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Úvod
Český svaz ochránců přírody (dále jen ČSOP) založil v letech 1997-1998 odborný

program nazvaný: „Krajové odrůdy ovocných dřevin“. Postupem času se tento program

zaměřil na uchování všech starých odrůd typických pro krajinu Čech, Moravy a Slezska.

Zároveň začal řešit ochranu alejí a sadů vysokých ovocných stromů jako svébytného

prostředí krajiny České republiky. Po roce 2000 se program otevřel i pro další nevládní

organizace a zároveň započala intenzivní spolupráce se státní ochranou přírody.

Již od počátku bylo v rámci projektů odborného programu prováděno mapování starých

stromů s cílem zachytit pestrost odrůd přítomných v krajině.

Prakticky zároveň začalo zakládání genofondových ploch, které jsou určeny hlavně

k uchování samotných odrůd. V rámci ČSOP se jedná výhradně o extenzivní sady

vysokých a dlouhověkých ovocných stromů, které zároveň slouží jako modelové příklady

pro zakládání a údržbu takových sadů. Do těchto genofondovýc ploch byly přenášeny

odrůdy nalezené při mapování.

Ještě koncem 90. let začalo také zakládání funkčních výsadeb. Jejich hlavní funkcí je

produkce ovoce, podpora biodiversity v současné zjednodušené krajině nebo i další

mimoprodukční funkce (např. protierozní ochrana, uchování typického krajinného rázu

atd.). Mimo zakládaní nových výsadeb se v rámci projektů ČSOP také zachraňují již

existující sady. Cílem je nejen prodloužit život starých výsadeb, ale také poskytnout lidem

potěšení z kvalitních plodů z dobře pěstovaných stromů.

Od roku 1998 jsou pravidelně organizovány akce pro širokou i odbornou veřejnost.

Praktické semináře i odborné konference se nejdříve konaly v Bílých karpatech, později se

přesunuly do Děčína a v současnosti již probíhají na různých místech po celém území

České republiky.

V letech 1999-2016 byly postupně vydány tři specializované praktické metodiky. Na tyto

metodiky navázala v letech 2012-2015 práce na dvou normativních standardech Agentury

ochrany přírody a krajiny České republiky. SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných

dřevin v zemědělské krajině řeší zakládaní nových výsadeb kmenných tvarů a péči o ně

do 10 let po výsadbě. SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin řeší

péči o dospělé ovocné stromy ve volné zemědělské krajině.



V roce 2011 byla vypracována: Koncepce dalšího směřování programu Záchrana

krajových odrůd ovocných dřevin, která představovala určitý milník programu. Především

nastolila otázku: "Co by vlastně mělo být nejvyšším cílem záchranného programu

krajových odrůd?" Na jednoduchou otázku dala jednoduchou odpověď: "Odrůda, která

byla ohrožena vymizením, už není ohrožena a je zachráněna". Dále definovala tři stupně

záchrany odrůd:

"1. Odrůda je zapěstována v několika genofondových plochách v počtu alespoň 5 stromů

na celou Českou republiku.“

Dosažení tohoto prvního stupně zajistí, že odrůda neodejde ze světa s posledním

stromem ve volné krajině ale stále to neznamená restart odrůdy.

"2. Odrůda je stabilně množena ve školkách"

Jednoznačným cílem programu ČSOP je napomoci co největšímu počtu odrůd do

komerčního množení tak, aby zájemce o její výsadbu ji měl co nejdostupnější.

"3. Odrůda je požadována veřejností - ročně se vysadí alespoň několik desítek stromů do

funkčních výsadeb."

Nabídka školek ještě nic neznamená, pokud není obnoveno vědomí o odrůdě u široké

pěstitelské veřejnosti. Obnova poptávky po odrůdě je nejdůležitějším cílem programu ale

také cílem nejnáročnějším.

Pro reálné dosažení těchto tří stupňů záchrany u co nejvyššího počtu odrůd stanovila

koncepce pro období 2011-2021 pořadí důležitosti jednotlivých aktivit na záchranu odrůd:

1. Vypracovat záchranný odrůdový sortiment to znamená rozhodnout, které odrůdy budou

zachraňovány

2. Pokrýt území České republiky sítí dobře zajištěných genofondových ploch ve správě

ČSOP i dalších subjektů ochotných ke dlouhodobé spolupráci.

2.1 Shromáždit seznamy a počty zapěstovaných odrůd.

2.2 Zjistit aktuální stav ploch a stromů

2.3 Odhadnout jejich perspektivu (majetkoprávní vztahy, situace v personálním

zabezpečení, situace ve financování)

2.4 Zavést dlouhodobě udržitelný systém evidence dat z genofondových ploch +

důležitých stromů vymapovaných ve volné krajině.

3. Všestranně podporovat stabilní produkci sazenic odrůd záchranného sortimentu ve

školkách.

4. Dosáhnout stabilní odbyt sazenic do kvalitně založených a ošetřovaných funkčních

ploch.

5. Vytvořit stabilní okruh aktivit zaměřených na práci s veřejností



Záchranný sortiment odrůd
Jako vůbec nejdůležitější prioritu v roce 2011 stanovila koncepce sestavení záchranných

sortimentů ovocných odrůd, tedy definování předmětu úsilí o záchranu odrůd.

V letech 2012-2013 vznikla a následně byla certifikována Ministerstvem zemědělství

České republiky metodika pro stanovení záchranných sortimentů.

Podle ní autorský kolektiv pod vedením Ing. Stanislava Bočka PhD. za pomoci celostátní

sítě spolupracovníků připravil výchozí okruh odrůd, který byl rozdělen do pěti sortimentů:

1. prioritní sortiment
2. specializovaný sortiment
3. přijatelný sortiment
4. místní sortiment
5. průzkumný sortiment
Těchto pět sortimentů vzniklo pro jabloně, hrušně, třešně, višně, slivoně a meruňky. Pro

mandloně, mišpule, kaštanovník a ořešák královský byly sestaveny jen některé sortimenty

(například pro kaštanovník existuje jen místní a specializovaný sortiment). Jeřáb obecný,

jeřáb oskeruše, moruše se také dočkaly záchranných sortimentů, i když je zákon za

ovocné druhy nepočítá.

Odrůda, která není zařazena v žádném z pěti sortimentů, zcela jistě není méněcenná.

Obvykle je ale vhodnější aby se úsilí o její záchranu soustředilo do země jejího původu.

Prioritní sortiment
Obsahuje odrůdy s nejvyšší prioritou ochrany. Jsou to odrůdy, které buď vznikly přímo na

území České republiky cca do roku 1950. Dále jsou zde zahraniční odrůdy dlouhodobě

pěstované na našem území (cca déle než 200 let), pokud dosáhly značné obliby, velkého

rozšíření a spoluvytvářeli ráz naší krajiny.

Jejich použití v projektech je vysoce žádoucí všude tam, kde jsou pro ně vhodné

pěstitelské podmínky. Pokud je u nich uvedena regionalita, jedná se pouze o doporučení,

v jaké části České republiky by se měly nejvíce vysazovat. Je ale možné zařadit je do

projektů péče na stanovišti nebo výsadeb na území celého státu.

Specializovaný sortiment
Jsou zde odrůdy s vysokou prioritou ochrany.

Jedná se o odrůdy zahraničního původu. Jsou prověřené delší dobou pěstování a mají

pěstitelské nebo technologické vlastnosti, které nenacházíme u odrůd prioritního

sortimentu. Jejich použití je žádoucí zejména tam, kde nelze použít odrůdy prioritního



sortimentu například z důvodu horších pěstitelských podmínek. U slivoní a meruněk jsou

ve specializovaném sortimentu výjimečně zařazeny i modernější odrůdy s vysokou

tolerancí k šarce.

Přijatelný sortiment
Jsou to odrůdy s nejnižší prioritou ochrany.

Je zde řada zahraničních odrůd, které se u nás objevily v 19. století nebo i relativně

moderní domácí odrůdy vhodné pro pěstování na bujných podnožích.

Jejich použití v projektech je možné, ale nejméně preferované. Představují vhodnou

náhradní variantu pro případ nedostatku odrůd prioritního, specializovaného nebo

místního sortimentu.

U každé odrůdy prioritního, specializovaného a přijatelného sortimentu jsou přímo

v záchranných sortimentech doplněna pomologická synonyma, nadmořská výška, do které

lze odrůdu pěstovat, země nebo oblast původu. U slivoní, meruněk, broskví a mandloní

ještě citlivost k původci šarky.

Místní sortiment
Zde jsou soustředěny odrůdy s nejvyšší prioritou ochrany v přesně vymezeném území. U

každé odrůdy místního sortimentu je zapsán region, ve kterém smí být pěstování

podpořeno z veřejných zdrojů. V jiné části České republiky nikoliv. Regionalita je zde

striktní. Mimo vymezené území mohou být vyjímečně podporovány z veřejných zdrojů

v pouze v genofondových plochách.

Synonyma, vztah k nadmořské výšce a u peckovin i citlivost k původci šarky budou

doplňovány postupně, tak jak budou tyto informace k dispozici.

Předpokládáme postupné rozšiřování místních záchranných sortimentů díky spolupráci

s regionálními pomology.

Průzkumný sortiment
Průzkumný sortiment obsahuje odrůdy dosud nedostatečně prozkoumané a často vedené

pod pracovními názvy. Mohou to být například nálezy z mapovacích akcí, s velmi

zajímavou chutí, neobvyklými technologickými nebo pěstitelskými vlastnostmi. Může se

jednat o krajovou specialitu nebo též o méně známou zahraniční odrůdu. Do průzkumného

sortimentu jsou také umísťovány odrůdy krátce zmíněné ve starých pomologiích, ale

pouze takové, které byly alespoň regionálně významné.



Souhrnně lze říci, že jejich postavení je nejasné a zatím neumožňuje zařazení do jiného

sortimentu. Průzkumný sortiment byl sestaven proto, aby tyto zajímavosti nezapadly a

dále se k nim shromažďovaly informace. Odrůdy průzkumných sortimentů lze podpořit

z veřejných zdrojů pouze ve specializovaných projektech genofondových ploch nebo

v projektech na jejich zachování v místech jejich nálezu.

Průzkumný sortiment už ze své podstaty je „průtokový“ a odrůdy by do nich měly z jedné

strany přicházet a z druhé odcházet.

Záchranné sortiment byly publikovány v roce 2016 jako příloha 4 standardu SPPK

C02 003. Uvedený standard případně samotné sortimenty v tabulkové formě jsou ke

stažení na http://www.stareodrudy.cz/ovocnarska-literatura/

Databáze Archiv starých odrůd
Záchranné sortimenty definují konkrétní odrůdy, které by v České republice měly být

přednostně umisťovány do zemědělské krajiny. Je v nich ale minimu prostoru na

zveřejnění další potřebných údajů o pěstitelských nárocích, hospodářských vlastnostech

nebo i historii odrůdy. Z tohoto důvodu byla připravena výběrová databáze Archiv starých

odrůd, jako základní informační podpora záchranných sortimentů.

Je zdarma přístupná v prostředí internetu na odkazu: http://www.stareodrudy.cz/archiv-

starych-odrud/. Nabízí možnost vybírat mezi několika stovkami odrůd hrušní, jabloní,

třešní, višní, meruněk a slivoní. Pro větší přehlednost bylo 80 výběrových znaků sdruženo

do skupin, které nazýváme výběrové karty. Návštěvník si tak může sám navolit, zda chce

vybírat dle znaků, které se dotýkají názvu, původu, plodů, sklizně, využití, plodnosti,

stromu, péče, kvetení, stanoviště, půdy, náchylnosti chorobám, zařazení do sortimentů,

dostupnosti odrůdy nebo prostě podle fotogalerií. Výběr je možný podle jediného znaku

nebo podle všech, jak kdo potřebuje. Výrazy pro vyhledávání jsou silně zjednodušené aby

byly srozumitelné i naprostým laikům. K vybrané odrůdě se z databázových údajů

sestavuje popis odrůdy včetně fotodokumentace. Mimo výběrových kriterií se v popisu

zobrazí u každé skupiny znaků ještě poznámka o jedinečných vlastnostech odrůdy. Tento

popis reprezentuje první - co nejjednodušší úroveň informací o odrůdě. Databáze dále

umožňuje stahovat skeny popisů jednotlivých odrůd tak, jak byly publikovány

v pomologické literatuře. To je již odborná literatura, která má vysokou hodnotu zejména

pro amatérské badatele. Zatím jsou zde umístěny popisy z pomologií, kde se nám podařilo

vyřešit otázku autorských práv. Konkrétně je to z Moravského ovoce Františka Suchého,

Českého ovoce Františka Thomayera, stejnojmenné monografie Jana Říhy, Lidové

pomologie Josefa Vaňka. Díky svolení Ing. Václava Tetery jsou zde ke stažení i skeny



jeho popisů z knihy Ovoce Bílých Karpat a z několika dalších pramenů. Doufáme, že se

nám časem povede rozšířit okruh popisů odrůd, které zde bude možno publikovat. Velký

zájem máme hlavně o informace z malonákladových sborníků, diplomových či disertačních

prací a jiných drobných zdrojů, které jsou zájemcům jen obtížně dostupné.

U odrůd postupně doplňujeme i prokliky na odborné weby zaměřené na problematiku

dokumentace odrůd. Zde se jedná prakticky výhradně o cizojazyčné stránky a informace

zde obsažené jsou tak lehce přístupné i opravdovým nadšencům.

Databáze genofondových ploch
Jak již bylo uvedeno, genofondové plochy mají za cíl především uchovat odrůdy jako

takové. Aby se sad mohl stát genofondovou plochou, musí splnit požadavky dané

metodikou Inventarizace genofondových ploch a pozic. K nejdůležitějším požadavkům

patří ustanovení správce, sestavení charakteristiky plochy a zavedení evidence pozic.

ČSOP od roku 2014 zapojuje do Národní databáze genofondových ploch i výsadby na

jejichž založení či údržbě se nepodílel. Na odkazu:

http://www.stareodrudy.cz/genofondove-plochy/ je vstup do databáze genofondových

ploch. Je to druhá aplikace na podporu záchranných sortimentů tentokrát zaměřená na

fyzický kontakt se starými odrůdami. Vytváříme možnost pro pěstitele, architekty, školkaře

i zpracovatele ovoce poznat odrůdy v různých podmínkách.

Je to opět výběrová databáze. Jsou v ní zařazeny jak plochy veřejně přístupné, tak i

soukromé sbírky. Data z ploch veřejně přístupných se kompletně zobrazují na

dynamickém mapovém podkladu Mapy.cz (lze volit mezi obecnou, turistickou nebo

ortofotomapou). Plochy veřejnosti nepřístupné nejsou na mapě zobrazovány a uživatel je

na tuto skutečnost upozorněn nápisem na obrazovce. Může ale získat kompletní výpis dat

o genofondové ploše včetně kontaktu na správce plochy. S ním může eventuálně dojednat

individuální návštěvu.

Jako výběrová kritéria pro plochy poslouží: přístupnost ploch, osoba správce, nadmořská

výška, klima, půdní podmínky, kraj ČR, přítomné druhy a odrůdy. U jednotlivých ploch lze

získat kompletní výpis ekologické charakteristiky plochy.

Na pozicích genofondových ploch je možno filtrovat dle druhů a odrůd, dle záchranných

sortimentů a dle dosažení plodnosti.

Databáze genofondových ploch oboustranně propojena s Archivem starých odrůd.

Uživatel se může dozvědět jaké má odrůda vlastnosti v Archivu odrůd a hned také zjistí,

kde je pěstována. Naopak, pokud jej v genofondové ploše zaujme nějaká odrůda, může

k ní v Archivu odrůd nalézt podrobnosti.



Závěr
ČSOP se snaží postupovat při záchraně starých odrůd v krajině dle vlastní koncepce pro

léta 2011-2021. Zhruba v polovině tohoto období jsou hotovy Záchranné sortimenty, které

definují, jaké odrůdy je dobře opět vysazovat nebo zvýšeně chránit v České republice.

Dále je připraven a postupně naplňován daty Archiv starých odrůd – databáze, která

umožní vybrat vhodnou odrůdu pro daný pěstitelský záměr.

Je průběžně budována síť genofondových ploch, kde se zájemce může seznámit s

vlastnostmi odrůd přímo na místě pěstování. I genofondové plochy mají veřejně

přístupnou databázi, kde se zájemce může dozvědět více o podmínkách dané plochy a

odrůdách, které jsou zde umístěny.

Všichni členové autorského kolektivu databází i záchranných sortimentů budou nesmírně

vděčni za jejich nasazení do praktického života. Pevně doufáme, že se tak podaří zlepšit

minulou praxi, kdy se občas vysazovalo a zachraňovalo vše, bez ohledu na kulturně

historickou hodnotu, ekologické nároky a zdravý rozum. Zároveň uvítáme reference na to,

co dobře pomáhá popřípadě na to, co máme do budoucna zlepšit.

Odkazy na zmíněnou literaturu:
Dále uvedené zdroje jsou ke stažení v pdf formátu na stránkách:

http://www.stareodrudy.cz/ovocnarska-literatura/
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Stručný obsah:
Záchranné sortimenty, databáze Archiv starých odrůd a databáze genofondových
ploch. ČSOP se snaží postupovat při záchraně starých odrůd v krajině dle vlastní
koncepce pro léta 2011-2021. Představení Koncepce dalšího směřování programu
Záchrana krajových odrůd ovocných dřevin v letech 2011-2021 zpracované Českým
svazem ochránců přírody (ČSOP). Představení Záchranných sortimentů ovocných
dřevin, jako nedůležitější aktivity této Koncepce, a informačních zdrojů dostupných
na internetu - Archivu odrůd a Databáze genofondových ploch. Databáze Archiv
starých odrůd by měla umožnit vybrat vhodnou odrůdu pro daný pěstitelský záměr.



Skupinové výsadby ovocných stromů jsou výraznou součástí krajinného rázu České republiky již po několik
set let.

Mohutná solitera holandské odrůdy Boskoopské. Odrůda je typickým zástupcem přijatelného sortimentu
jabloní. Není sice naší původní odrůdou, ale je velmi rozšířená ve všech tradičních ovocnářských oblastech.



Odrůda Koporečka pocházející z Mostecka je zařazena do prioritního sortimentu s doporučenou regionalitou
Ústecký kraj. Díky vynikající chuti a schopnosti vydržet téměř až do Vánoc byla v 19. a 20. století
rozšiřována po celém území České republiky i v zahraničí.



Švestka domácí je jednoznačně odrůdou prioritního sortimentu. Nelze ji však vysazovat v oblastech plošně
zamořených šarkou.

Vynikající odrůda skotská odrůda Galloway je v ČR známa jako Smiřické vzácné. Byla umístěna do
specializovaného sortimentu neboť je vhodná k pěstování do vyšších poloh.



Odrůda třešně Doupovská černá je zatím zařazena do průzkumného sortimentu. Jakmile bude k dispozici
pomologický popis bude přeřazena do místního sortimentu se striktní regionalitou Doupovské hory.

Jeřáb oskeruše je příkladem druhu, pro který některé sortimenty nebyly sestaveny. Jedním z důvodů je, že
oskeruše je historicky rozšířena jen nejteplejší části Moravy a Českého středohoří. Zde klon Radobýl
jihozápad z místního sortimentu pro České středohoří.



Sestavení záchranných sortimentů předcházelo cca 10 let intenzivní práce mnoha mapovatelů a řady
amatérských i profesionálních pomologů. Vlevo Ing. Miloslav Láska dlouholetý pracovník Sempry Litoměřice.
V pozadí Ing. Ondřej Dovala a vpravo Ing. Stanislav Boček PhD. Oba patří ke skupině současných
pomologů, kteří se specializují na práci se starými odrůdami. (Oborové setkání ČSOP 2014)

IMGP4564.jpg Staré odrůdy jsou cenné hlavně pestrostí barev, chutí a vůní.
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Spoluzakládající člen Ekologického centra Meluzína RCAB.
Od roku 1998 se aktivně věnuje záchraně přítomnosti vysokých ovocných stromů v
krajině. V rámci činnosti EC Meluzína RCAB zakládá a udržuje aleje a sady ovocných
dřevin, spolupracuje s vlastníky přírodně cenných lokalit a podílí se na jejich údržbě.
Od roku 2011 též odborný garant programu ČSOP: Krajové odrůdy ovocných dřevin.
V této pozici koordinuje na území České republiky mapování stromů v krajině, metodicky
podporuje síť genofondových ploch, provádí školení osob které realizují projekty zaměřené
na staré odrůdy a udržuje internetové databáze na stránkách www.stareodrudy.cz.
V letech 2014-2016 koordinátor projektu Oživení starých odrůd.


