresech. V případě, že odrůda není místní (tedy domácí) 
provenience a je v kraji oblíbena a hojně pěstována, takovou nazývají lokálně 
rozšířenou. Někteří autoři výrazy místní, lokální a krajová odrůda nerozlišují 
a dávají jim stejný význam. 

Uvádění odrůd do pěstování, množení a rozšiřování se řídí několika zákonný
mi normami. Především odrůda musí projít státními odrůdovými zkouškami a na 
základě doporučení státní odrůdové komise je zapsána do státní odrůdové knihy. 
Ta nahradila dřívější Listinu povolených odrůd. Restringované odrůdy jsou odrů
dy, které byly vyřazeny ze státní odrůdové knihy. Většinou jsou nahrazeny výkon
nější odrůdou. 

Zahrádkářský svaz nebo i jiné zájmové, místní organizace si vypracovávají 
seznamy odrůd, které jsou vhodné pro určitý region a k určitému záměru, vzniká 
tak doporučený sortiment. 

odrůda višně 'Hortenzie ' 
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3. Praktické metody a způsoby výzkumu 

Každé úsilí lidské činnosti se musí opírat o více metod přístupu . Přitom jedna 
metoda může být aplikována v několika disciplínách. Jejich společným a podstat
ným znakem je zaměření k určitému cíli. To platí i o vědě, studiu, průzkumu, zá
chranných pracích, evidenci a tak dále. Aby bylo poznání pravdivé, musí se opírat 
o historii. Historické poznání je jedna z metod, kterou lze aplikovat i v praktickém 
ovocnářském výzkumu. 

Jak bylo již v úvodních kapitolách naznačeno , historických poznatků 
v ovocnářství používali ve svých pracích naši přední ovocnáři a pomologové. 
Na základě informací regionálních ovocnářských školkařů, sadařů, učitelů, farářů 
a jiných pěstitelů a milovníků ovocnářství, pořádali naši pomologové průzkumové 
a sběrné expedice po krajích Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Využívali znalostí 
místních ovocnářů, nechávali si zasílat k posouzení různé místní odrůdy. Některé z nich 
zevrubně popsali, jiné byly vysazeny do pomologického arboreta. Nověji použil histo
rických metod Prof. Miloslav Vávra z VŠZ v Lednici na Moravě při studiu ovocnářské 
odrůdové rajonizace, která byla aktuální v šedesátých letech tohoto století. 

V sedmdesátých letech propracovala Vávrovu historickou metodu rajonizace 
ovocnářské výroby Ing. Jitka Kohoutová-Blažková, a to rozborem původu národ
ních a lidových písní, pořekadel a sentencí. 

Koncem šedesátých let a začátkem sedmdesátých let prakticky modifikoval 
Ing. Václav Tetera historické výzkumy 
lokálních odrůd na metodu historic
ko-etnografickou. Je to metoda výzku
mu regionálního genofondu ovocných 
dřevin spojená s jejich praktickou zá
chranou. Spočívá: 

1. ve zjištění existence a frekvence 
názvů ovoce v regionu převážně 
z národopisné literatury, archivních 
pramenů, dotazníkové akce, přímé

ho kontaktu s respondenty, pamět
níky a podobně. 

2. ve zjištění existence míst výskytu 
ovocné odrůdy, sběru plodů k tes
taci různými způsoby (osobně, zá
silkou, uspořádání výstav starých 
odrůd, využití respondentů- ad 1 ). 

3. ve vlastní testaci a dokumentaci, při 
které je nutné porovnat získanýma
teriál s podobnými odrůdami po
psanými v literatuře, jejich určení. solitérní hrušeň 

V případě zjištění lokálního kultivaru jeho dokumentace vybranými způsoby. 

4. ve sběru množitelského materiálu a záchraně kultivaru. Je to vlastně praktic
ká a závěrečná část metody. Od sběru roubů, zajištění podnožového materiálu, 
roubování, vypěstění výsadbového materiálu až po údržbu na vybraném sta
novišti a dokumentace výsadby. 
Všechny uvedené akce této metody lze prolínat a po zjištění základních informa

cí, nezávisle na sobě vykonávat průzkumové, dokumentační a záchranné práce. 

3.1. Evidence a dokumentace informací 

Získávání informací o existenci výskytu starých a místních odrůdách ovoc
ných dřevin je alfou a omegou záchranářských prací. 

Bylo by žádoucí, seznámit se s regionální národopisnou literaturou, včetně 
archívních pramenů . Nezanedbatelné jsou i starší ročníky zahradnických, ovoc
nářských a zahrádkářských časopisů. Z těchto excerpovat, vypsat názvy ovoce, 
které se v oblasti vyskytují. Včetně názvů lidových, zkomolených i oficiálních. 
Zaznamenat si pramen, odkud je název získán! Je dobré, založit si složky, nebo 
blok, ve kterém list, dle potřeby i více, bude patřit jen jedné obci. A pod názvem 
obce si zaznamenávat zjištěné názvy pro jednotlivé ovocné druhy - jabloně, hruš
ně, třešně, višně, švestky, renklódy, ostatní slivoně, meruňky, broskvoně, rybíz, 
angrešt, maliny a jiné ovoce. 

Jiným způsobem, jak získat informace o výskytu názvů i o existenci stromů je 
dotazníková akce. Ovšem, řekněme si na rovinu, nejsme již unaveni z vyplňování 
formulářů a složitých přiznání? Z tohoto faktu je třeba vycházet a volit vhodný 
dotazníkový list. 

Především si musíme ujasnit, koho dotazníkem oslovíme. Zda jednotlivce 
o kterých v regionu víme, nebo zahrádkářské svazy či obecní úřady (které beztak 
vyplněním pověří místního znalce). Nedělejme si iluze, že se nám vrátí alespoň 50 % 
rozeslaných kopií. 

V úvodním odstavci je nutné výstižně požádat o vyplnění a zdůraznit, 

za jakým účelem je dotazník rozesílán. Při jedné podobné akci se někteří majitelé 
domnívali, že jde o evidenci stromů, která nějakým způsobem bude mít vliv na daně 
ze stromů. Proto byli velmi zdrženliví. 

Z praxe lze konstatovat, že mnozí, většinou starší lidé, si nevzpomenou na 
pojmenování odrůd ovocných stromů. Proto je dobré v dotazníku vyjmenovat 
doposud z literatury a jinak zjištěné názvy. Ty pak dotazovaní zatrhnou a dopíší 
i další názvy, na které si vzpomenou - většinou díky osvěžení paměti. 
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JVIožnýtextdotazníku: 

1.list 

V ..... ......... ............ dne ............. . 
Vážení ....... .. „ 

Místní organizace ...... ...... .... .... .. ..... eviduje staré a místní odrůdy ovoc-
ných dřevin. Některé z nich hodláme vysadit na naše vybrané plochy a tak 
zachránit dědictví našich předků. Obracíme se na Vás s prosbou o pomoc 
a vyplnění dotazníku k této záchranné akci. 

Připomínky k vyplnění: 

1. Podtrhněte název ovocné odrůdy, která se u Vás vyskytovala. 
2. Orámujte název odrůdy, která se ještě u Vás vyskytuje a pokud možno, na 

druhou stranu listu napište adresu pěstitele, nebo kde se v obci vyskytuje. 
3. Napište další lidové názvy ovoce, které nejsou v seznamu uvedeny, a které se 

u Vás pěstují a nebo pěstovaly. 
4. Uveďte, zda víte o dalších starých odrůdách a stromech ve Vašem okolí. 
5. Vyplněný dotazník zašlete na adresu: 

(nezapomenout uvést jméno odpovědného pracovníka a podpis !) 

2. list (popř. další) 

Adresa odesílatele: ....... ... .. ...... . 
Jabloně: 

Anesky, Bílé, Cverglové, Dvorčinky, Funtové, Hrkáči , Chocholouše, Jademič
ky, Koty, Kyseláče , Lipůvky, Máslová, Medová, Nebeská, Ochmany, Ovčí hu
bičky, Papírky, Pecůvky, Rajská, Rozmarýny, Syrečky, Sladké, Šálová, Šmuraně, 
Talířová, Tyčky, Uherské, Ulverák, Valdůvky, Vinary, Zajačky, Zimní, Žňůvky, 
Železné a další ... ... .... . 
Hrušně: 

Ananasky, Baby, Cibulky, Čapaně, Dule, Fíkovky, Hnilky, Chvostule, Isambert
ky, Jakubinky, Krvavky, Křehule, Lipůvky, Medůvky, Němčůvky, Ovesinky, Praž
ky, Rájky, Smolénky, Škaredky, Trpule, Vlasačky, Zimůvky, Žlutaně, Žbánky 
a další .... ..... . . 
Prosíme, uveďte jaké lidové názvy se u Vás užívaly pro: 
Třešně: 
Višně: 

Švestky a slivoně: 
JVIeruňky a broskve: 
Ořešáky: 

Révu vinnou: 
Rybíz, angrešt a jiné drobné ovoce: 
Jiné druhy (mišpule, oskeruše, dřín aj.): 

Rovněž i zde uveďte na volná místa adresy majitelů odrůdy. 
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Pokud se najde ochotný a věci znalý ovocnář, je dobré se na něho obrátit 
osobním, nezávazným dopisem, připustit možnost návštěvy a požádat ho o rozho
vor. Později požádáme o informace k vlastnostech vybraných odrůd i písemně. 
Předběžná zpráva o místní odrůdě by měla obsahovat: 

Stáří stromu, od kdy se odrůda pěstuje, odkud se do obce dostala, proč se jí 
tak říká (proč dostala toto jméno), jak dlouho vydrží na skládce, kdy dozrává, 
otlačí-li se plod, jak drží na stromě, je-li náchylná na choroby a škůdce, jak roste -
bujně, středně spoře, namrzá ve dřevě, v květech, trpí rakovinou a jinými choroba
mi, plodí každoročně, střídavě a jak mnoho,je o ni zmínka v literatuře, místní kroni
ce a jinde, kde, hodlá ji majitel vykácet, kdy, uvést další zajímavosti, které se váží 
ke stromu a odrůdě, pověsti, pořekadla, písně aj. 

Tato přípravná etapa je časově náročná, ale dá přehled a ukáže, jakým směrem 
se při praktickém průzkumu ubírat. Veškeré informace je možné různým způsobem 
uložit a uspořádat, včetně zanesení dat do počítače . 

Tuto práci lze vykonávat během celého roku, není tedy omezena sezónností 
a klimatickými vlivy. 

3.2. Sběr pomologického materiálu 

Pokud máme zjištěnou existenci a místa výskytu zajímavých ovocných druhů 
a odrůd, je třeba neprodleně přistoupit k soustřeďování vzorků odrůd k jejich 
posouzení a dokumentaci. Pokud se rozhodneme soustřeďovat plody osobně, je 
třeba sbírat plody charakteristické. To znamená neodebírat plody malé, deformo
vané, nevybarvené, obzvláště velké. U jádrovin by měl vzorek odrůdy sestávat 
minimálně ze 3 plodů a více, u drobných ovocných plodů z 10 ks a násobků. 

Pro sběr, transport i uložení se osvědčily mikrotenové sáčky, na které lze velmi 
dobře psát propisovacím perem. 

výstava ovoce ve Veselí nad Moravou 
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Pokud je majitel stromu, nebo spolupracovník v obci ochoten sběr provést sám 
a ovoce zaslat poštou, je třeba se s ním dohovořit na podmínkách a způsobu sběru. 

Každoročně se v některé větší obci pořádají výstavy ovoce. Je žádoucí takové 
akce navštěvovat, získávat kontakty s místními znalci - ovocnáři. Občas se na 
výstavách objeví některá zanikající odrůda. Potom je třeba zjistit pěstitele a s pořa
dateli si dohodnout odebrání vystaveného vzorku ovoce, anebo získat další plody 
od pěstitele. 

Některá organizace, nebo spolek se může rozhodnout uspořádat výstavu sta
rých a zanikajících odrůd ovocných dřevin. Je třeba využít informací z první etapy, 
tj. adresáře a písemně či osobně oslovit pěstitele z regionu a vybídnout je k účasti . 

Samozřejmě, že nejjistější je soustředit ovoce osobně. Dle zkušeností lze tento 
způsob doporučit. 

Soustřeďování plodů zanikajících odrůd je činnost sezónní, musí se provádět 
v době sklizňové zralosti. U jádrovin, slivoní a ořechů většinou na podzim, 
u některých druhů v létě (třešně, višně, rané slivoně, drobné ovoce). 

Ovoce v pootevřených mikrotenových sáčcích ukládáme do chladné míst
nosti, lépe do chladnice a nejlépe do chladíren (ty však nelze vždy zajistit). 

3.3. Dokumentace a testace pomologického materiálu 

Nejobtížnější a nejzodpovědnější prací při záchraně zanikajících odrůd je určo
vání, pomologická testace. Bohužel, neexistuje žádný klíč, žádné schéma, podle 
kterého by se dala jednoznačně určit ovocná odrůda (kromě několika nových, 
intenzívně pěstovaných, důkladně zpracovaných kultivarů). 

Tuto práci by měl vykonávat velmi zkušený ovocnář, pomolog s mnohaletou 
praxí. Ovšem i u něho může docházet k omylům při určování. Archívní prameny 
a zahradnická literatura nám zachovala písemné rozepře i mezi věhlasnými českými 
pomology. 

Když odrůdu nelze jednoznačně určit, je dobré zaznamenat názory nejrůzněj
ších ovocnářských osobností, které se o testaci pokoušely. Ty mohou být použity 
při pozdějším určování. 

Máme-li tedy nalezenou odrůdu „na stole" a hodláme ji zkoumat, začneme 
u lidového názvu. Mnoho pomologicky popsaných odrůd, vedle svého hlavního názvu, 
má i názvy vedlejší. Bohužel, slovník synonym názvů ovoce doposud české zahradnické 
literatuře schází. Částečně tuto mezeru vyplňuje Pomologický klíč od L.Vlka (VLK 194 7), 
kde se dají nalézt různé názvy pro známé odrůdy, včetně lidového pojmenování. 

V případě, že lidový název je v literatuře známý a nebo nám místní pěstitel 
napověděl o kterou odrůdu by se mohlo jednat, najdeme ji v pomologii. Podle 
uvedených pomologických znaků zkoumáme, zda se o ni opravdu jedná. Dobré 
jsou pomologie s barevným vyobrazením odrůd, převážně staršího data, viz kapi
tola o starší pomologické literatuře. 

V případě, že se nepodařilo nalezenou odrůdu pod lidovým názvem určit 
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a nebo existují-li rozpory, plod zdokumentujeme. 
Dokumentace spočívá v popisu, nákresu, fotografii (lépe barevné nebo dia), 

popřípadě ve zhotovení sádrového odlitku. 

Název: PLES N ÍK 

Synonyma: Plesníky 

Příklad popisu místní odrůdy jabloně: 

Místo nálezu: Babice u Uherského Hradiště 

Plod: Hmotnost 150 g, výška 60 mm, šířka 70 mm. Tvar ke kalichu zúžený, mírně 
zploštělý, na stranu sražený, úhledný, některé plody nepravidelné. 

Slupka: Hladká, lesklá, mírně mastná. Základní barva žlutá, někdy zelenožlutá, 
velké líčko mdle červené je rozmyté po polovině plodu s výraznými karmínově 
ohraničenými vpichy. 

Stopka: Velmi krátká, nedosahuje poloviny jamky, plstnatá, sesychavá. Jamka úzká, 
hluboká, pravidelná, někdy se znakem závalu, rzivá hvězda malá. 

Kalich: Uzavřený až mírně pootevřený, bez podkališní trubky. Ušty lámavé, sesy
chavé na bázi nazelenalé, někdy zpět ohnuté. Obkališí vystoupavé, pravidelně 
kruhovité - najednou spadá do středně hluboké jamky. 

Jadřinec : Široký, cibulovitý, osa rozpadavá. Pouzdra dosti prostorná pro 1-2 vy
zrálá semena mahagonové barvy. 

Dužnina: Bílá až nažloutlá, tuhá, nerozpadavá, středně šťavnatá, na vzduchu oxi
duje. Svazky cévní zelené. 

Chuť: Nasládlá až navinulá, dobrá. 

Celkové hodnocení: Místní odrůda je v obci velmi oblíbená, nachází se až 150-leté 
stromy, rodící každý rok. Používá se k přímému konzumu k výrobě vína, do zelí. 
Strupovitostí trpí mírně, padlím málo. Strom vytváří mohutné koruny. 

Hodnotitel, datum: Jan Novák, Uh. Hradiště 20.1O.2002 

Popis může zůstat i v rukopisu, jedná se o první zhodnocení. Může být obsáhlejší 
i kratší. Je možné plod při
rovnat k některé popsané 
odrůdě. 

Příklady nákresu plodu: 
Nákresem zachycujeme 
hlavně tvar plodu, příč
ným, nebo podélným ře
zem vlastnosti jádřince . 

Zručnější kreslíři mohou 
vytvořit kolorované ná
kresy, méně zruční a ne- Plesník 

-lem 
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zruční mohou pořídit pouze obrys plodu v příčném a podélném řezu. 

Pořízení fotodokumentace: 
Na fotografii by měl být zachycen celý plod tak, aby byly co nejvíce zřejmé jeho 
vlastnosti. Hlavně tvar, líčko nebo žíhání, lenticely, kožovité kresby a pod. 
Vedle celého plodu nainstalujeme plod rozkrojený příčně nebo podélně . Napříč

ném řezu lze dobře dokumentovat jádřinec , osu jádřince, jeho pouzdra i svazky 
cévní. 
Na podélném řezu plodu lépe dokumentujeme stopku, jamku stopeční , jádra, pec
ku, kalich, jamku kališní, ušty, a podkališní rourku. 
K sestavě fotografického záběru přiložíme jednotku míry, většinou 1 cm, lépe je 
označení 1 O mm. Dobré je zvýraznění kousku papírového milimetrového měřítka. 

Tento záběr můžeme provést jak černobíle, tak barevně na fotografii 
i diapozitiv. 
Obrazová dokumentace se může pořídit i videokamerou ca v 15-20-ti sekundové 
sekvenci. 

Zhotovení modelu plodu: 
V některých institucích, hlavně v muzeích, se nalézají modely ovocných plodin. 
Jsou vyrobeny ze dřeva, sádry, parafinu a jiných hmot. Tyto modely zhotovuje 
a koloruje většinou výtvarník pod dohledem ovocnáře-pomologa. Tento způsob 
dokumentace je velmi náročný a nákladný. Výhodou umně zhotoveného modelu je 
jeho trojrozměrnost. 

1cm 

odrůda jabloně 'Plesník' 
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3.4. Sběr množitelského materiálu, rpůsoby rozmnožování ovocných plodin 

Ovocné plodiny se rozmnožují dvěma způsoby. Generativním a vegetativním. 
Generativní způsob je vlastně množení semeny a vegetativní způsob je množení 
různými částmi ovocné rostliny. 

Z ovocných stromů a keřů osivem získáváme pláňata a semenáče. Pláně je 
jedinec, který vznikl ze semen planých stromů, rostoucích odděleně od kulturních 
odrůd. Semenáč je dřevina, která vznikla ze semen kulturních i méně prošlechtě
ných odrůd. Pláňata i semenáče se využívají jako podnože pro vysoké tvary ovoc
ných stromů. Plody na osivo se získávají z uznaných a registrovaných semenných 
stromů . 

Semena stratifikujeme, vyséváme, mladé semenáčky přepichujeme (pikýruje-

PUPENY Nf\ vh(vKÁCH TŘEŠ NĚ 

listovi 
pupeny 

KYTIČKOVÝ PLODONOŠ 
S K Vf TNÍMI PUPE.NY 

me) za zelena i na podzim; na jaře již zdřevnatělé semenáčky školkujeme. Ve školce 
je pěstujeme do doby, kdy jsou schopné roubování. 

Vegetativní způsob množení má více možností, které vychází z různých vlast
ností druhů ovocných dřevin. 

Dělení trsů se dá použít u maliníku, rybízu, angreštu lísky i jahodníku. Spočí
vá v rozdělení starší mateřské rostliny. Odkopky jsou zakořeněné rostliny, které 
vznikly z nahodilého kořenového pupenu na mateřské rostlině a byly jí odebrány. 
Odkopky nejvíce tvoří slivoně a višně . Odnožemi (šlahouny) se množí ponejvíce 
jahodník. Hříženíje způsob , kdy se výhon mateřské rostliny položí do země, ukot
ví se, časem zakoření a pak se odřízne. Oddělky jsou mladé rostliny vzniklé zakoře
něním výhonu a jeho oddělením od mateřské rostliny. Lepšímu zakořeňování po
máháme kopčením (nahrnováním) keře. Řízkováním množíme převážně okrasné 
keře, z ovocných druhů většinou rybíz, angrešt a meruzalky. Dřevitý řízek je vlast-
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ně cca 10 cm dlouhá jednoletá větvička, která v půdě a za určitých podmínek 
zakoření. Bylinný řízek je dobře vyzrálá, nezdřevnatělá větvička (červnová-čer
vencová), do 1 O cm dlouhá. K lepšímu zakořeňování hlavně rybízu, typů vegeta
tivně množených podnoží, peckovin a dalších se používají různé stimulační látky. 
Kořenový řízek je část kořene matečné rostliny, který má adventivní pupeny, ze 
kterých vyrostou výhony. Těmito řízky se dají rozmnožovat ostružiníky, maliny, 
rybízy a některé podnože ovocných stromů. Štěpování je zp_ůsob vegetativního 
množení při němž se spojuje ušlechtilá část rostliny s podnoží. Stěpování dělíme na 
přikájení (ablaktaci), roubování a očkování. Nejpoužívanější způsob štěpování 
je očkování „na spící očko" a roubování „družením" (kopulací), ,jazýčkovým dru
žením" (anglickou kopulací) a „za kůru" . 

Jelikož při sběru a záchraně starých a lokálních odrůd se snažíme zachovat 
určité vlastnosti jedinců, musí se používat vegetativní způsoby množení. 

Roub je nepoškozená část jednoletého vyzrálého výhonu s několika pupeny. 
Rouby pro jarní roubování se řežou v zimě, před příchodem silných mrazů. Odebí
ráme je z osluněné strany koruny matečného stromu, kde je dřevo nejlépe vyzrálé. 
Odřízneme je na větevní kroužek, anebo ponecháme 2-3 očka. U peckovin rouby 
řežeme pouze na větevní kroužek, aby rouby nezasychaly. Nařezané rouby svazu
jeme, označíme jmenovkami a uchováváme v chladném, nemrznoucím prostředí. 
Ukládáme je do mírně vlhkého substrátu - písku, hlinitopísčité zemíny. Konce 
roubů by měly být alespoň 1 O cm v půdě (asi z 1/4 délky) . 

Pro letní roubování a očkování odebíráme vyzrálé bylinné letorosty. Odlistíme 
je tak, aby zůstala část řapíku a odřízneme nevyzrálou část (vrchol) letorostu. 
Nejlépe je okamžitě přistoupit ke štěpování. Není-li to možné, zabalíme rouby do 
vlhkého hadříku (novinového papíru a vložíme do sáčku). Dbáme na to, aby se 
materiál nezapařil, proto ho dáváme do chladných místností, či chladničky 
a uchováváme nejvýše 3-5 dní. 

seminář o roubování a řezu ovocných dřevin 
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C. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Výběr ploch pro záchranu genofondu ovocných dřevin 

Stanoviště je soubor ekologických činitelů, které budou působit na ovocnou 
dřevinu. Výběr stanoviště pro záchranu genofondu je tedy závislý na ekologic
kých požadavcích jednotlivých ovocných druhů. 

Jabloně vyžadují půdy bohaté na živiny, přiměřeně provzdušněné 
a dostatečně zásobované půdní vláhou. Půdy jsou nejlepší s neutrální reakcí, 
průměrná roční teplota 7-8 °C, průměrné roční srážky 600-700 mm. Jabloň je však 
druh plastický a daří se mu i v jiných podmínkách, pokud nepočítáme s maximální 
výtěžností. 

Hrušně nesnáší vysokou hladinu spodní vody, tedy žádají hluboké půdy, 
vápenité, zásobené živinami. Průměrná roční teplota 7,5-9 °C, průměrné roční sráž
ky 500-600 mm. 

Třešně a višně vyžadují polohy výhřevné s lehčími půdami . Dají se tedy vysa
zovat i na výhřevné stráně, kde mezi hrubými úlomky je dostatek hlinitých částí. 
Optimální teplota je 7,5-9 °C, průměrné srážky 500-650 mm. 

Švestky a slivoně dle podnoží se mohou sázet do různých podmínek. Nejja
kostnější švestky jsou však na teplých terasovitých polohách se sprašovými pů
dami. Optimální teplota je 7,5-9 °C při průměrných ročních srážkách 500-750 mm. 

Meruňky, broskvoně a mandloně žádají půdy výživné, lehčí, s přiměřeným 
obsahem vody. Pozor na mrazové kotliny! Optimální průměrná teplota je 9 °C 
a průměrné srážky 550-650 mm. 

Vlašské ořešáky nesnášejí půdy mokré a mrazové kotliny, naopak půdy vý
hřevné s bohatým obsahem živin. Optimální teplota je nad 8 °C při průměrných 
ročních srážkách 500-700 mm. 

Drobné ovoce je dosti plastické, přesto se mu nejlépe daří v nemrazových 
a závětrných polohách. Půdy vyžaduje výživné s dostatkem humusu a s teplotami 
7-9 °C a se srážkami 700-900 mm. Maliník je vděčný za srážky vyšší. 

Pro uchování genofondu ovocných dřevin nenajdeme z různých příčin ideální 
stanoviště . Protože se nejedná se o intenzívní pěstování ovocných dřevin a výnos 
z tohoto záměru není směrodatným ukazatelem, lze využít i méně vhodné pozemky 
a plochy. Je však důležité mít na zřeteli základní ekologické požadavky jednotli
vých ovocných druhů. Nelze soustřeďovat genofond - třeba meruněk - do pod
horských oblastí, vysazovat slivoně do suchých a písčitých půd a pod. 

Zajištění vhodné plochy pro založení genofondové sbírky není jen záležitostí 
ekologických požadavků ovocných dřevin. Vystupují zde i poměry legislativní, 
a to především vztahy vlastnické ke vhodným pozemkům, popřípadě otázky změny 
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kultury. Tyto problémy je nutné předem řešit s příslušnými institucemi Okresních 
úřadů (od roku 2003 pověřených obcí), zabývajících se zemědělskou tématikou 
a problematikou ochrany přírody a životního prostředí. 

Nelze jednoznačně určit, které plochy v tom, či onom regionu jsou pro výsad
bu vhodné. Navíc každý okres i obec a jejich představitelé jsou ochraně genofon
du různě nakloněni a jinak chápou tuto problematiku. Proto bude velmi záležet na 
místních podmínkách a jednotlivcích, s jakým entusiasmem a zanícením přistoupí k 
této problematice. 

Dle možností lze pro výsadbu reprodukovaného ohroženého materiálu využít 
praktických možností uvedených v kapitole způsoby konzervace genofondu ovoc
ných plodin. Jsou to: 
1. Výsadba planých a polokulturních druhů a odrůd do stávající výsadby 

v krajině a jejich evidence. 
2. Náhrada zanikajících solitér ovocných dřevin ve volné krajině stejným druhem 

a stejnou, či podobnou místní odrůdou. 
3. Dosadba podobných, nebo stejných jedinců do přírodně krajinářských skupin. 
4. Dosadba a výsadba mezí. 
5. Vytváření nových biokoridorů s komponenty místních kultivarů v různém 

procentickém složení po dohodě s projektantem. 
6. Dosadba, či založení nových stromořadí u polních cest, pěšin a silnic nejnižšího 

řádu. 

7. Ošetřování a dosadby starých sadů a zahrad. 
8. Založení genofondových sadů a vý

sadba na volné plochy. 
Při všech způsobech výsadby je 

nutné mít na zřeteli ochranu kmenů před 
poškozením zvěří v mladém stadiu. Pro
to je nutné kmínky na zimu obalovat 
nejlépe přírodními materiály (chvojím, 
slámou, rákosem a pod.), popřípadě no
vinovým papírem či papírovou lepen
kou anebo králíkářským pletivem. 

V případě dosadby do zahrad a za
ložení genofondového sadu je dobré 
navíc zajistit oplocení. 

Příprava nového pozemku pro za
ložení sadu spočívá v jeho urovnání 
a zásobení půdy humusem a živinami, 
protože se jedná o dlouhodobou kultu
ru. Dobrou předplodinou je vojtěška, 
která svými hlubokými kořeny zlepšuje 
fyzikální vlastnosti půdy. mladý sad durancií 
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2. Výběr biologického materiálu pro rozmnožování 

2.1. Podnože 

Pro štěpování ohrožených ovocných druhů je třeba volit podnož dle tvaru 
ovocného stromu. V tomto případě se jedná o vyšší kmenné tvary. Proto volíme 
generativně množené podnože, a to jsou plaňky nebo semenáče ověřeného původu 
a šlechtění. 

Pro jabloně je plaňka vhodná tam, kde nevyžadujeme vyrovnaný růst jednot
livých stromů. Plaňka hluboce koření a oddaluje plodnost. Stromy na těchto pod
nožích jsou dlouhověké a dorůstají velkých rozměrů. Podobné vlastnosti, avšak 
s větší variabilitou, má i semenáč jabloně. Dobré podnožové semenáče dávají 
odrůdy 'Croncelské' , 'JademičkaMoravská', 'Hagloe Crab' a také 'Antonovka'. 

Šlechtitelské a výzkumné stanice vyselektovaly a vyšlechtily semenné klony 
jabloní s lepšími vlastnostmi u potomstev. Ze slovenského Kl'čova pochází J-KL-1 
(z ev. Citronka), J-KL-2 (z odrůdy Antonovka), J-KL-3 (z Jademičky moravské), 
a z pláňky J-KL-4. Ze šlechtitelské stanice Těchobuzice pak podnože J-TE-1 
a J-TE-2. Silně rostoucí vegetativně množené podnože jsou MI, J-TE-C, A-2. 

Pokud si zakladatel genofondového sadu nepřipraví podnožový materiál sám, 
je možné jej sehnat v některé ovocné a podnožové školce v blízkém okolí. 

Generativně množené podnože pro hrušně jsou tak jak u jabloní pláně 
a semenáč, které koření hluboce a pozdě nastupují do plodnosti. Dobré podnožo
vé potomstvo dávají odrůdy 'Hardyho máslovka' a 'Muškatelka šedá'. Z Těcho
buzic pocházejí selektované typy hrušňových semenáčů H-TE-1 a H-TE-2. 

Pro slivoně je možno použít švestkový semenáč a semenáče odrůdy 'Duran
cie ' pro vlhčí prostředí, 'Wangenheimovy' švestky a 'Zelené renklódy' pro půdy 
hluboké. Semenáče myrobalánu nesnáší vysokou hladinu podzemní vody. 
Z Bojnic na Slovensku pochází selekce semenáčů označované MY-B0-1, MY-B0-2, 
S-B0-1, MY-KL-A. Je možné též použít odkopků 'Durancie' a různých švestek. 
Tyto mají spořejší růst a spíše plodí. 

Pro meruňky je možné použít meruňkového semenáče a nebo vyselektova
ných podnoží z Valtic M-VA-1 až M-VA-4 a také M-LE-1 . 

Pro broskvoně pak semenáče broskvoní a nebo taktéž selektovaných podnoží 
zValticB-VA-1 ažB-VA-4, neboBM-VA-1 aBD-SU-1. 

Angrešt a rybíz by se měl do amatérských genofondových sadů vysazo
vat v keřové formě a proto kmenné tvary na meruzalce zlaté se nemusí šlechtit. 
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2.2. Rouby 

Nejdůležitější množitelský materiál pro založení a udržování genofondu jsou rouby. 
Odběr roubů ze starých stromů je často problematický. Přestárlé stromy vlastně 

ani patřičné letorosty netvoří. V tom případě je nutné odebrat tu nejvhodnější část, 

která se nám nabízí. 
Často odebereme i plodonosné větvičky, na kterých jsou i listové pupeny. Při 

roubování však musíme květní pupeny vyříznout. S takovou větvičkou je roubo
vání složitější a proto je lépe naroubovat více podnoží. 

Někdy se musíme spokojit i s letorosty ze silných větví uprostřed koruny, 
s tak zvanými vlky. Musíme ovšem dát pozor, abychom je odebírali z koruny, která 
je jistě tou odrůdou, o kterou máme zájem. Nikdy nebereme „vlk" vyrůstající 
z kmene. Ten může být vlastně kmenotvornou podnoží. 

Jestliže nepospícháme s odběrem množitelského materiálu a máme záruku, 
že strom na stanovišti ještě delší čas vydrží, že mu nehrozí smýcení, můžeme 
po dohodě s majitelem provést zmlazovací řez. Ve zmlazené koruně se vytvoří 
letorosty, které mají potřebnou hodnotu. 

Rouby odebíráme pokud možno sami. Máme-li jistotu, že majitel odrůdy neza
mění, můžeme si je nechat poslat poštou. Při odebírání roubů je nesmírně důležitým 
faktorem pravost odrůdy. Případná záměna, omyl se projeví až za 1 O a více let, až 
začne stromek plodit. 

Svazek roubů řádně označíme, založíme pokud možno do mrazuprostých míst
ností s teplotou od 0-5 °C. Kontrolujeme, zda rouby nezasychají a ve vhodnou 
dobu použijeme k roubování. 

3. Množení, výsadba a ošetřování ovocných dřevin 

Máme-li připraveny podnože a roubový materiál, přistoupíme k vlastnímu ště
pování. Štěpujeme buď na podnože již vysázené na trvalém stanovišti (meze, soli
téry, různá stromořadí, sady) nebo ve školce. 

3.1. Roubování 

Způsob roubování zvolíme dle stavu a kvality podnožového a roubového 
materiálu. Doporučuje se používat nejjednodušších a osvědčených způsobů a to 
za kůru a anglická kopulace. Jako úvazků používáme pásku PVC, lýko je nyní méně 
obvyklé. Volné řezné rány zamazáváme voskem. 

Roubování na trvalém stanovišti zvolíme tenkrát, kdy jsme si zajistili vzrostlý 
podnožový kmenný materiál aje možné přistoupit k roubování ve výšce koruny. 
Volíme jednoduché způsoby roubování za kůru. Rovněž rouby zde musí být kvalit
ní , dostatečné síly a vyzrálé. Kontrolujeme stav srůstání a nezapomeneme, zpravi
dla v létě úvazky povolit. 
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3.2. Zásobní školka 

V mnoha případech se nepodaří získat vhodné rouby, zvláště ze starých stro
mů. Tímto materiálem nemůžeme šlechtit a proto je nutné si množitelský materiál 
vypěstovat. V některých případech se může stát, že založení sadu, či výsadba 
najiné trvalé stanoviště se z mnoha důvodů opozdí. V těchto případech je nanej
výše vhodné založit malou zásobní školku. 

Na ploše školky vlastně udržujeme roubový množitelský materiál, tedy zásob
ní genobanku, která slouží i pro duplicitu, pojistku v případě odumření jedince. 
Zásobní školka by měla být nedílnou součástí genofondového sadu a měla by 
fungovat i při organizacích, které teprve záchranu genofondu ovocných dřevin 
plánují. 

Plocha školky může být různě veliká, vždy však oplocená. Půda v ní by měla 
být kvalitní. V této školce se bude udržovat množitelský materiál na vegetativně se 
množících podnožích, které koření mělčeji. Pro jabloně se doporučuje švédská 
podnož A

2
, pro hrušně semenáč, v lepších podmínkách kdoule M-A, ale u ní je 

problematická mrazuvzdornost a afinita. U dalších druhů viz výše uvedený text. 

3.3. Sbírkový sad 

Plocha pro založení genofondového - sbírkového sadu by měla alespoň zhru
ba odpovídat ekologickým požadavkům jednotlivých druhů. Alespoň zhruba si 
připravíme koncepci výsadby, jakýsi volný plán výsadby. Dle možností do něj 
zakreslíme druhy a odrůdy, které vysadíme a nebo které máme v plánu zde vysadit. 
Tedy odrůdy, které jsou teprve v množení. Musíme mít na zřeteli vzdálenosti jed
notlivých vysokokmenných druhů. Vzdálenosti mezi jednotlivými vysokokmen
nými stromy se pohybují v rozmezí u: 

jabloní - 8 x 8 (7, 6) m 
hrušní - 8 x 8 (7, 6) m 
třešní - I Ox 10 (9, 8, 7)m 
višní - 6x5(4)m 
slivoní - 6x7(5,4,3)m 
meruněk - 6x6m 
drobné ovoce - 3 x3,5 m 

Při výsadbě genofondové plochy volba sponu nehraje takovou roli jakou 
ve výsadbách velkovýrobních. Záleží na tvaru a velikosti pozemku. Podle toho 
zvolíme spon čtvercový, obdélníkový, trojúhelníkový a nebo zvolíme nepravidel
nou výsadbu (například při rekonstrukci starých zahrad). Směr řad stromů by se 
měl volit podle nejdelší strany pozemku. Řady vyhovují ve směru sever-jih. 
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3. 4. Výsadba 

Při výsadbě by měl být každý stromek vysazen a přichycen ke kůlu. Nejlépe se 
osvědčují loupané smrkové kůly. Trvanlivost dřeva se prodlouží impregnací dolní 
části - tj. části, která bude zaražena v zemi a asi 30 cm nad zemí. Vyhneme se 
chemickým impregnačním prostředkům, karbolinu a oleji. Volíme raději opalování 
části kůlu. 

Ovocné stromky vysazujeme na podzim, ihned jakmile opadne listí. Ve vlh
kých a těžkých půdách vysazujeme raději na jaře, jakmile oschne půda. 

Kopání jam se doporučuje na severní straně kůlů. Jámy mají být široké 40 x 40 
cm a hluboké 30 cm. Nikdy do nich nepoužíváme čerstvý hnůj nebo průmyslová 
hnojiva, která kořeny mladých stromků „pálí". 

Před vlastní výsadbou ovocného stromku, nebo připravené podnože, ošetří
me kořeny. Všechny kořeny, které byly při dobývání ze školky poškozeny, seřízne
me na zdravé dřevo . Řez musí být co nejkratší a řezná plocha musí směřovat ke dnu 
jámy. Pokud je půda suchá a očekává se též suchý podzim, je nutné stromky zalít. 
Zálivka je nutná zvláště při jarní výsadbě. 

Vlastní výsadbu ovocného stromku provádí většinou dva lidé. Jeden přidržuje 
ovocnou sazenici a druhý přihazuje zeminu, utlačuje ji. Na dno jámy rozprostřeme 
jemnou půdu, na ní položíme kořenový systém, přihodíme slabou vrstvou půdy, 

stromkem mírně potřeseme a pak zeminu mírně přišlápneme ke kořenům. Nikdy 
nedáváme hrubé části (hroudy, drny) přímo ke kořenům. Použijeme je na okraji 
jámy. Při podzimní výsadbě uděláme ke kmínku „hrůbek" nahozením půdy. Na jaře 
děláme kolem kmínku „mísy". Při podzimní výsadbě neupravujeme korunky 
a stromek volně přivážeme ke kůlu. 

Při jarní výsadbě postupujeme obdobně. V tomto případě je nutné zajisti vysa
zenému jedinci dostatečný přísun vláhy. Kolem kmínku upravíme mísu a stromek 
přivážeme . Přistoupíme k úpravě koruny. Koruna budoucího stromu bude přiroze
ná a tímto směrem povedeme výchovný řez. 

3.5. Řez 

Dle stavu kořenového systému stromku provedeme zkrácení a odstranění 
větví. Především odstraníme případný konkurenční výhon terminálu. Terminál je 
prodloužení kmene do koruny. Odstraníme nadbytečné větvičky, které zahušťují 
korunku a větve silně poškozené. V korunce ponecháme maximálně 4-5 bočních 
výhonů, dle množství kořenů stromku. Terminální výhon zakracujeme zhruba o 1/3 
a boční větve o 112. V případě horší vitality stromku i více, aby sazenice „nezabab
čila" a tím se nepozdržela ve vývinu. 

Výchovný řez pokračuje i ve druhém a třetím roce po výsadbě . Odstraňují se 
výrosty zahušťující korunu. Dále pak ty, které směřují dovnitř koruny a větve 
poškozené. Letorosty se zakrátí o polovinu, vedoucí terminální výhon tak, aby 
přesahovat o 15-20 cm větve kosterní. 
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V případě, že strom nedá dostatečně dlouhé roční přírůstky, je to způsobeno 
špatným ujmutím sadby nebo příliš dlouhým řezem při výsadbě . V tom případě 
musíme provést opravný, hluboký řez až do staršího dřeva. Ve čtvrtém a dalším 
roce pokračujeme přibližně stejnými principy řezu, ale letorosty zakracujeme jen 
nepatrně . 

Udržovací řez (průklest) provádíme až je koruna dostatečně vyvinuta. Při prů
klestu odstraňujeme silné větve zahušťující korunu, a to až na větevní kroužek. 
Nenecháváme tzv. špalky, věšáky. Řežeme v předjaří, kdy již nehrozí mrazy více jak 
-1O 0 C. Rány zahladíme nožem, aby se lépe tvořil zával z kambiálních pletiv. 

Jakmile strom přestává mít každoročně přírůstky a větve uvnitř koruny se 
vyholují, signalizuje to přechod stromu z období plodnosti do období stárnutí. 
V tuto dobu se ovocný strom začíná samovolně zmlazovat a to tím, že se vytváří 
bujné výhony uvnitř koruny tzv. „vlky". V tomto období je třeba provést zmlazo
vací řez, to znamená zakrátit terminální a kosterní větve. Terminál zakrátíme o 1 /2 
i více a boční větve o 213 i více. Úhel a délka zakrácení je odlišná u každého 
ovocného druhu, ba i odrůdy a jejího tvaru koruny. 

4. Dokumentace genofondové plochy 

Zřídíme-li genofondovou plochu jakéhokoliv typu, je nezbytně nutné vést 
přesnou, pečlivou a pravdivou dokumentaci. 

Formu si zvolí garant sám, dle místních podmínek, technických možností 
a odborné zdatnosti. 

Jednoduchá dokumentace spočívá v protorovém zakreslení stromů, jejich 
očíslování, a založení a vedení knihy výsadeb. 
U každého genofondového sadu by měla být 
založena malá zásobní školka s připraveným 
podnožovým materiálem a zásobou origi
nálních i duplicitních roubů. 

ZAKRÁCHJÍ KORWJk'.Y ?O JARl-J Í VÝSADB[ 
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4.1. Prostorové zakreslení sadu 

Jednotlivé vysazené stromy je velmi praktic
ké zakreslit do geometrického plánku sadu. Měřít
ko je nutné zvolit takové, aby samotný plánek byl 
přehledný a byl použitelný též v terénu. Měřítko 
bude samozřejmě též odvislé od velikosti geno
fondové plochy. 

Stromy (popřípadě keře) očíslujeme, označí

me jmenovkami, nejlépe z umělé hmoty. Napsaná 
čísla a názvy odrůd by měla být co netrvalejší. 
Čísla musí být identická jak u položek v samot-

ném sadě, tak i v plánku. 
Nedílnou součástí nákresu je legenda, která udává pod kterými čísly se jed

notlivé odrůdy nachází. 
Tímto prostorovým zakreslením vznikne jednoduchý situační plánek. 

4.2. Kniha výsadby 

Tato kniha je vlastně základním dokumentem genofondové plochy. Každý 
vysazený druh, odrůda a ekotyp tu bude uveden jako základní jednotka vedená 
pod názvem a přiděleným číslem. 

Je otázkou, zda zřizovatel (správce) povede odrůdu pod místním názvem 
a jako vedlejší povede jinde zjištěná synonyma včetně oficiálního pomologického 
názvu. U pomologického názvu by mělo být uvedeno jméno pomologa, který nale
zenou místní odrůdu testoval. 

Dále je nutné zaznamenat rok a datum výsadby jedince do sbírkového sadu. 
Poznámky o důležitých zásazích na rostlině. To znamená opravný a zmlazovací řez, 
ošetření větví a kmene po přirozených kalamitách nebo požeru zvěří. Je důležité 
zaznamenávat též fenologická pozorování - rašení, doba květu, začátek zrání, skliz
ňovou zralost a pod. 

Poznámkovými formami je třeba doplňovat i další vlastnosti odrůd. Nástup do 
plodnosti, růst, plodnost, namrzání v květu i ve dřevě a podobně. 

4.3. Zásobní školka 

Tato plocha může být součástí oploceného genofondového sadu, ve kterém 
se vyčlení potřebné místo. Školka se může hlavně z praktických důvodů zřídit 
i jinde. Vždy však musí být oplocená. 

Hlavní účel zásobní školky spočívá ve vlastní produkci výsadbového materi-

genofondový sad ve Velké nad Veličkou 
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álu pro genofondový sad. Může též sloužit i komerčním účelům - množení žáda
ných místních druhů a odrůd. 

Na této zásobní ploše se musí udržovat podnožový materiál pro záchranu 
nově nalezených lokálních a místních odrůd. 

V zásobní školce je možné udržovat roubový materiál jako duplicitní zdroj. Ten 
se použije při nenadálém úhynu jedince v hlavním sadě. 

Rovněž dokumentace podnožového materiálu a roubovanců ve školce je vel
mi důležitá. K tomuto účelu se zřizuje školkařská kniha. V ní se zaznamenává 
druh, odrůda, množství, doba výsadby, doba štěpení, ujímavost, povolování rou
bovanců a další praktické školkařské úkony. 

Základní informační jednotkou ve školkařské knize by měl být vysazený řádek 
a v něm počet jedinců. Situační plánek zásobní školky není až tak důležitý, protože 
rotace, obměna rostlinného materiálu je zde větší. 

Školkařská kniha je důležitým příručním pomocníkem a dokumentem. 
Na solidnosti a správnosti zápisů je odvislý odborný úspěch realizace myšlenky 
založení sbírkového sadu. 

4.4. Zásobní strom 

V případě, že plocha zásobní školky nám nedovoluje zřídit duplicitní sbírku, je 
možné v této školce a nebo v samotném genofondovém sadě zřídit zásobní strom, 
dle potřeby i více. 

Sbírka více odrůd na jednom stromě je sice lákavá, avšak nebezpečná. Musíme si 
uvědomit, že případným zánikem jednoho stromu, ztratíme mnoho cenných odrůd. 
Navíc takový strom ani z estetického hlediska není půvabný a v zahradě i v krajině 
působí bizardně. Totiž každá odrůda má svůj charakteristický růst a dobu kvetení. 
Zvláště rozdílná doba kvetení je pro estetiku mnohaodrůdového stromu handicapem. 

'Švestka domácí', místní typ z Velké nad Veličkou 
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D. ZÁVĚREČNÁ ČÁST 

1. Legislativa 

Úředníci státní správy mohou k záchraně starých sadů, stromořadí i genetické 
variability ovocných dřevin přispět správným rozhodováním při výkonu státní 
správy i další „nepovinnou" činností. 

Bohužel pro správné rozhodování není v zákonech velká opora. V zákoně 
č. 11411992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je možno využít§ 4 „ .ochrana systému 
ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících 
jeho základů: jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát ... a§ 12 Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní 
a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností 
snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu„. 

Některé solitérní stromy, především hrušně nebo oskeruše, či stromořadí je 
možné vyhlásit za památné stromy podle § 46 Památné stromy aj ejich ochranná 
pásma. 

Oporu nenalezneme ani u zákonů zemědělských, kde bylo naopak problema
tické pěstování a množení starých a krajových odrůd ovocných dřevin, protože 
nebyly na seznamu povolených odrůd. V současné době je však tento problém 
řešen a nemělo by docházet k pokutování těch ovocných školek, které pěstují 
staré a krajové odrůdy. 

S uplatněním starých a krajových odrůd by se mělo počítat i v ekologickém 
zemědělství, protože tyto odrůdy jsou lépe přizpůsobené místním podmínkách 
a přinášejí vyrovnanou úrodu i bez chemického ošetřování (zákon č. 242/2000 Sb„ 
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb„ o správních poplat
cích, ve znění pozdějších předpisů tuto problematiku neřeší). 

Na tomto místě je vhodné zmínit i mezinárodní význam ochrany biodiverzity. 
Na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji byla podepsána Úmluva 
o biologické rozmanitosti, kterou Česká republika ratifikovala v roce 1993. Základ
ními body této úmluvy jsou ochrana biodiverzity, trvale využitelný způsob využí
vání jejích složek a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů z nových produk
tů vyrobených z planě rostoucích, volně žijících a domestikovaných druhů. 

2. Jak na to 

Program záchrany starých a krajových odrůd se dá rozdělit do několika částí. 
Záleží na místních podmínkách, které z nich je věnována větší pozornost. Důležité 
také je, jaký subjekt je ochotný spolupracovat. Může to být nevládní organizace, 
která je kromě odborné činnosti často zaměřená na environmentální vzdělávání 

' 
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výchovu a osvětu, nebo vlastník či uživatel pozemků, který je ochotný původní 
sady zachovat či obnovit. Vhodným partnerem mohou být také školy, které mohou 
skloubit environmentální vzdělávání s praktickou činností na školních pozemcích. 
Snad nejoptimálnější by byla spolupráce se školami zemědělskými - první takovou 
vlaštovkou je Střední zemědělská škola Libverta v Děčíně . 

Prvním krokem jakékoliv činnosti by mělo být zmapování současného stavu. 
To znamená zjištění výskytu starých sadů a stromořadí, jejich zdravotního stavu 
a druhového složení. Na místech s původním obyvatelstvem se osvědčila spolu
práce s vlastníky pozemků, kteří často znají alespoň místní názvy různých sort 
a mnohdy si vzpomenou i na historické údaje. Problematičtější je situace 
v oblasti „Sudet", kde jsou stovky ladem ležících sadů, jejichž pomologické určení 
zcela závisí na mapovateli. 

Další kroky je možné rozdělit do několika bodů, podrobněji jsou rozepsány 
v metodické části: 

• údržba starých sadů a stromořadí 
• zakládání nových sadů 
•uplatňování starých a krajových odrůd při výsadbách ÚSES 
Důležitým úkolem je také vzdělávání, výchova a osvěta. Lze k tomu využít 

ovocnářské výstavy, přednášky, informace v místním tisku i semináře. Např . 

v Bílých Karpatech se s velkým ohlasem setkal seminář pro vlastníky a uživatele 
pozemků o řezu dřevin. Cílem těchto aktivit by mělo být zapojení co nejširší veřej
nosti, ať již do údržby starých sadů, nebo do výsadby nových vysokokmenů na 
své pozemky. 

exkurze v gen o fondovém sadu 
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3. Instituce zabývající se problematikou záchrany genofondu 
ovocných druhů 

V Čechách, na Moravě a ve Slezsku působí mnoho významných profesionál
ních ovocnářů a pomologů, včetně regionálních odborníků . 

Navíc ovocnářství a pomologie je u nás jeden z nejrozšířenějších koníčků. 

Jmenovat všechny významné experty, včetně vynikajících amatérů, je v této chvíli 
nemožné. A jmenovat jen některé, je zavádějící a netaktní. 

Bohužel je nutno konstatovat, že pomologů, kteří se dovedou solidně oriento
vat v kategorii starých a místních odrůd je velmi málo. Ti, co ještě tuto problemati
ku zvládají, mají svá léta a odchází z veřejného života. 

Tuzemská i cizí přístupná pomologická literatura je dosti skoupá k místním 
a starým odrůdám. Existují většinou jen stručné popisy bez obrazového ztvárnění. 

Zkušeností starých praktiků využívají i oficiální ovocnářské instituce. 
Na tyto j e možné se v problematických případech obrátit. Většinou v nich pracují 
zanícení odborníci - a jako takovým ovšem nezbývá mnoho volného času . 

A pomologická testace u starých a místních kultivarů si času vyžádá velmi mnoho. 
V závažných situacích a u dobře připravených kolekcí odrůd by měly při tes

taci spolupracovat: 
• Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. 
• Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně a Národní genová banka tamtéž 
• Ústav experimentální botaniky ve Střížovicích 
• t;Jstřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, odbor trvalých kultur 
• U střední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, hlavní odrůdová zku

šebna v Želešicích u Brna 
• Šlechtitelské stanice v Těchobuzicích, ve Velkých Losinách, ve Valticích, 

na Velehradě a Tumově 
• Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav šlechtění a množení 

zahradnických rostlin a Ústav ovocnictví a vinařství v Lednici na Moravě 
• Česká zemědělská univerzita v Praze, Agronomická fakulta 
• Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělský fakulta 
• Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích. 

Další informace mohou podat: 
• Česká ovocnářská unie v Holovousích 
• Moravsko-slezská ovocnářská unie v Brně 
• Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství ČR 
• Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm 
• Některá regionální, okresní i místní muzea 
• Ústřední výbor, okresní výbory a základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu 

• Ústřední výkonná rada Českého svazu ochránců přírody v Praze 
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• Základní organizace ČSOP, hlavně Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou, Nové 
Hrady, Nasavrky, Vlašim, Jeseník, Pálava v Mikulově, Kosenka ve Valašských 
Kloboukách, Meluzína v Děčíně, Chaloupky v Kněžicích na Vysočině a další. 

• Střední zahradnické školy ČR 
• Úřad města Zlína, odbor městské zeleně 
• Spolek Gengel v Trhových Svinech 
• PRO-BIO Šumperk. 

4. Zahraniční organizace spolupracující s českými zájmovými 
spolky 

Spolupráce se zahraničními zájmovými organizacemi na ochranu genofon
du užitkových rostlin je v současné míře rozvíjena hlavně na základě individuál
ních kontaktů. Jen několik málo spolků má s podobnými zahraničními oficiální , 
bližší kontakty. 

V některých spolcích, zabývajících se ochranou genofondu kulturních rost
lin v Německu a Švýcarsku, vznikla úmluva na založení zastřešující organizace, 
která by jednala se státními a evropskými orgány. Samozřejmě, že se v první řadě 
jedná o získávání dotací na činnost, ale také o společnou diskusi nad metodami 
činnosti a předávání informací. Jedná se o: 

• SA VE, výstižná zkratka názvu: Společnost pro agronomickou variabilitu v Evropě, 
Safeguard for Agricultural Varieties in Europe, Sauvegarde pour l 'Agriculture 
des Varietés ďEurope, Sicherung der landwirtschaftlichen Artenvielfalt in Eu
ropa. Schneebergstrasse 17, CH-9000 St. Gallen, Švýcarsko (projekty) 
Arn Eschbomrasen 11 , D-37213 Witzenhausen, Německo (hlavní kancelář) 

• PSR-Pro species rara, Engelgasse 12a, CH-9000 St. Gallen, Švýcarsko 

• NABU - Naturschutzbund, H.Rabius-Strasse 26, D-53225 Bonn, Německo 

• AR CHE NOAH - Spolek Archa Noemova, Obere Strasse 40, A-3553 Schiltem 

Mimo tyto v Čechách nejznámější organizace samozřejmě existují ve zmíně
ných zemích i další aktivní spolky. Amatérské hnutí na vysoké odborné úrovni 
existuje i v dalších zemích střední, západní a jižní Evropy. Ke spolupráci jsou zváni 
významní tamní ovocnářští odborníci a pomologové z výzkumných ústavů a uni
verzit. 

Mimo tyto hlavní spolupracující zájmové spolky začínají svojí činnost rozvíjet 
různá sdružení také na Slovensku, Maďarsku, Polsku, Ukrajině, Bulharsku, Ru
munsku, Slovinsku, Chorvatsku atd. 
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5. Možnosti získání finančních prostředků pro záchranu 
genofondu 

V posledních letech začíná být věnována pozornost záchraně genofondu kul
turních dřevin také ze stran Ministerstva životního prostředí (MŽP) ČR 
i Ministerstva zemědělství (MZe) ČR. 

Nevládní organizace mohou získat dotaci od MŽP ČR v rámci programu Péče 
o biodiverzitu, v bodě Udržování genofondu zvláště chráněných rostlin 
a živočichů, záchrana krajových odrůd ovocných stromů a genofondu hospo
dářských, léčivých a okrasných rostlin a péče o památné stromy. 

Již řadu let podporuje Ústřední výkonná rada ČSOP program Krajové odrůdy 
ovocných dřevin. Jedná se o projekty zaměřené na mapování, určování a záchranu 
starých krajových odrůd. Kromě základních organizací ČSOP se účastní také další 
nevládní organizace. Každoročně je zpracováno 20-30 projektů z různých regionů 
České republiky. 

Dotace připravované Mze ČR v rámci agro-environmentálních programů bu
dou určeny zemědělským subjektům. Jedná se o opatření Údržba extenzivních 
sadů a Rozptýlená zeleň . Tato opatření budou realizována po vstupu do Evropské 
Unie. 

Cílem opatření Údržba extenzivních sadů je zachovat dosavadní výměru ex
tenzívních sadů zejména s krajovými a starými odrůdami ovocných stromů, které 
tvoří významnou část kulturního dědictví českého venkova a současně předsta
vují cenné genové zdroje. 

Cílem opatření Rozptýlená zeleň je navrátit do krajiny tradiční prvky mimoles
ní zeleně, poskytující různým živočichům nejen útočiště, ale také potravní nabídku. 
Žádoucí jsou listnaté dřeviny a také krajové a staré odrůdy ovocných dřevin 
a křovin. 

Kromě výše uvedených státních finančních zdrojů existuje i několik nevlád
ních nadací : Nadace Partnerství, Open Society Fund, REC ČR, Nadace VIA. 

Tyto nadace většinou 
kladou důraz na podporu ko
munitních projektů , eko
logickou výchovu apod. 
Úspěch mohou mít projekty 
na zapojení místního obyva
telstva do péče o staré sady, 
organizování seminářů o řezu 
dřevin, výstavy apod. 

odrůda jabloně 'Kalvil červený podzimní' 
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6.Závěr 

Genetické zdroje kulturních rostlin jsou ne
nahraditelným, neobnovitelným bohatstvím a zá
sobárnou (rezervoárem) rozmanitosti vlastností 
přírodních druhů. Jejich uchování a zpřístupnění 
pro budoucí generace má dalekosáhlý ekonomic
ký význam, i když si ho v dnešní době málo uvě
domujeme. 

Všechny kulturní národy prostřednictvím 
svých odborných pracovníků a vědců se snaží 
podchytit celou škálu biologické diverzity dříve, 
než zmizí z naší planety. A to v důsledku zhoršo
vání životního prostředí , stálé intenzifikace hos
podářství a nadvlády materialistického myšlení. 

Z naší krajiny v posledních desetiletích zrní- odrůda hrušky 'Chameuská ' 
zelo mnoho ovocných stromů, které dotvářely naši 
typickou krajinu utvářenou po staletí. Úbytek ochudil ekologické systémy a na
boural též společenské postoje ke krajině . 

Nedílnou součástí uchování genofondů jsou informace o nich, Čím podrob
nější a obsáhlejší jsou informace, tím je genofondový soubor cennější. 

Přes všechny již podniknuté plánované, oficiální, velkorysé expedice a studij 
ní výpravy, zůstává genofond málo probádanou oblastí. A to jak z hlediska globál
ního, tak i regionálního a lokálního. 

Je na místě podotknout, že právě regionální a místní populace tradičních 
užitkových rostlin jsou zcela nedostatečně zmapovány. Kdo jiný než místní odbor
níci o jejich existenci ví nejlépe. Často si však neuvědomují jejich důležitost 
A nejen pro ně je potřebná osvěta, 

Proto jsou velmi záslužné postoje některých státních i místních správ, ochrán
ců přírody z ČSOP, některých zahrádkářů a taktéž jednotlivců, že si uvědomili 
závažnosti destrukce genetických zdrojů a připojili se k evidenci, dokumentaci 
a vlastní záchraně hlavně regionálních genofondů, 

Vznikající samostatné genofondové plochy a nebo výsadby na farmách či na 
jiných pozemcích jsou toho dokladem. 

Největší problémy realizátorům tohoto záměru se vyskytují v podobě nedo
statečné legislativy, malé osvěty a publicity a v neposlední řadě často neschůdná 
cesta k některým rozhodujícím úředníkům. O neochotě, nepochopení a neschop
nosti se dále vzdělávat v duchu přírodních zákonů ani nemluvě. 
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7.Summary 

This publication (Preservation of old and local fruit varieties) is intended for 
those interested in fruit growing and fruit tree diversity preservation, but also for 
local and state officials dealing with environmental protection, 

In the introduction, the author refers to the historie development of fruit 
growing on the territory of the Czech Republic, gives a brief overview of fruit 
collections, and deals with the significance of old and local varieties. He assesses 
the importance of old orchards, avenues and other plantings for their environmen
tal, but also scenic and social values, Archaeological finds inform us about the 
existence of growing fruit in Czechia. The first written evidence on gardens in 
Bohemia dates from the 11thand12th centuries. The first assortment garden (fruit 
arboretum) was founded by M, Rossler in Poděbrady in the year 1798. The first 
fruit cultivator was J.E. Proche (born 1822) from Sloupno near Bydžov, Some ofhis 
varieties still exist today, 

ln the methodical section the reader finds a reflection on the genetic resources 
of economic plants and how to protect and preserve them, lt describes different 
conservation methods, from cryopreservation and seed storage in genebanks to 
different in situ, ex situ and on farm methods. lt mainly analyses fruit tree preser
vation in genebank orchards and plantings in the countryside, 

As the brochure focuses on amateurs, several chapters are dedicated to po
mological basics, in which the most important qualities of the fruits are described 
and fruit grower terminology is explained in an understandable way, 

lt is stated here that there are several ways to set up investigation, registration 
and documentation of old and local fruit varieties. One of such methods is descri
bed more comprehensively up to the stage oftaking grafts for further reproducti-
on. 

In the practical section, selection of favourable areas for the establishment of 
orchards with fruit tree collections and selecting suitable rootstocks are introdu
ced. lt further contains information on reproduction methods for fruit trees, their 
planting and subsequent treatment of plantings. One is reminded that registration 
of the grown varieties is an integral and very important part of a collection area. 

In the concluding section some organisations working on preservation of fruit 
variety diversity in the Czech Republic can be found, including amateur clubs, 
A very important chapter is formed by lists of recommended pomological literature 
for further information and study. 
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Český svaz ochránců přírody 

český svaz ochránců přírody je největší dobrovolnou 
organizací v České republice, zaměřenou na ochranu pří
rodního a kulturního dědictví, ekologickou výchovu 
a podporu trvale udržitelného života. Byl založen v roce 
1979 a v současné době má v 380 základních organizací a 
150 kolektivech Mladých ochránců přírody 10000 členů . 

Z našich programů 

•ČSOP dlouhodobě pečuje o více než 3500 hektarů přírodně cenných ploch, 
200 památných stromů, 320 hektarů historických parků a více než 30 
památkových objektů. 

•po dlouhá léta se základní organizace ČSOP starají o zachování ohrože
ných druhů rostlin a živočichů v rámci 22 celostátních programů na ochranu 
biodiverzity- orchideje, ohrožené lesní byliny a dřeviny, raci, vážky, sovy, 
čápi, netopýři, jasoň červenooký, mravenec lesní a další 

•zařízení Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované živočichy ročně 
přijmou přes 6 tisíc zraněných volně žijících živočichů 180 druhů, z nichž 
se po vyléčení do přírody navrací přes 60 % 

•letních a zimních táborových akcí se každoročně účastní bezmála 23 
tisíc dětí 

•do tradiční přírodovědně ekologické soutěže Zelená stezka - Zlatý list se 
pravidelně zapojuje 4 tisíce školáků 

•ČSOP každoročně organizuje českou část akce UNEP "Ukliďme svět" , 
při níž přes 12 tisíc dobrovolníků vyčistí naši přírodu od 215 tun odpadu 

Bližší informace Vám rádi podáme v Kanceláři ÚVR ČSOP a CDM ČSOP: 

Kancelář ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 
tel.: 222 516115 nebo 222 511 494, fax: 222 511 496 
e-mail: csop@ecn .cz; http://www.csop.cz 

Centrum pro děti a mládež ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21Praha1 
tel.: 224 912 466, fax: 224 921 765 
e-mail:CDMcsop@volny.cz;http://www.smop.cz 

Hledáme všechny, kterým není lhostejný osud našeho přírodního a kul
turního dědictví. Záleží nám na tom, co po nás zůstane dalším generacím. 

Připojte se k ČSOP 

- pomůžete ochraně přírody 
v České republice 

Členství v ČSOP 

• svým členským příspěvkem podpoříte praktickou ochranu přírodního 
a kulturního dědictví, která přináší dlouhodobé výsledky 

• o výsledcích této činnosti Vás bude pravidelně informovat časopis ČSOP 

• jako člen ČSOP máte možnost získat snížené vstupné, které v rámci 
programu Zelená karta nabízí přes 90 prohlídkových projektů po celé re
publice, včetně mnoha muzeí, hradů, hvězdáren , botanických a zoologic
kých zahrad 

• můžete se aktivně zapojit do bohaté škály činností pořádaných v rámci 
programů ČSOP. 

Jak se stát členem 
V případě zájmu o členství v českém svazu ochránců přírody kontaktuj

te Kancelář ÚVR ČSOP v Praze. Zašleme Vám přihlášku a poskytneme 
všechny potřebné informace ke členství. 

Potřebujeme Vaši pomoc a podporu 

- připojte se k ČSOP právě dnes! 
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Cistý jablečný mošt 
Pod značkou Tradice Bílých Karpat můžete nyní kupovat 100 % přírodní 

jablečnou šťávu s vysokým obsahem vlákniny, kterou poznáte podle usazeniny 
v láhvi. Je výtečným zdrojem vitamínů, přírodního cukru, pektinů, kyselin a dalších 
přírodních látek. Vůní i chutí vypovídá o směsi původních bělokarpatských odrůd 
jablek. Šťáva není fi ltrovaná a žádným způsobem chemicky ošetřená. 

Mošty jsou vyráběny občanským sdružením Tradice Bílých Karpat v Hostětíně 
a lze dostávat i v kvalitě „s10" (dohlíží na to Pro-Bio). Svojí volbou podpoříte 
zachování původních odrůd v bělokarpatské krajině a motivujete jejich pěstitele. 

Jablečné mošty můžete objednávat přímo na adrese: 
Hostětín 4, 687 71, tel. 572 641 040, e-mail: tbk@ecn.cz 

Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin 
Ing. Václav Tetera, CSc. 
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