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JOSEF VANĚK: 

LIDOVÁ POMOLOGIE 
Vyjde 10 dílťt v úpravě podle tohoto a před

chozích dílt'L 

I. díl: 
100 odn"Id jablečných, v barvách a s popisy. 

II. díl: 
160 odrt'td hruškových, v barvách a s popisy. 

III. díl: 
100 peckovic (švestky, slívy, renklody, mira

belky), v barvách a s popisy. 

IV. dil: 
100 třešní a višní, v barvách a s popisy. 

v. díl: 
100 broskví a meruněk, v barvách a s popisy. 

VI. díl: 
160 nejdůležitějších chorob a škt'tdct't, v bar
vách, s popisy, a s udáním ochranných pro

stře,dkt't. 

VII. díl: ' 
100 bobulových odrůd (angrešty, rybíz, maliny, 
ostružiny, jahody, réva), v barvách a s popisy. 

VIII. díl: 
100 odnld ořech\1 vlašských a lískových, v bar

vách a s popisy. 

IX. díl: 
100 odrůd révy vinné, v barvách a s popisy. 

X. díl: 
HlO dalších nových a nejnovějších jablek a hru

šek, v barvách a s popisy. 

Každý díl možno koupiti samostatně. 
(ena každého dílu v celoplátěné vazbě Kč 
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LIDOVÁ POMOLOGIE 

V. DÍL: 

BROSKVE 
A 

v 

MERUNKY 
100 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ODRŮD 

(75 b r o s k v í, 2 5 m e r u n ě k). 

SESTAVIL 

JOSEF VANĚK, 
zahrad. architekt, šéfredaktor ,. Zahrady M' 

stálý přísežný soudní znalec . 

* 
100 barvotisků. 

* 

1939. 

Nakladatelství zahradnické literatury (Jo s. Vaně k), 
Chrudim. 
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Vytiskla knihtiskárna B. Brix ml. v Pardubicfch. 
ll 

Předmluva. 

Broskve a mnuňky _jsou nesporně nejušlech
ii.l(•jším, nejchutnějším a nejnácnějším naším 
01·occm. Jest jeoinečným nožitkem, můžeme-li 
si sami utrhnouti se zákrsku nebo špalíru krás
ně zardělou, libě vonící a šfavnatou broskev, 
nebo žlutou meruňku. Také hospodyiiky dove
dou náležitě oceniti zavařeniny mcruiíkové a 
broskvové v jakékoliv 1Ípravč~ (mm·melácla, 
pl'ilky plodi't a pod.). 

Všeobecně rozšířené mínění, že si.romy brosk
YOYé a meruiikové se u nás nedaH, že vyžadují 
teplou, vinařskou polohu, není odtt\·odněné. 

špalÍl'y na zdech mi'1žcme pěstoyati i v poloh,í.ch 
dosti vysokých, zákrsky možno pěstovati ve 
všech normálních polohách, i když nedají tako
vou úrodu, jako na jihu. Hlavní věcí jest, při
praviti dobře pi'tdu a sázeti jen rané odrůdy a 
na správných podnožích. Jest sice pravdou, že 
jmenovitě broskve vyžadují zvláštní řez, ale 
tento jest velmi jednoduchý a jest podrobně 
popsán a vhodnými obrazy doložen v mé knize 
>> Ošetřování a řez zákrskových stromů« , III. vy
dání. Při pěstování zákrskl1 _jest nejvhodnější 

zpi'tsob pěstování s kotlovitou korunou, což jest 
ve jmenované knize podrobně popsáno a vy
ohrazeno tak, že každý může podle tohoto ná
vodu docíliti naprosto uspokojivých - i když 
nC' skvělých úspěchů. 

lJJavně musíme míti na zřeteli, že nepl:·átel
ským záborem našich území ubylo nám asi 
180.000 stroml'1 brosb·o,·ých a asi t-lO.OOO siro
mi't meruňkm·ých, čili v Í1rodě to znamenú 
ztráiu t. č. ročně 604 vagony meruněk a 67 ya
g·onl'l brosb·í. Ztratili jsme kraje, které b yly 
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nejen zásobárnou broskd n meruni:·k pro te
Ion naši republiku, ale znamenah- také význam
nou položku pro výi' OZ. Musíme se všemožnc; 
postarati o to, ahvchom tento úbytek nahra
dili vlastní produkcí l)l·osln·í a meruněk, aby
chom je ncmuseli kupovati v ncpi·átelsk)-ch 
státech. Jak lze toho docíliti, j E'!s t podrobně 11-
l'edeno ve zmíněné knize a nelze se o tom zde 
pod rohn ě rozcpi sov a ti. 

Zdá se, že uTádčti ?5 oclrf1cl brosk,-o,·ých a 

25 odrůd mcruiíkol' ých jest zbytel-ně mnoho. 
Jest sice pranlou, že jest to sortiment dosti oh
scíhlv, ale nejsou všeclmy panš<Í]ně rloporu čo

,·cíny. U každé odrf1dv jsou přesně uvedeny 
dobré i špatné vlastnosti, požadavky na pikh1 
a polohu. odolnost nebo choulostivost strom '~' 

1 ť1či mrazu a hlavně otužilost nebo c-itlivost 
kl· ětl'l vf1či mrazu, takže každý zájemce si mt1Žc 
podle místních pomčrli vhodné oclrf1ch· ,·ybrati. 
Tím se kažrl)' uchrání škod, ('OŽ m<Í ncjvčtší 

1·ýznam. 
Při zpTacování látkv byl mi opčt m1pomoC'en 

hlavně p. Fr. Zeman. lllal'llÍ zásluhu na vy
dání tohoto V. dílu si získal p. M. Orclódy ,, Ba
getě (nyní Maďarskem zabrané), jenž mi ochot
ně dal k disposici všechnv broskve ze svého 
jedinečného sortimentu. 

Broskve k malování zaslali dále páno1·é: Ka
rel Kreuzwieser, školky, Jemnice na Mor., V. 
Biedermann, správce v Pomněnicích u Ben e
šova. Meruňky zaslali hlavně pánové: Lad. 
Tondl, učitel, Znojmo, Josef lloráček, školky, 
Vel. Pavlovice, Juraj Polonyi, Dol. Jatov, Slo, ,, 
prof. O. Boček, Troja, Státní ovocinarská škol
ka v Trenčíně a v Dčvín. Nové Vsi, Bella Rntt
kay, Nová Stráž. Dále rt1zné informace ochotni'· 
podali pp.: insp. V. Buchta, Bratislava, Dr. 
Ing. K. Kam e nický, Praha, poslanec V. Jaša, 
Znojmo. Všem, kteří mi jakýmkoliv zpl:1sobem 
by li nápomocni při vydání tohoto dílu, Yys lol'uji 
zde SYOje nejYI·elejší díky. Také děkuji srde(c
ně p. prof. E. Jankowskemu z Varšavy za lasic 
sdělení synonym v polské ťeči a p. V. šour-

6 

kovi, asist. v Chrudimi, za Ja sk. pol-ízení pře
kladu z macl'arštiny. 

Prosím, aby i nadále byly mi zasílány plody 
a popisy ocld1cl, které v tomto V. dílu nejsou 
111 c,T·ejněny a mají' svoji l1oclnotu, takže sezná
men[ vd·ejnosti s nimi je clf1ležité, abych je 
mohl zai·acliti clo poslerl 1tího spolc,čného díl11, 
,. němž budou opět ještě jablka, hrušky a pec
ko,·ic·c. jež si zaslouží p11bliko1'<Íní a nebvlv do
sud 'c vyšlých dílech 111· eř·ejnčny. 

Těším sc, že tento díl př·ispějc k ncíležitému 
po z mí ní a ocenění našcl10 nejušlec-htilejšího 
ovoc·c -- broskd a meruněk - a že v každé 
naší zahr<c1clce najclcme aspoň po jednom zá
krskll. 

Ch r u cl i m, 1939. 

JOSEF VANĚK. 
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,, Botanicko-pomologické roztřídění 
broskví a meruněk. 

Broskve. 

Botanicky rozdělují se odrftdy broskví Jltl 
broskve s plody plstnatými a s plody lysými. 
Základní rozděleni lze pomologicky doplniti 
takto: Plstnaté broskve s dužninou odlučitelnou 
ocl pecky jsou nazývány broskvemi p1·avými 
a odr1tdy s dužninou na pecce zcela nebo z části 
lpící, se jmenují tvrdky. 

Lysé broskve, často znuté pouze nektarinky, 
rozdělují se analogicky ,- ncktal'inky pravé, 
s peckou od dužniny od lu čitelnou a v bryiíon
ky, u ktetrých dužnina 1 pí na pecce. 

Každou jednotli1·ou skupinu lze dále tříditi 
podle bany dužniny v podskupiny s dužninou 
bledou, bělavě zelenavou, žlutou nebo červe
nou. Další pomologické Hídění se proniclí podle 
charakteristických žlázek, které JJarftsta_jí na 
]·apicích listových (někdy i na dolním obvodu 
čepele) a jsou buď haru lcdvinkovitého, kulo
vitého, smíšeného, nebo také i chybí. Přihlíží se 
také i ke tvaru květu, který se třídí v miskovi
tý (šípkovitý), zvonkovitý Yelký a zvonkovitý 
malý. - Pro přesnou pomologickuu klasifikaci 
broskví připojuje se i doba dozrá1·áni plodů, 

poron1ání tvartt, svrásnční pecek, a používají 
se i mnohé jiné rozlišovací znakr. - Při po
mologickém určování rozhodují tyto znaky: 
Povrch plodu (plstnatost). Přilnavost dužniny 
na pecce, Barva dužt1iny. žlázky na listech. 
Tvar květl!. Doba zráni (záklarl podle průměr
ného zrání jiných odrí'td ve stejném stanovišti). 
Mimo tol1o se přihlíží k velikosti, váze a tvaru 
plodťt, hloubce povrchového žlábku, stopě po 
čnělce, vybarvení, event. i jiným Yně.iším zna-
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kt"m1. V 1h"alm se béře i místo p[l\·odu, podnož, 
půda, stáří a zdra\'otní stav stromu, s něhož 
plody pocházejí. 

Meruňky, 

Botanicky se mcruiíky rozlišují \" oclrudy 
drobnoploclé, kkrf jsou kel-ovitého vzr!tstu a 
mají plody drobnf, nakyslé, listv široce ,·ejti
té. a v oddtdy mcruiíky obecné, stromo1•itého 
1zrůstu; v tyto zahrnuje se nejYěgi poč·ct od
rCtcl pěsto1aných. 1\laj í plody Ycliké, k uloYitl-. 
barYy žlutě oranžoYé, s jádry hoř·kvmi nebo 
nahoi'·kl}·mi, listy srdčité: dále merniíky manrl
lové, s plody velikými, čcn· cnaYě zbanenými, 
jádry sladkými, s tcpclcmi li~tlt na spodn k !·a
píku protáhlvmi, nikoli1· srdčitými, a koncč·ně 
meruňky broskvovitf s plody zploštělými a júd
ry hoř·kýnii. - PončYaclž n 111 noha pěsto1·a n Ých 
och·ltd jeví se pouze ncpatrné yzájemné odchyl
ky, toto rozdělení nc1yhontje botanicky a ni 
pomologicky, je proto určování odrttd menn'í
kových velmi obtížné, což lze si Yysvětliti smí
šením znaků ph nájemném ki·ížení odrttd. Nč
které jednotliYé ocln'td ,. mají rozlišoYa cí zna
kY dobř·e patrné, také i morfologické znaky 
stromu, listu a b·ětu u některých napomáhají. 
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Vaněk: Lidová pomologie, V Tah. I. 

1. May Flower. 

2. Vítěz . 



I. May Flower . 
( ' i i: Me_j flaur . 

Pt"tvod: Sev. Amerika. 
Plod prostřední velikosti , as 55-70 mm vy

soký, 65-70 mm široký, váži 85-90 g. 
Tvar má kulovitý , také i zploštěle kulovitý, 

často i mírně zašpičatělý, celkové praYidelný ; 
sti-edcm .ředné stran> s~ táhne hluboký žlabek 
a končí zbytkem čnělky v prohlubince~ po dru
hé straně bývá stl-edC'm plod nestejné hluboce 
a široce proláklý. StopPčná jamka jest hlnbokú 
a znatelně vykrojená. 

Slupka jest slabá a pevná, dá se Yelmi dobi·e 
stáhnouti, jest smetanově bělavá, z velké éásti 
souvisle čen· e,ně zbnrvenú ncb skn·nitá a :/. íhn 
nú, na s luncčóní straně červeně až krvad' za
rudlá, krásného vzhlecln, celá plstnatá, jako bě
lnvou vatou potažená. 

Dužnina jest zelenavě bělavá, hojně vláknitá, 
neobyčejně šťavmdá, dobrá, 11e však zcela jem
ná, chuti sladké, mírni'- navinulé, spíše n. ja
kosti. 

Peckn jest Yclká, lpí bucf zcela nebo převážn l'~ 
u du7niny. 

Zt·aje v te,pl)·ch oblastech koncem června, 
nC' j i.'astěji v prvé polovině čen·ence. 

Strom jest bujného vzrt'1stu, záhy a pruvidelně 
plodný, proti zim{· značně otužilý. Na letoro
stech jsou očka řidčí, květné puky velmi hojné. 
Barva na vrC'hní straně hnědě červená, vespod 
světle hnědá. 

špatné vlastnosti: Vadou jest, že cl užnina této 
významné odrť1dy se neodlučuje od pecky. 

Upoti-ebení: itadi se me,zi prvotřídní tržní rané 
a velice cenné odrůdy . 

Synonyma: Májový květ , Mayflower, Early 
W onder, Fior di ~'1aggio, i\[ájus virága, Mag
giolnino , PoL: Majowa. 
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2. Vítěz. 
Původ: Amerika. 
Plod prostředně veliký až ,-e[ký. 70-85 mm 

yysoký i široký, váží 96 g. 
Tvar jest oh~·~ejně pmvidel ně kulovitý, někdy 

i protáblP kulovitý; ncjširší jest asi v polol"inč 
plodu, k temeni se okrouhle zúžuje, ke stopce 
dce, u jednotlivých plodů bývá také niípadn{· 
skosený. Jamka slopečná jest široce míJevko1 i
lá; z této se tiíhnc mělčí žlábek (spíše rýha) a 
plod děli na dvě téměř stejné polovice. jedna 
bývá poněkud vvššL 

Slupka dá 'e stilhnoul i, je.st jemně a krátce 
plstnatá, zák ladní barvu má žlutavě zelenou, 
větším dílem jest krásně rumělkově žíhamí. 
neb zasti-ená, jindy je zase naopak bledší nebo 
na sluneční straně jest jako sametová. ncb 
ulespoil mísly tmavě červeně skvrnitá. 

Dužnina .te't 'elmi šťavnatá, jemná. hěluvč 
žlutavá, vlákny jemně protkaná, chuti velmi 
lahodné, libě kor·,~ nité, sladké. 

Pecka jest veliká, pravidelného vejčitého 
tvaru, v úplné zralosti se od dužniny odlučuje. 

Uzrává v teplých oblastech v prvé polovině 
(ervence, náleží k nejranějším odrť1dám 
broskví. 

Strom jest otujli]ý, za pHwivýoh poměrů do
'ahuje i přimě~eného věku, plodí záhy po vý
s&dbě a je velmi úrodný; vzrůst má prostředně 
bujný, letorosty normálně silné, prostředně 
dlouhé, bez předčasných letorostů, očka dosti 
vzdálená, nasazování květných puků velmi bo
haté. Barva kůry hnědočervená, v dolejších 
partiích hnědá, vespod světlejší. 
Upotřebení: Ranost, krásný vzhled i chuť 

ovoce, jakož i přiměl-ená velikost, také i zdra
ví a plodnost strom tl, r·adí tuto odrůdu k nej. 
cennějším broskvím. 

Synonyma: Sic!!:C'r. Le Vainqueur, Victor, l'í~az. 
Gyoztes, Gyozií, Pol.: Rycerz. 

12 

Vaněk: Lidová pomologie, V. Tah. 11 

3. Amsdenova broskev. 

4. Briggova raná broskev. 
... 



3. Amsdenova broskev. 
Pťtvod: Amewika. 
Plod jest prostřední velikosti, asi 55-70 mm 

vysoký, 60-65 mm široký, prťtměrné váhy 
115 g. 

Tva1· má zploštěle kulovitý, také i protáhle 
kulóvitý, po Jedné straně se táhne široká a do
sti hluboká rýha, která dčlí plod ve dYě steJno· 
měrné poloviny; temeno jest ploché, jest na 
nčm dosti. hluboká prohluhiuka, v níž tkví vy
vstalá tečka, jako zbytek po čnělce. Stope,čná 
jamka jest značně hl11boká. 

Slupka jest silná a plstnatá, základní buvy 
zelenavě žlutě bělavé, téměř ceJá jest zastře
ná a krásně ruděčervenč mramorova.ná a zvláš
tě na sluneční straně jest tmavá a7, sametová; 
s dp.žniny se špatně stahuje. 

Dužnina jest jemná, vlákny pwtkaná, Yelmi 
šťavnatá, bílá nebo zelenavě bělavá, i nažloutlá, 
kolem pecky zelenavá, pod slupkou něžně rí't
žová, chuti navinule nasládlé a kořenité, nt'! 
však vždy stejně aromatické. 

Pecka jest velká, pouští velmi špatně od duž
niny, u zcela zralýeh plodů mnohem lepe, ně
kdy také i úplně. 

Zra,je převážně v prvé polovině července. 
Strom jest poměrně nenáročný, ale za lepší 

pftclu vděčný, velmi bujného vzrůstu, Zllačně 
otužilý, záhy a hojně úrodný. Tvoří delší leto
rosty, ki'tra na jejich koncích ,jest hnědočerve
ná, níže pak světlehnědá a na sp·odní neozáře
ne straně hnědozelená; očka jsou dosti hustá 
i s květnými puky pohromadě. Jest vehni odol
ný vůči kadeř·avosti listů, ne všude stejně. 
Lze vysazovati ve vinorodých krajích na jižní, 
jihozápadní nebo ,jihovýchodní svahy. 
Upotřebení: Jest to výborná stolní a tržní od-

ri'Ida a všude SCl těší oblibě. • 
špatné vlastnosti: Ve studeném létě nebo u 

zcela nezralých plodů se pecka špatně od duž
niny odlučuje. Trpí mšicemi. 

Synonyma: Amsden June, Péche de Juin, Ams
cl en-Pfirsich, Pol.: Amsden. 
An~sdenova zlepšená (Srn·passe Amsden) jest 

ve~1 raná, i jinak podobná. obyčejné Amsde
nove, ~terou předčí velikostí i krásnějším vy
barvemm. 
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4. Briggova raná broskev. 
Ptivod: Jižní kraje Severní Ameriky. 
Plod jest prosUední velikosti, asi 55 mm širo

ký, 49 mm vysoký. 
Tvar má ploše kuželovitý, na straně ke stop

ce jest částečně širší a ve tvaru kulovitém bývá 
nestejnoměrný; mělký žlábek se1 táhne přes ce
lý plod a končí zbytkem čnělky na nepatrné vy
výšenincCi, která bývá posunuta mimo střed 
plodu. Stopečná jamka jest úzká a dosti hlu
boká. 

Slupka jest silná a pevná, s duŽJliny se lehce 
stahuje, jest hustě plstnatá, bělavě žlutá, na 
sluneční straně červení rozmytá, v zastíněných 
místech jemnt'~ tečkovaná, částečně mJ.·amorova
ná a žíl1aná. 

Dužnina jest bělaYá, lehce nazelenalá, ' 'P.lmi 
šťavnatá, Hdce vláknitá, nasládlé chuti. 

Pecka jest poměrně malá, zašpičatělá, od 
dužniny se odlučuje, někdy ponechává na sobě 
zbytky dužniny. 

Uzrává v polovině července, současně s Ams
denovou broskví. 

Strom roste bujně, starší kůra jest hnědá, 
s nažloullým odstínem, hojně tečkovaná, leio
rosty narů5tají silné, na sluneční straně jsou 
načervenalé. Olistěním se dobře rozeznává od 
.Amsden«, ovocem jsou si podobné. Strom ne
trpí kadeřavostí, jest velmi úrodný. 
Upotřebení: ňadí se k dobrým tržním oddt

dám. 
Synonymu: Nesmí býti zaměňo·vána s Brig

govou pozdní, zrající ,, zái-í, jíž popsal Downing 
v roce 1882. - llrigg's Maipfirsiah, Rouge de 
Mai, Rouge de Mai de Brigg, Briggs Red May, 
Pol.: Brigga. 
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5. Alexandrova broskev. 

6. Cote ďAzur. 



5. Alexandrova broskev. 
Původ: Amerika. 
Plod jest prostředně veliký až veliký, asi 

6 YJ cm vysoký, 7 c1111 široký. 
Tvar má zploštMe kulovitý, celkově pravidel

ný a velmi úhledný. žlábek dělí plod na dvě 
téměř stejné poloviny, jest zvláště u stopky 
hlnbši a širší, postnpně se zeslabuje a končí 
vyvý5eným zbytkt>m po čnělce. Jamka stopečná 
j<>st široce nále!Vkovitě )'ykrojená. 

Slupka jest jemně a krátce plstnatá a dv,ti 
dobr-e se s dužniny stahuje, jest zelenavě žlutá, 
větším dílem krásně pestře červeně, na sluneční 
straně karmínově až tmavě červeně žíhan<Í , 
mramorovaná. Ze zastíněných míst prorál:í zá
kladní nažloutlá Larva. 

Dužnina jest jemná, hojně šťavnatá, dosti tu
há, ze,Jenavě bělavá, částečně kolem pecky a 
zvláště pod slupkou načervenalá, chuti navinule 
naslúdlé, převážně velmi dobré. 

Pecka jest velká, baňatá, od dužniny jest po
loodluěitelná, většinou bývá spojena pouze oje
dinělými vlákny. 

Zraje ke konci července a počátkem srpna. 
Strom roste bujně a zdravě, náleží k nejúrod· 

nějším odrúdám vůbec, poněvadž nejen ve dře
YČ, ale i v době květCt je poměrně otužilý. Leto
rosty narC1stají stl-edně dlouhé, silné, bez pl·ed
časných letorostů, barvy na koncích hnědočer
vené, doleji lmědozelené; očka na nich jsou 
dosti hustá, s bohatými květnými puky. Znač
ně vzdoruje kadeřavosti lishl. Půdu yyžadnje 
dobrou, sušší, kyprou, dostatečně vápenitou. Vy
hovují nejlépe výslunné svahy i roviny, chrá
něné proti severu. Nehodí se do půd těžkých, 
neboť v takol'ých selhává v úrodnosti i jakosti 
plodů. 

Upotřebení: Řadí se mezi prv<>třídní tržní a 
stolní odrůdy, na trzích mezi dovážen)'Tili brosk
vemi zaujímá nejpřednější místo, jest vyhledá
Yána a dobře placena, k čemuž ji velmi napo
máhá její krásné zabarvení. Zužitkuje se jako 
č-erstvá, hodí se výborně i na úpravu kompotiL 

Synonyma: Friiher Alexander-Pfirsich, Préco
cc Alexander, Early Alexander, Korai AleiXall
clcl', Korai Sándor, Pol.: Aleksandra. 
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6. Cote d' Azur. 
čti: Kot dazýr. 

Plod má veliký až velmi veliký, průměrně asi 
7lh cm vysoký a 7 cm široký. 

Tvar má nejčastěji nepravidelně oválný, se 
stran smačknutý, povrch značně zhrbolený. Jed
na strana má vyYJs.talý oblý hřbet, čímž plod na
bývá značné nepravidelnosti,, druhá jest pěkně 
kroužená, u stopky více; po této se táhne hlubší 
rýha, častěji ve znamení nestejně širokého a 
hlubokého žlábku a končí v hluboké rýze zbyt
kem čnělky. 

Slupka jest téměř ly,sá, jemná, dobře se ~ta
huje; základní barvu má slámově bělavou až 
zelenavěžlutou, značnou část karmínověčerveně 
souvisle zastřenou, také jen .stříkanou, nebo 
tečkovanou. červené zba:rvení bývá zvláště ko
lem stopečné jamky velmi pestré. 

Dužnina jest jemná, neobyčedně šťavnatá, bě
lavě žlutá, lůžko pecky má zelenavé, chuti jest 
příjelllJllě navinule sladké, kolem peaky bývá 
znaoně nahořklá, celkově jest dobrá, občerstvu
jící. 

Pecka pouští dosti dobře od dužniny, ne však 
úplně, s dužninou jest spojena četnými vlákny. 

Zraje v polovině července. 
Strom zdravě roste, poněkud slaběji, je otu

žilý, vůči chorobám odolný. Letorosty narůstajr 
dlouhé, pwstředně silné, s předčasnými leto
rosty, očka jsou poměrně daleko od sebe, květ
ných puků je hojně. Barva kůry jest převá~ně 
světlá, žlutohnědězelená. 
Upotřebení: Jest to význačná sto.Jní odrůda 

a poněvadž velmi časně zraJe, i významná pro 
trh. 
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7. Beatrice raná. 

8. Arp Beauty. 



7. Beatrice raná. 
čti. Bítric. 

Pl'J.Vod: Ang:lie. 
Plod jest prostřední velikosti, asi 611:, cm 1 y

soký, 7 cm i;irok ý. 
Tvar má zplostěle kulovitý, také i dce kulo

vitý, až i zdánli1 ě vysoký. Z hluboké, pěkně 
vykrojené 'topečué jamky se táhne hlubší žlá
bek, který končí v malé prohlubince zbytkem 
ěnělky a dělí plod na d1•ě ~tejné poloviny. 

Slupka jest hělavč pl~tnatá, dú se le ltce stá
llllouti, základní barvu má zelenavě 7.luta i'Oll, 
na sluneč-ní siranč jest ži1· č riižo,·i> červená u 
skvěle i::erveně mramorovaná. 

Dužnina jest .Ťemnú, od pecky v p Hz nt vém 
létě téměř orllučitelnú, je řídce vlúkny protka
ná, velmi šfavnatú, bč·Javč zažloutlá, často pod 
slupkou sluneční strany jemně zarťtžovělá, ko
lem pecky zde na vú a jen velmi zř·íd k a začer
venalá; chuf mú navinule s Indkou, značně a ro
matickou, 1·ehcc dobrou. 

Pecka jest ,·e jbtá, na povrchu hluboce a řírl
t•e zbrázděná. jest spojena 5 dužninou vlákny. 

Uzrává podle ~tanoviště, na zdech koncem 
{ervencP, ve volném prostransh í mnohem po
i'rlě.ji . 

Strom roste Ju,ti bnjně, ploditi počíná záh1· 
a plodí uspokoJivě . Jest poměrně dosti otužilý, 
'Ll{i broskvovým clwrobúm odolněJší a lze jej 
pěstovati i zcela volně. PC1du vyžaduje poně
kud vazči. alP kyprou, úrodnou, dostateč ně vú
penitoJJ. Letoro;ty nad1stají prosHedně dlouhé. 
IH' pHiiš silné, někdv i s několika předčasnými 
letoro~ty, zban ení mnjí pl·cnížně hnědočenP
n{·. Očka jsou dosti vzdálenú společně s hojnv 
mi květnými puky. 
Upotřebení: Jest to výbornú sto lní odrůda. 
špatné vlastnosti: Plody dlouho neYydr;(í a 

nntno je brzy zužitkm ati. 
Synonyma: Beatrix ranii, FriihPr Bealrix-Pfir 

s ich , Early Beatrice. BeatriCLa, PrécOCE'\ Bea
trice. 
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8. Arp Beauty. 
éti: Arp Bjul.y. 

Pt'ívod: Amerika. 
Plod jest prostl-ední velikosti, jednotlivě až 

,·e liký; prftmhně jest asi 7 cm vysoký i široký. 
Tvar má kuloYitý, nebo také mírně protáhle 

kulovitý, částečně nepra,· idelný, stopečná j~m
ka jest mělčí a mPnš í, žláhck na plodu hlubší 
a často činí plod nepnwide lný. 

Slupka jest dosti silná, při úplné zralosti plo
du se lehce s dužninv stahuje, j est hojně hu~tě 
plstnatá. Základní hanu má sYětlc žlutou, 
v úplné zralosti zlatožlutoLL, na sluneční straně 
s růžově čencnÝm nádechem a kryavč ČPl"l P·· 

ným žíháním, ni.í~to zdúště ozál-cné býn'i a/. 
fialové. 

Dužnina jest světle z l atoYě žlntá, kolem pec
ky nač:ervenalú, velmi šťavnatá, rozplývavá, ocl 
pecky se šputnč odlllč·ujc: chuti jest dobré , 
sladce 11avinulé, aromatické. 

Uzrúvá od poloYice červenec clo konce měsí
ce, někdy až počátkem srpna. 

Strom jc15t silnějšího ndtstu, otužilý, záhv 
plodi, úrodnost býn'i hojná. Letorosty narftstají 
pl-iměl'eně dlouhé s nepatrnými, pl·edčasnÝmi 
letorosty. Očka na nich jsou dosti hustě, ln· ět
né puky bohatč. Ban·a kftry jest č-ervená, Y<'
spocl žlutozelená, v celku vesměs červenější. 

Jakost a upotr·ehcní: On)cc je na trhu lákn
vé, jako novinka hledané, dopravu snáší dobi-C'; 
jest to prvotř-ídní tržuí i stolní odrl'tda a zaslu
huje rozšíření. 

Synonyma: i\rp szép l, "\rpská kn'iska, Pol.: 
!\.ra sa arpska. 
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9. Miss lola. 

1 O. Kanadská raná broskev. 



9. Miss Lola. 
Púvod: Sev. Amerika. 
Plod priimčrné ,·elikosti, až veliký, asi 75-80 

mm 'ysoký, 80-85 mm široký. 
Tva1· má zploštěle kulovitý, ča~to n·lmi m~

ni,·ý a q skytují '~' plody velmi zdcformovanP 
až ši~até; normální plod je nhledný, u;lkovč 
praYidclný, pouze u stopb· nápadně šikmo sko
sený. Se stran jest stlačen), jedna strana dni
hou čiístcčně pl·cyyšuje. Jamka stopečnci jest 
hlubokii . náleYkoYitč z(IžcHií, z této ~e tiíhnc 
r)·ha, pl·cchází n• žlábek a končí asi % c.m za 
,.y,·sta l)·rn zbytkem po čnělce. 

Slupka jest <:elkoYě jemná. pouze v zastíně
n~·ch mí'itC'ch hrubPji pl'itnatcí, zúklaclní barvv 
kriísnP bílé neh smctano1· ě bělaYé zažloutlé, na 
sluneční straně jest bud' karmino1· č, až kna1· ě 
l-crvcně souvi.s le zaba rY ená, nebo pruhovamí i 
pouze tečkovamí. Mísh také objod se i mal:'! 
korkoY ina. 

Dužnina jest ze lena l ě bělavá. pocl slupkou ze
Jcnaní, kolem pecky červenavá; je jemná, dosti 
šťavnatá, protkaná jemnými dákny, chuti 
sladké, kor·enité u velmi dobré. 

Peeka jest ČeHenaní, ocl dužniny většinou 
odlučitelnií, neboť drží lehce pouze vlákny. 

Zraje Y prnlf po[o,· in č a uprostřed ~rp na . 
Strom YC di-en~ jest značně otužilý, rvchlého, 

avšak s labšího yzrllstu, za příznivých pomě· r1'1 
býd. velmi úrodný; letorosty narůstají krátké, 
tenké, bez pl·edčasn)·· ch letorosHI . Očka jsou 
normúlnč yztJáleuá, k1· ětné puky četné. Barva 
k[n·y je spíše hnědočervená. 
Upotřebení: Význačná tržní a stolní odr{Jda. 
špatné vlastno!'.ti: V květu jest vt'1či nepřízni · 

vému. pol-así málo odolná. 
Synonyma: Lola. Miss Lolo. 
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10. Kanadská raná broskev. 
Púvod: Kanada. 
Plod .test velik v, 65-SO mm vvsoký, 65--85 

mm široký, váží 220 g. -
Tvar má knloYitý, častěji zploštěle zakula

cený, povrd1 nestejně zlubolený, také až ná
padně ncrovný. Z l1luhoké, široce mílcvko1·it{· 
zúžt>né stopc·č-né jamkv se táhne širší, Yětšinou 
zcela mělký žlábek, který končí na širokém, 
k jedné straně mírné skoseném temeni . v mí
padně zapadlé a žebírky obehnané jamce. 

Slupka jest pcnHÍ., heL•ká, jt>mnč plstnatii; 
je 7/utavL' zelenii, z Yětší části čcnenč zastře
ná nebo skvrn.it<í., na sluneční straně ltn{·dě 
osmahlá , místy i 1mavě fialová. Světlej~í bělavé 
tečky jsou hnstč a nápadně roztroušeny, cel ku
YČ ploclv vypadají jako mramorované. 

Dužninu .test běla1 ě až žlutcwě zelená, pod 
slupkoll červenavá, jemná. značně vláknitc1, ko
lem peckv poněk ucl hrubší, neobyčej nč šťa nHI

tá, chuti je velm i dobré, rmvinul e nasládlé a 
kořenité. 

Pecka pouští špatně od dužniny, jest 1"e likú 
a široká, k oběma koncúm nápadně skosená. 

Zraje koncem č-nvence, ponejvíce v první po
lo,· ině srpna. 

Strom jest spíše mírnějšíl10 zakrslejšího 
nrustu , zdrav)· a otužilý, letorosty narttstají 
kratší, silné, bez pi'edčasn vch l etorostů, barva 
jejich je~t pl·evážně světle hnědá, očka jsou 
dosti hustá, s bohatými květnými puky. 
Upotřebení: Je&t to dobrá stolní a zárovett i 

v)'znamnú tržní oclrf1dél. 
Svnonvma: Kanada, Kanad ischer Fri.ihpfirsich, 

~: ar.ly C'anada, Canacla Précoce, lli gh's E:arly 
Canada, Pol.: Kanadyjska. 
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11. Greensborough. 

12. Kondor. 



ll. Greenshorough. 
čti: Grénsboró. 

Původ: Amerika. Vypěstoval ji W. G. Balsey 
v Greensboroughu. 

Plod bývá prosti-ední velikosti, jednotlivě až 
značně 1·eliký. průměrně jest asi 7111 cm vyso
ký, ? cm široký. 

Tvar jest vejč-itý, částečně se stran mírně 
stlačený, jednotlivé plody bývají více kulaté, 
u těch je1st jedna strana vyvinutější a více vy
pouklá a naopak zase druhá více zploštělá. 

Slupka jest silnější, s dužniny se lehce slupu
j e, ph zralosti jest silně plstnatá, základní za
barvení má bledě zelenavě žluté, na sluneční 
straně jest bledě červená, plody vystavené slun
ci jsou živě červe.ně zabarvené. Zabarvení jeví 
se buď mramorováním, žíháním, v obkališí ně
kdy i tečkováním. 

Dužnina je"t žlutobílá, také i pouze bělavá, 
dosti jemná, hojně šťavnatá, rozplývavá, sladce 
na dnulá, kořenité chuti. Jest částečně k pecce 
př'irostlá a v úplné zralosti se od peaky téměř 
zcela odlučuje. 

Pecka jest dosti velká, na obou stranách ~tej
ně zúžená. 

Zraje koncem červe1nce- častěji však v první 
poloviiJlě srpna. 

Strom jest úplně mrazuvzdorný, půdě a 
podnebí se snadno přizpů-sobuje, v květu jest 
dosti otužilý; vzrl'tst má velmi bujný, letorosty 
narftstají dlouhé, silné, někdy i s několika pí·ed
časnými letorosty. Očka jsou poměrně řídká, 
květných pnkl'1 nebývá pře!JpHliš, barva kl'try 
jest převážně hnědozelená. Květy jsou velké a 
brzy se rozvíjejí. Plodnost přichází záhy a .Ťest 
hojná. Nejlépe se oplodňuje vlastním pylem. 
Zasluhuje pěstitelské pozornosti. 

špatné vlas1nosti: Zralé plody často na stro
mě pukají. 

Upotřebení: Pro domácí spotřebu jest vhod
nú, možno ji zařaditi mezi prvotřídní tržní a 
poněkud za příznivých poměrťt i prvotřídní stul
ní odrůdy. Za méně příznivých podmiJnek bývá 
1 íce druhořadé jakosti. 

Synonyma: Greensboro, Pol.: Grinsboro. 
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12. Kondor. 
čti: Kóndr. 

Pt\vod: Anglie. 
Plod jest veliký až velmi veliký, bývá asi 

7 cm široký i vysoký, někdy 8-8% cm široký, 
7-71;~ cm vysoký. 

Tvar má kulolritý, častěji širší nežli vyšší. ::ito
pečná jamka .Test hluboká, široká a prostorná, 
táhnc se z ní hlubší žléÍbek, který dělí plod na 
dvě stejné poloviny a končí na temeni v malé 
prohlubince, značně vyntalým zbytkem čnělky. 

Slupka jest jemná, dá sc lehce s dužniny stá
hnouti, jest plstnalfi, bledě ZCJienavě žlutá, z vět
ší části a zvláště na slnneřní straně jasně růžo
,. č a červeně mramorovaná, místy také pouze 
žíhaná, nebo červeně skvrnitá; u plod ft plně 
sluncem ozářených téměř- celá zastřená. 

Dužnina je~t bělavě žlutá, kolem pecky za
l-enrena lá, velmi šťavnatá, rozplýn1vá, výtečnÍ' 
cnkernaté ehnti . 

Pecka jest l' c.ičihí, od dužniny se dohře od
lu{:uje. 

Uzrává podle stanol'iště na zdech koncem 
l-cn·e!ncc, někde i počátkem srpna. 

Strom r oste prostřPdně bujnč, jest pravidelnt-: 
a velmi 1írodn), otužilý, a to i v době kl· ěttJ. 
Vhodný k v\"sadbě domácích zahrad. LetorostY 
j sou dÍouhé," přiměřeně si.lné, bez předčasných 
letorostl1, hana kC1rv hnědozelená, očka na nich 
jsou no1·má lnč vzdúlenú, květné puky jsou 
čdné. 

Upotřebení: Jest to výborná domácí, jftkož i 
dobrá tržní odri'1da. 

Synonyma: \ondor. 
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13. Sunbeam. 

14. Raná z Mlchlganu. 



13. Sunbeam. 
(:ti: Sanbim. 

Ptivod: Amerika. 
Plod bývá veliký, jednotlivě až nadprůměrně 

n:-lik )·, normální plody bývají asi Hf! cm vy
soké, obyčejně i tolik š iroké , nebo pouze o ni'-· 
kolik mm nžši. 

Tval' má témě!- kulatý, při rozpt'Uení jest 
zdán li ,- ě podlouhlý, jedna poloYina jest poně
kud 1 · ětší druhé. Jamka stopečná jest hluboká, 
.~iroce miled-.ovilě rozšířená , po plodu táhnoucí 
se žlábek jest mělký, zbytek čnělky sedí na 
rna lé vyyý~eninc•~ v malé ])rohlubince 

Slupka jebt jemně a drobně, jako hedvábně 
plstnatá, zdá se býti lesklá, jest tenká, při úpl
né zralosti dá se s dužniny lehce stáhnouti, spí
;e sloupnouti, barvu má zlatožlutou, z větší čá
sti jest jasně (živě) červená, takže za základní 
barvu mt'He se spíše počitati barva červená, na 
sluneční straně jest tmavočerveně rozmyiá a 
tmavofinlo1•ě mramorovaná. 

Dužnina jest světležlutá, rozplývavá, někdy i 
L-ídce a jemně vláknitá, velmi šťavnatá, slad
ká, Yýborné, koi·enité chuti. Od pecky jest polo
e d ln čitelná. 

Pecka jest podlouhlá, úzká , Hdce brázděná. 
Uzrává koncem čen·ence , až pnčátkem srpna. 
Stt·om nu"t yzrůst bujný, řídce se rozvětvuje, 

jc~t otužilÝ a hojně plodný. Letorosty narůsta
jí kratší, prostředně silné, listy jsou žlutozele
n6, na 1-apíkn nachiizejí se 2 ledvinkovité bra
davičky, květy jsou velké, nUové. 
Upotřebení: Snáší dobr-e dopravu, jest i na n .. 

chování tn·anliYější, také i pro pi'ímé upotl-ebení 
v domácnosti velmi vhodná; řadí se mezi prvo
třídní t6ní a stolní odrť1dy, jest spíše lahi'tdko
vé 0\' 0ce; k tomu napomáhá krásné zbarvení i 
chuť. 

Synonyma: Sluneční paprsek, Napsugár, Pol.: 
Sloneczna. 

.. 
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14. Raná z Michiganu. 
čti: Raná z Mišiganu. 

Původ: Amerika. 
Plod _jest veliký až velmi Yeliký, asi 75 mm 

Yysoký i široký. 
Tvar má zploštěle a nepravidelně kulovitý, 

ll některých plodi't i dosti pravidelný, se stran 
mírně smáčknutý. Jamka stopečná ,jest hlubo
ká, úzká, nálevkovitě zúžená ; z této se táhne 
mělký žlábek, který často místy se značí pouze 
rýhou a končí za zbytkem vyvýšené čnělky, 
kterou v mělké prohlubince přetíná. 

Slupka jc,gt jemně plstnatá, základní hanu 
má bělavě až ,jasně žlutou, také i zeJena ,.ě žlu
tou, která .i est z větší části knavou až tmavou, 
také i pouze jasnou čerrvení mramorované za
sti'ená nebo skvrnit<:l. 

Dužnina jest neobyče.ině šťavnatá, bělavě až 
zelenavě žlutá, kolem pecky lehce začenenal á, 
má ho.ině jemnýoh vláken, chuti jest velmi 
dobré, s ladké, aromatické a jest ncpatrně , 
avšak velmi pří,jemně zahořklá. 

Pecka .iest nápadně baňatá, lůžko zcela vy
pl ňujc a částečně drží vlákny u dužniny. 

Zraje počátkem srpna. 
Strom jest neobyčejně úrodný, vzrf1st má 

prostředně silný, spíše slabší, letorosty narfls
tají nepNliš dlouhé, pí-iměřeně silné, s několika 
předčasnými letorosty. Očka na nich ,jsou dos
ti hustá s četnými květnými puky. Barva kůry 
převážně hnědozelená. 

Upotřebení: Řadí se mezi prvotřídní stolní a 
tržní odrůdy. 

Synonyma: Michigan, Korai Michigan, Early 
j\lichigan, Pol.: Miczyganska. 
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15. Riversova raná broskev. 
Původ: Anglie. 
Plod jest nadprosUed ní velikosti, průměrně 

":"'5-80 mm vysoký i široký. 
Tvar má kulovitý; zdánlivě vysoký, většinou 

pra1·idelný a velmi yzhlť·dný. 

Slupka jest slabá a pevná, dá se dobře stáh
nouti ; základní hanu má světle oranžově žlu
tou, z větší části je intensivně mramorovaně 
(ervt>ná, pouze Ye stínu bledší, cetlkový vzhled 
je velmi malebný. 

Dužnina jest žlutavě bělavá, při úplném do
zrání žlutá, jemná, dosti tuhá, velmi šťavnatá, 
chuti slodcP navinulé a velmi kol'·enité. 

Pecka hývií spojena s dužninou pouze ojedi
nělými Yláknv, jinak jest vždy úpl.ně volná. 

Zraje v poloYině srpua, některé plody také a/. 
koncem srpna. 

Strom roste dosti mírně, záhy plodí, úrodnost 
jest hojná a pravidelná. Vůči mra:dl.m je, po
měrně otužilý, také i v době květu vzdoruje 
pozdním jarním mrazíkům a nepodléhá ani pl-í
l iš nemocím a škůdcům. Půdu vyžaduje lehčí, 
pí5č:itou, daří se i v půdách hlinitých, ovšem 
jsott-li dostatečně teplé a mírně vlhké. Hodí se 
k pěstování na špalírech a zdech, v tep·lých mí
steah i v jiném tvaru stromu. Letorosty vyvi· 
nuje krátké, silné, be~ předčasných letorostů, 
očka jsou hustá, květných pukt'L hojně, barvil 
kftry jesl pl-evá.žně hnědočerveiJlá. 

UpoHebení: Význačná tržní odrůda, pečlivě 
halené plody snáší dobře i vzdálenější dopravu, 
na trzích se velmi dohře prodává, hlavně jako 
stolní ovoce. Výborně se hodí pro úpravu za
ch[tvek. 

špatné vlastnosti: Stává se, zvláště v stu
deném a vlhkém počasí, že zrající plody ?.nač-
n{, pukají, ale nezahnívají:. 

Synonyma: Riverská, River's Friihpfírsich. 
Précoce cle Rivers, Raj\·ersa, Early Rivers, Pol.: 
Hiversa. 

4 
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16. Haleho raná broskev. 
P1hod: SeL Amerika. 

Plod jest natlprostředni ve likosti. býn'i asi 
tJ~':! cm vysoký i široký. 

Tvar bývá nepravi.delně kulatý a nf'!sonměr
ný: ž lábek není siejn~ hlubok\·, neboť dělí plod 
na nestejné poloviny a končí v malé rozšířenc: 
prohl u hincc trna vším zbytkem čnělky. 

Slupka se dá se zralých plodlt stáhnouti, jest 
smetanově bílá až krásně žlutá, na s luneč ní 
straně, obyčejně na j erlné polovině plodu, skvě
le červeně zarncl liÍ n7. tma,· č čenenč mra
morovaná. 

Dqžnina jest .bělavě žlutá, kolem pe,cky čer
vt>ně protJ...anú, nebo mívá také pouze lúžko 
červené, jest ,·elmi šťavnatá, j emná, chuti vel
mi dobré, libě navinulé, sladké a aromatické. 
Yětšinou jest od pecky odlučitelná, někdy drží 
u ní vlákny. 

Pecka jest Yelik<'i, nápadně široká a vybíhá 
v tízký df'lší hrot, jPst hluboce a široce rýJJo
\'aná. - i~ r.~ 

Zraje od poloviny srpna, spojuje nejranější 
od r ťtdy s pozdnčjšími , 

Stromy _j sou otu;řil6, neuáročné a záhy plod
né, \' plodnosti pončkt>d nestálé. Vzrťtst j e ji ch 
jest prosti·edně bujný, letorosty narůstají dosti 
silné a ivol·í pont~rně málo pí·cdčasný('h lc(o .. 
rostlt; očka jsou v dolejších partiích letorosti t 
pom ěrně vice vzdálem'i, na konci hustá. Barva 
kury jest tmaY ě červenavě hnědá, na stinné stra 
ně hnědoze l e ná . 

Upoti'·ebení: Jest oblíbená jako ovoce stolní a 
zárove,ií i j aku v)znamná tržní odrůda. 

Synonyma: ll a lc's Fríihpfi rsich, Précoce d e 
Hale, Hal e 's Ea rl y, Pol.: Ha lea. 

26 

Vaněk : Lidová pomologie, V. Tab. IX. 

17. Mignonne raná. 

18. Normandská raná broskev. 



17. Mignonne raná. 
čti: Miňon. 

Původ: Francie. 
Plod _jest Ycliký, až velmi veliký, asi ? cm 

Y pri'1měru. 
Tvaru bývá měnivého, některé plody jsou 

1 yšší s temenem zaobleným, jiné mají temeno 
YÍce stlačené, zbytek čnělky vězí v širší mělké 
_jamce. 

Slupka jest krátce a hustě plstnatá, základní 
barvy zelenavě žluté, která jest z větší části 
jasnou červení zastřená, na slunečni straně až 
tmay{> červt>ně mramorovaná a do zastíněn\·ch 
míst hojně na tečkovaná. . · 

Dužnina jest bělavá, kolem pecky začene
nalá, velmi _jemná a hojně šťavnatá, úplně 
rozplývavá, chuti jemně navinulé, sladké, pří
jemně aromatické. 

Pecka jest podlouhlá , dosti velká, zašpič~atč
ltí, dobř-e se od dužniny odlučuje. 

Uzrává podle stanoviště a počasí ocl polovÍJlY 
s rpna. 

Strom roste v mládí bujně, později ve vzrtiS
tu ocllabuje, takže vzrf1st jest prostřední; strom 
záhy plodí. Vyžaduje teplejší stanoviště, nej
lepší a ne,jchutnější plody phnáší na teplých, 
ehránčných zdech. Tvor·ení předčasných leto
rostú jest nepatrné, vzdálenost oček poměrně 
Yčtší. Barva kůry na koncích letorostlt býYii 
tman:'' čcnenavěhnědá, níže1ji světle zelená. 

špatné vlastnosti: Chorobami broskd trpí 
jako jiné·. 
Upotřebení: Ph svých dobrých vlastnostech 

řadí se mezi dobré tržní a stolní odrftdy. 
Synonyma: Miluše raná, Velký Mignon raný, 

Friiher Mignon- Pfirsich, Frííher Lieblings
pfirsich, Grosse- Mignonne Hátive, Wazesna 
.\linion, Ear!y Grosse- Mignonne, Pol.: Milusia . 

Mignonne má plody veliké, kulovité, se úc
telnou rýžkou. Slupku velmi jemnou, plstna
tou, žlutě zelenavou, na slunci purpurově teč
kovanou a mramorovanou. Dužnina jest bělavá, 
v okolí pecky nHová, velmi .Ťemná a hojně 
šťavnatá, zcela rozplývavá, výborné, sladce 
aromatické chuti. Pecka jest menší než u M. r., 
nepravidelně a hluboko zbrázděná, od dužniJny 
odlučitelná. Uzrává počátkem září. Strom _jest 
bu.Ťného vzrůstu, plodí záhy po výsadbě, jest 
úrodný. Vhodná úroda pro pěstovápí na zdi. 
Synonyma: Miluše, Mignon, Grosse Mignonne, 
Grosser Mignon - Pfirsich. 

27 



18. N ormandská raná broskev. 
Pthod: Francie. 
Plod jest velmi veliký, průměrně asi 7 cm 

vysoký, 7% cm široký a váží 230 g. 
Tvat· má neste,jný; některý plod jest kulatý, 

jiný protáhle kulovitý, celkově vždy pravidel
ný, se stran málo smáčknutý. Stopečná jamka 
jest nápadniě široká a hluboká, z ní se táhne 
mělký, také i trhaný žlábek; ten dělí plod na 
dvě téměř ste.řné poloviny a koučí zbytkem 
po čnělce Y mělké prohlubince. 

Slupka jest silná, na omak drsná (téměř bez 
dny), základní barvu má zelenavě žlutou; tato 
barva jest z větší části bledě červeně zastřená 
a zvláště na s luneční straně a7; huěděčcrveně 
mramorovaná. Místy vyskytují se řídce žluta
vé tečky, o.iediněle i korkovitost. 

Dužninu jest .iemná, tuhá, hustě žilkovaná, 
rozplývavá a ho.řně šťavnatá; .ie bělavě zele
navá, kolem pecky začervenalá, chuti zname
nité, převá~ně sladké. 

Pecka jest začervenal á, od dužniny se. těžko 
odlučuje. 

Zraje v polovině srpna. 
Strom jť'st velmi silného vzn"tstu a vyznaču

j!' se ho.řnou plodností. 
Upotřebení: Řadí se mezi prvotřídní tržní a 

stolní odn"tdy. 

Synonymii: Té vesen Normand, Raný Nor
mnnd, llc•gyi k01·ni, Wiggins rané, Pol.: Nor
rna nclzka. 
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19. Purpurová raná broskev. 

20. Fordova raná broskev. 
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19. Purpurová raná broskev. 
Pi'!vod: Francie. 
Plod jest nadpro~třední 1·elikosti až veliký, 

bývá asi H~ cm v prťtměru. 
Tvar lllÚ zuánliYČ protáhle kulovitý, k teme

ni ponPk ucl úžeji zaokrouhlený. jamka sto peČ·· 
r1ú jest široce a mělce prohloubená, z ní se tá
hne rntílo znaielná (;íra, která na temeni se spí
še ml>ní' hlubsí rý!IU a končí vyvýšeninkou po 
čnt.,lcc, posunutou obvčejně ze středu plod11 
Jedna ~hana plodu bývá poněkud vyšší drulté. 

Slupka jest hustě bělavě plstnatá, dá se stú
hnouti, základní její barva jest zelenavě žlutavá, 
\ ' B stínu č:ervf'ně t•~čko1·aná a na sluneční strant· 
krásně červE'ně mramorovanú a sknnitá. 

Dužnina jest jemná. mdle bělavá, kolem pec
ky fialově začervenalá, také pouze červeně 
žíl kovaná; jf'st \'l' !mi šfav natá, převážně sladká , 
mírně navinulé, aJ omatické. dobré chuti. 

Pecka jest k oběma k.onclun zašpičatělá, hně
dě červená, 1 ězí ,. čen·eném ltHku a odlučuje 
se dohi'·e od dužniny. 

Zraje v cl rulré polovině, obyčc j ně koncern 
srpna. 

Strom roste ve lm i huj ně, dosahuj c značné vc·
li. ko~ti, jest i za m(·nč příznivých poměr1't znač· 
rr{· otn:žilý, úd!\· a velmi hojně plodný. Leto
ro~!~' narttstají dloulté, zelené a rudé. 
špatn~ vla,.tnosti: Všeobecnými cl10robami 

broskví trpí tuk~, jenže v menším měřítku než 
jinó. 

Upotřebení: Plouy jsou vhodné pro všechnv 
úl-elv, rovněž i pro trh ma.ří veliký význam. 
k čemuž jim napomáhá krása a výborná chul 

Synonyma: Desseo1·a, Ranní šarlatová bros
ktw (Pixa), Friiir.er purpur-Pfirsich, Pourpréc 
hátive, Early Purple, BellE'!-Pourprée, Pol.: Pur
purowftl. 
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20. Fordova raná broskev. 
Pih•od: Amerika. 

Plod 1 clik~' až ,-clmi 1·eliký, Z-8 cnt y prC1-
měr u. 

Tva1· má kulo, itý, pouze ke špičce nepatrně 
zúžený, rýha b)•,ú s počátku ncnahmatatE'Intí 
a pouze vyznačc·ná barvou. postupně se pro
hlubuje, dociluje nej1·ětší hloubky aniž hv 
(\·ofila dulck u zbvtkn čnt-Jkv, která sPdí na 
dně prohlubinky, tilhnc ~c Út ní na JrultOn 
stranu. 

Slupka jest krillce plstnatá, na omak Jiladká, 
základní han·y l'etlenožlutavé, asi z polovin,
zastřená gTan<ÍtOI ' Č až purpuro1·ě čen· enou bar
' o u, ktcrú přeclnízí i clo hnědého odstínu. 

Dužnina jest tuhtí a pevná, smdanoYč híJá, 
ke slupce zažlo11tlá, šfavnatá, chuti 1·elmi slad
k<\ po rozkrojení brzy hořkne a ztnící na cl11di. 

Pecka Sl' dosti dobl-c· od dužninr odlučuje'. 
jPst s ní spoj<'IHI pouze l'iákny; jPst mohntnil, 
hu stč a znařně n!tsčit<í, i ,. bocích ~irokií, tuk
že zna(·í oválný pn'H-PtZ. 

Zraje v polo1 inč srp11n. 

Stmm roste zclraYČ, je otužil)·, v kvčtu ,- ~ak 
dce citli, ý. za př-íznivých pomt'!'tl hojnt- plodí_ 
V7rflst nHÍ hujný, pnněk11d zakrslý, ldnrosh 
narustají kratší , dosti silné, s několika přf'<l
ta~nými lctorosíY. Oi::ka jsou dosti hu-;tč, k_,·l-t
né puky hojné. bmTa dřeva pře1•ážně hnt-rlozC'
IPniÍ. 

Upotřelwní: Kriísné zbatTení i clohrií rlinr' 
řadí ji mPzi Jr/ní a stolní oclrf1dv. 

Synonyma: Frlilie Ford, Ford k01·a i, Po I.: 
Fordn. 
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21. Redltel Mocker. 

22. Waterloo. 
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21. Reditel Mocker. 
Pi'tvod: Semenáč, vypěsto,-aný Y pomologic

kém ústavu v Troji. 
Plod jest nadprostředni vc,likosti, asi 5% cm 

, ysoký i široký. 
Tvat· má kuloYitý, velmi vz hl edný, s obou 

stran smáčknutý, na jedné straně bývá bok m'i 
padně proláklý. V pnnidelné, dosti hluboké 
stopečné jamce nnikú nápadn~· žlábek, táhn<' 
se asi 2 cm, přecházi Y rýhu a končí rozšíi·f'- · 
ným žlábkem na mírně zproh)rbaném a k jedné 
straně skloněném tcme.ni, za z1·ýšeným, zašpi
čatělým zbytkem č:nělky; tuto pl·etíná a dále 
postupuje přes celou znatelnou prohlubinku. 

Slupka j est dosti s ilná , s dužniny se dobře 
stahuje, .test _řemně plstnatá, základní ban11 
má voskově až oranžo, ě žlutou , na slunečni 
straně .test souvisle jasně červe n ě až karmino
I'Č mramoroYaná a teč·kovanú; v tomto zbarve
ní objevují se tmavé žíhy, také i yýrazné bě
la,·é tečky. 

Dužnina jest jemná, 1·elmi šťavnatá, zele
mll'ě žlutá, Yětšinou Huh'i a kole,m pecky ze
lcnaYě bělavá, četně vh'i k nitá, po rozloupnutí 
tl or-í zvláště Y blízkosti sl u pk v zclánliYé ma Jé 
krystalky; chut i j est lahodné, sladké, s pH
jemnou, navinulou pl-íchutí. Úp ln ě se rozpl ý1·á, 
po použití zbude pouze oddělená slupka. 

Pecka má vyvstalý, prohloubený hřbet, špi{;
ka 11 základny j est tupá, p·rotěj ší zašp ii'atf> lú : 
od dužniny se !'1pln č neodlučuje. 

l lzrávií I ' clruh( polovin (· (·e rY e ncC'. 

4 
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22. Waterloo. 
čti: Uatrlů. 

Původ: Amerika. 
Plod jest prostřední veliko~ti, bývá 5Y:! cm 

vysoký, 6% cm ~iroký, také i < cm 1·ysoký i ši
roký, váží asi 100 g. 

Tvar bývá pl o;•; k uloví tý, k jedné straně má 
temeno poněkud skloněné, celkoYČ jest dak plod 
dosti pravidelný. Po jedné straně se táhne mělč:í 
žlábek, který na temeni tvoří prohlubinku, v níž 
rtprostřed se mtlbá značný zbytek čnělky; po 
druhé straně se táhne mělká rýžka. Jedna polo
' i.na plodu bý1 á o málo větší. 

Slupka jest dosti s iln á, lehce plstnatá , snadno 
!'C s dužniny staJmje, základní barvu má žlu
tobílou, je zelenavě prokvetalá, z větší č:ásti je~t 
světlejší, pouze na sluneční straně tmavší če~·
n·ní mramorovaná a hojně a zřetelně tečkovll
rtú. Na některých plodech objevuje se místy i 
korkol"in11. 

Dužnina jest IJě!avě žlutá, místy zelenavá. 
dosti šťavnatá, rozplývavá, příjemně sladké, 
jt>nmě navinulé a lehce aromatické chuti. 

Pecka jest dosti velká, částečně drží u dužni
ny. 

Uzrává koncem č-e·rTence a počátkem srpna. 
Strom j est otužilý a l"elllli hojně plodící; 

, · z rťr st má bujný, le!oro'ity del~í, přiměřeně si l
né, bez pi·edčasných letorostťr. Oěka normálnl'· 
1-zdálená s četnými hětnými p11ky. Letorostv 
jsou barvy tmavě hnědočervené, vespod svět
lejší, celkově činí dojem převáŽillě světlé b~n , .. 
Upotřebení: Jest to prYotřídní sto lní odri'rdii . 
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23. Vilderova broskev. 
Původ: Amerika. 
Plod jest nadprostřední velikosti až veliký, 

pn"lměrné plody bývají 62 mm vysoké, 68 mm 
široké. 

Tvar má zploštěle kulovitý, v příčním průře
zu kulovitý; stopečná jamka jest hluboká a ši
roká, z ní se táhne mělký a plochý žlábek. 

Slupka jest silná. sametově plstnatá, bělavá, 
na sluneční straně krásně krvavě červeně zbar
,·ená; základní barva jest z větší části v zastí
něných místech bledě červeným mramorováním 
a krátkým žíháním neh tečkováním zastřená. 

Dužnina jest bělavá, místy zelenavá, velmi 
šťavnatá, poněkud vláknitá, úplně rozplývavá, 
částečně cukernatá, dobrá, častěji spíše druhé 
kvalíty: od pecky se dobře odlučuje. 

Pecka jest prostředně veliká, značně a hlubo
ce rÝhovaná. 

Zt:aje v první polovině srpna, o několik dnl'1 
později nei Beatrice raná . 

Strom jest mírnějšího vzrůstu, vyznačuje se, 
zdravostí, stálou a hojnou plodností. Starší dře
vo má barvu hnědou a jest četně tečkované. 
Upotřebení: Řadí se mezi významné tržní od

rttdy a poněvadž snáší velmi dobře dopravu, 
jest v obchodních plantážích hojně pěstována , 
v posledních letech i v našich krajích vysa
zována. 

Synonyma: Wilcler, Pol.: Wildera. 
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24. Triumph. 
Púvod: Amerika. 

Plod jest nadprostředně veliký, jednotlivě až 
,·elmi veliký; mívá 60-85 mm v neHirším místě. 

Tvar jest podlouhlý, často také kulovitý a 
stejně vywký i široký; stopečná jamka jest nú
paqně široce vykrojená, táhne se z ní širší a 
mělký žlábek, který končí na proláklém te

1
meni 

a obklopují jej vyvstalé Juany. 
Slupka jest jemně a hustě bělarě plstnatá, 

krásně tmavě žl1ttá, z větší části skvěle červe
ně za5tře,ná, zvláště na sluneční straně tma1·ě 
mramorovaná a c-elkově červeně natečkovaná. 

Dužnina jest tuhá, žlutá, kolem pecky částr~č
ně a t.Ízcc zardělá, cervenými vlákny protkaná, 
je velmi šfavnatá, chuti sladce navinulé, znač
ně aromatické, s příjemnou nakyslou př-íchutí. 

Pecka jest prostředně veliká, červcnohněrl:í. 
vězí v čctTcném h1žkn , s dužninou jest hojně 
1'1<\kny spojena a těžce se od této odlučuje. 

Uzrává v prvé polovině srpna. 
Strom roste z mládí velmi bujně, pozclěji ve 

vzrůstu ochabuje, vyznač-uje se brzkou, stálou 
a hojnou plodností, proti mrazům a nepohodám 
jest velmi otužilý. Letorostv jsou dlouhé, siln0. 
bez předčasných letorostu, očka dosti vzdálená, 
s četnými k1·ětnými puky. Barva na koncích 
převážně hnědočervená, doleji světlehnědá. 

špatné vlastnosti: Strom snadno podléhá ka
deřavosti listů (Exoascus deformans). 
Upotřebení: Jest to dobrá tržní a domácí od

ri'Ida, při krásném zbarvení a dosti dobré chuti 
vl1odná a lákavá i pro stůl. Pro konservaci se 
také dobře hodí. poněvadž jsou však více oblí
bené broskve s bílou dužninou, jest k tomu 
IÍčelu méně vyhledávána. 

Synonyma: Triumph Pťirsich, Dia dal, Pol.: 
Triumf. 
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Vaněk: 
Lidová pomologie, V. 

Tab. Xlll. 

25. Laczyho broskev. 

26. Douéská broskev. 



25. Laczyho broskev. 
čti: Lacyho. 

Pi'tvod: Mad'arsko. 
Plod vclik~;, až. velmi veliký, bývá asi 8 cm 

1·ysoký i široký. 
Tvar má nepravid<>lnč kulovitý, u stopky mír

ně a tnp{~ smáčknutý, spíše zaoblený. T~meno 
jest k jedné strauě mírně skosené. 

Plod h>'•vá ř-asto od poloviny částečně zkní· 
rený, nabývá tvaru dosti nepravidelného a m<Í 
znatelně polovinu plodu protáh I o u. Stopečnú 
jamka jP~t mělká, široká. žlábek celkově jest 
mělký, pouzE· k oběma koncům plodu býYá 
hlubší, částečně se táhne za malý, tmavý zby
tek čnělky. 

Slupka jest jemně, dosti hustě plstnatá, místy 
až hrubě, základní harvu má bělavě zele1nou až 
žlutav ě zelenou, na sluneční straně jest nestcj
nč červeně zastře.:mí, také jen červeně sknnitá. 
nebo souvisle tečkovaná a zase naopak, místy 
až zahnědlá; čerYení prosvítaji žlutavé jPmné 
tei'ky. 

Zr·aje v poloviuě srpna. 
Strom z mládí roste bujně, jest velmi úwdu)'-, 

otužilÝ, vůči chorobilm také i list značně odol
m '· ; později 1 ~ vzrůstu ochabuje, letorosty ne
nari'lstají příliš dlouM, jsou normálně silné, ne
il•oH pi·edčasných letorostů, očka jsou normál 
ně vzdálená, s velmi četnými květnými puky. 
Barva kůry pl·evážně světlá, zelenohnědá. 

Upotl-ebení: Má clužninu tuhou a řadí se k vý
znamným tržním a stolním odrúdám. 

Synonyma: Laezy Pfirsich, laczy baraek, 
I aezyféle oszibarack, Pol.: Lazczego. 
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26. Douéská broskev. 
čti: Dueská. 

Pi'tvod: Francie; byla vypěstov<ína ze semene 
ovocnářem Dimatem v Doué. 

Plod bývá až velmi veliký, prCm1ěrnč asi 7 1/~ 
cm vysoký i široký. 

Tvar má kulovitý, k temeni zúženě zaoblený. 
\lnohé plody bý1·ají často poněkud smáčknuté. 

Slupka je6t jemně a krátce plstnatá, velmi 
špatně se s dužniny stahuje, barvu má živě čer
,·enou, na sluneční straně až purpurově mramo
rovanou a tečko1•anou, v zastíněných místech 
zůstání banra základní, kl erá většinou bývá 
sytě žlutá. 

Dužnina jest úplně rozplý1·u1·ú, bílá, 1 · zá r. nč 
nH:oní, kolem pc<"ky čerl'ená, u plodú ve stín u 
vyrostlých nazelenalá; je ve,lmi šťavnatá, slad
ké, mírně nal' illulé, aromatické chuti . 

Pecka .icst bai~tdá, hnědá, na povrchu hlubok(J 
zbrázděná, jest s dužJ1inou spojena červenavý
mi vlákny, jinak dobře ocl ní pouští. 

Z1·aje ve clrnhé polo,·ině srpna, obyčejně kon
cem srpna. 

Strom roste bujně, i v době b·ětu jest ow /. i
lý, plodí záhv, často a hojně . Letorosty narůsta
jí silné, zelené, z větší části hnědočervené. Listy 
má žlaznaté a velmi malé, květy masově 
červené s fialovým nádeahem. Plody se po
dobají a jsou téměř nerozeznatelné od odrildv 
»i\ lignon« a právě malými květy se ocl sebe li;í. 
Vyžaduje nejteplejší, chráněné polohy, pro
to pěstuje se ponejvíce na zdech. 
UpotřebE-ní: Je6t to více stolní odd'iclo.. 
Synonyma: Belle de Doué, Schiiner von Doué, 

Pol.: Duszka. 
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27. Champion. 

28. Carmen. 
9:_ 



27. Champion. 
cti: šampió. 

Pthod: Amerika. 
Plod jest značně veliký, 75-85 mm vysoký i 

široký, váží asi 190 g. 
Tvar bývá butf nepravidelně kulovitý, větši

nou však dlouze protáhlý, celkově nepravidel
ný, s temenem k jedné straně nápadně skose
ným. Se stran jest plod mírně stlačený, neboť 
jedna sh·ana druhou částečně převyšuje. Sto
pečná jamka jest prostorná a táhne se z ní 
hlubší a užší žlábek, kter)' končí v malé prohlu
bince zbytkem po čnělce. Na mnoha plodeclt 
objevují se rzivé, také i prohloubené důlky. 

Slupka jest na omak drsná, znatelně a hojně 
plstnatá , smt>tanově bílá až zelenavá, na slu
neční straně jest karmínově až krvavě červeně 
zabarvená a hnědě mramorovaná, někdy jen 
i'-erve.ně skvrnitá. 

Dužnina jest bělad, kolem pecky začerve
nalá, hojně vlákny protkaná, ke slupce více 
žlutavá, od pech.y většinou odlučitelná, jest 
jemná, hojně šfavnatú, c·huti velmi příjemné, 
lahoclHě ~Jaclké, mírnf: nakyslé. Má výraznou 
broskvovou chuť, při tom jest aromatická a 
lf'hce navinulá. 

Zraje v polovin/:· srpna, v chladnějších obla
stech koncC'm srpna, také v první polovině zái·í. 

Strom roste bujně, tvoří veliké koruny, jest 
poměrně otužilý, velmi úrodný. letorosty na · 
růstají kratší bez předčasných letorostů, očka 
hustá, květných pukt'1 hojně; barva kůry jest 
tmavě hnědočenená, vespod žlutozelená. Ve 
1·inorodých krajích zcela dobře prospívá. 

špatné vlastnosti: úplně zralé plody jsou po
někud měkké a nedají se zasílati na větší vzdále
nost poněvadž dopravou trpí na vzhledu i ja
kosti. 

Upotřche·nÍ: f{arlí se mezi tržní a stolní od
rt'Jdv. 

Synonyma: Champignon, Shampion, Pol.: 
Bojowsik. 
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28. Carmen. 
čti: K a rmen. 

Původ: vypěstovaná v roce 1889 v Mexiku 
(Texas]. 

Plod jest veliký, ,jednotlivě až velmi ve lik ý, 
70 mm průměmé velikosti, váží 205 g. 

Tvar má pravidelně kulovitý, pouze žlábek 
plod zhrbolujc,; žlábek hořf na tem eni plod u 
podlouhlou prohlubinku, Y j e jím ž nejnižším 
bod ě j est zbytek po čněl ce. 

Slupka ,Ťest aksamitově hladká, velmi plst
natá, plst j est dosti dlouhá, šedavě lesk lá. Bar 
va slupky j est zl atově žlutá, nebo i zel enavě 
žlutá, z větší části j est zakrytá purpurovon 
červení, která se místy zes iluj e, a přechází clo 
hnědočervené. červeň bývá mramorovitě roz
prostřena a jsou v ní n estejně veliké žlutavé 
tečky; některé mívají i tmavě hnědé středy, 
plod vypadá, jako by byl popníšen úlomky 
perletě. Silně voní. 

Dužnina jest zlatově žlutá, tuhá, místy prtl
svitná a velmi hustě j emnými vlákny rirotka
ná , dosti šťavnatá, chut i ,Ťest mímě nakyslé, 
nepatrně pří,Ťemně natrpklé, méně sladké, více 
navinulé. Dužnina voní. 

Pecka j est dost i n liká, boky má vyduté, lež í 
v karmínově čarveném l ližku a č-e r veň zabíhú 
dosti daleko clo du ž nin y. Od du žn in y se dohi·c 
od lu čuJe. 

Zraje obyčejně Ye druh é polov ině srpna. 
Strom nuí s iln ý yzr tlst, j est yelmi otuži lý. 

zá hy pl odn ý, letor osty narf1stají dosti cllonh l>, 
pl·im ěi'-e n ě silné, bez př·cclčasných JetorosU!. 
Očka .Ťso u dosti nchílenú, b-ětných pukťt hoj 
nt\ Ba1Ta k t"1ry převáž n ě tma ,-ě hněcločervcn;í. 

Upotřebení: Odrťicl a tato snáší delší clop ra 1·u. 
proto se stúvá výbornou tržní i stolní ocld1dou. 

Synonyma: Pol.: Karmena. 
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\' ančk: Lidová pomologie, V. 
Tab. XV. 

29. Madlenka bílá. 

30. Elberta. 



29. Madlenka bílá. 
Původ: Francie. 
Plod jPst prostr-ední až nadprostřední veliko

sti, a~ i 6lh-7 cm vysoký i široký. 
Tvar mú téměř- kulovitý, u stopky jest poně

knd stlačený. Stopečná jamka jest mělká a šir
~í, z této se táhne rýha a na plQdu povstávú 
plochý a širší hf·bítck. Rýha poněkud přetíná 
zbytek čnělky, kter-)· bývá v mělké prohlubiuce. 

Slupka se dá snadno stáhnouti, jest jemnou 
a velice krátkou plstí pokrytá, zelenavě žluto 
bílá, na sluneční straně zardělá, někdy pouze 
červeně teř:kovaná. Plody zastíněné zůstávají 
(J plně žlutavé. 

Dužnina jest jemná, velmi šťavnatá, slad
ce navinulú a aromat ická, v ústech se. roz. 
rlývá: jest žlutavě bělavú, někdy i kolem pec
k~r souvisle začervenalá, také pouze červf,ně 
tečkovaná nebo čárkovaná. 

Pecka jest malú, podlouhlá, ke stopce široce 
tupá a zase naopak, druhý konec má nápadně 
zašpii:'·atěl")'; od dužniny se většinou dobře od
lnčuj·e: a jen v nepříznivém studeném roee ne
lze ji volně odděliti. 

Zraje od poloviny srpna, obyčejně počátkem 
ziiH. 

Strom roste z mládí bujně, nedosahuje veli
kosti stromi't mnohých odrftd, je velmi záhy 
pl odný. Letorosty narťtstaji kratší, jsou bělavě 
z<' lené, na ozái'ené st ran ě červené. 

špatné vlastnosti: Y době květu je velmi 
clt ou lostivá, květy i ph me111ším mrazíku zmrza
jí, plodí obyčejně nesťejnoměrně a Yětšinou 
málo. Strom není vťlči c.borobám odolný. 

Upoti'-ebení: Vhodná odrt:tda pro konsenaci, 
krásné plody jsou lákavým stolním ovocem. 

Synonyma: Bílá Magdalenka, Weisser Mug
da lencn-Pfirsich, Madeleine Blanche, White 
ivlagdalene. 
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30. Elberta. 
Původ: Amerika. 
Plod jest často až velmi veliký, prCtměrné 

plody bývají. asi i'0-75 mm vysoké, 65-70 mm 
široké. 

Tvar má válcovitý, k oběma konoům stejno
měi·ně zúžen~· . někdy bývá pouze tvaru mh·nl' 
protáhlého, plod jPst se stran poněkud zploště
lý. jedna polo,·ina plodu jest nižší, probíhají
cí rýha jest hlubší teprve u špičky, kde ji pr·e
rnšuje zbytek čnělky 

Slnjlka má bat"lill bledě oranžo1 ě žlutou až 
zlatově žlutou, na sluncí mírně zardělou; místy 
jed se čcn-C'ií juko zřdclné pl-crušované žíhy, 
jinde zase tYoH mramorování, nebo husté, jem
né tečkoriiní, rozptýlené po celém povrchu. 

Dužnina jest hěla1ě až sytě žlutá, ze střecln 
jest paprskovitě vláknitá, místy objevují ~e i 
prúsvitné tečky. Jest značně tuhá, jemná, hojně 
šťavnatá, lahodn é, př.íjemně s ladcQ nakyslé a 
zc'e]a mírně nahnl·klé chuti . Ndpí. na pecce. 

Pecku leží v lližku karmínově n'tžovém, jest 
n~lká, plošší, se dvěma hlubok)'mi žlábky u tnp
šího hřbetu. Ostrý hl-bet jest ptden, po stranách 
jsou pak nestejné, ostré hrany a boční st rany 
.isou mělce zprohý·bané. 

· Uzrává v polovině srpna, na stanovištích dnl
hotHdních až koncem srpna. 

Strom roste buj11ě, jest otužilý, celkově však 
nenáročný, vyniká plodností, která nastá
vá záhy po výsadbě. Na rozdíl od většiny 
broski'Í, které jsou samosprašné, má tato oclrtl
da pyl neplodný, jest tedv cizosprašná. DoLrý
mi opylovači prci ni jsou: Vítěz, Sned, AmsdC'
nova, Fordova a zvlcíště Alexandrova. 
Upotřebení: Řadí se mezi ne,jlepší tržní 0(11· [, • 

cly a jest vhodná pro všechny možné účely. 
Synonyma: June Elberta, Early Elberta. 

40 

Vaněk: LidoYá pomologie, V. Tab. XVI. 

31. Dufourova broskev. 

32. Westlandská broskev. 



31. Dufourova broskev. 
čti: Dyf úrova. 

Púvod: Sem ená{; nalezen v zahradě pl ukov
níka Dnfoura u Metz ve Francii. 

Plod jest Ycliký, asi 80 mm vysoký a 85 mm 
široký, jednotlivě i mnohem větší. 

Tvar má zplošti'· Je kulovitý, povrch nerovnÝ. 
Jamka stopečná jest hlnhoce a široce nálevko
Yitč nápadně vykrojemá, temeno je prohloube
né, v něm jest uprostřed na vyvýšenině zby
tek po (·nělce. jf'clna polovi-na plodu pí·evyšuje 
částečně druhou a bývá větší. 

Slupku jest ojíněná, jemně a řídce plstnatá, 
zelenavě žlutá, na sluneční straně temně hnědo
(oervenč mramorovaná, \·e stínu jasně červeně 
tečkovaná a skvrnitá. 

Dužnina jc,t světle zlutá, okolo pecky načer
venalú, velmi šťaYnatá, rozplývavá, chuti slad
ce kořenité. 

Pecka jest phměřeně veliká, vejčitá, na spo
du zaoblená, na temeni mírně zašpičatělá, na 
povrehu hluboce zbrázděná; vězí v čen•eném 
!tUku a dosti dobře se od dužniny odlučuje . 

Zraje za p!-íznivého teplého počasí kom:em 
sq)na. 

Strom roste zdravě a bujně, plodí do si i záhv 
a stříd<wě, ni.kdy dak ne přílišně, hodí se k pě
stování podél zelí. Letorosty nart'tstají dlouhé, 
listy ua nich jsou dosti veliké. 

špatné vlastnosti: Plodností plně neuspokoju
je a hodí se více pro milovníky velikého krás
ného ovoc.:e. 
Upotřebení: Í{aclí se mezi nejchutnější stolní 

odrt'tdy, k čemuž napomáhá vedle výborné chu
ti a krásného zbarvení i vyrovnaná velikost 
plodiL 

Synonyma: Baron Dufour, Grosse Madelei
ne de Metz, Pol.: Dufoura. 
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32. W estlandská broskev. 
Pt'tvod: Holandsko. 
Plod jest veliký, často a:t vdmi veliký, pri"l

měrně asi 70 mm vysoký, 76 mm široký. vá:lí 
200 g. 

Tvar má kulovitý, nt:'bo zploště le kul0vitý: 
po jedné straně se Uhne mělký :tlábek, plod 
plilí a jedna strana jest vyšší druhé. Na temeni 
bývá žlábek dosti hluboký, často velmi nápad
ný, je>-t v po1rstalé prohlubince přerušen vyn'
šeninkou, na jejíž špičce sedí zbytek čnělky. 
okolí její jest travnatě zelené. žlábek čnělku 
př- etíná a až do poloviny druhé strany j c~;t zna
telný, dále ke stopce plod mírně prohýM. jam
ka stopečnú jest m'ipadně vykrojená. 

Slupka jest hladce plstnatá, plst jest dosti 
dlouhá, šedá, místy objevují se mezi ní i de.lší 
chloupky. Barvu má krásně zlatově žlutou, ve 
stínu bledší, na slunci až tmavě žlutou a jPn 
mírně čenceně zarudlou ; loto zaban·ení proje1 u
je se buď tečkováním nebo jemnými úzkými 
žíhami, kten~ jsou přerušované; objevuje se tak<' 
červeií. rozmytá, mramorovaně rozptylcnú . 
. kmné červené tečky jsou téměř po ce lém plo
du nestejně J1ustě roztroušené, plod n •paJú 
jako t y byl poprášený. 

Dužnina jest b<'\hnč žlutá , kolem pecky rů.lo
d:• č-ervená, velmi šf<:nnatá, rozplývavii., s ladlsé. 
př·íjemné chuti. 

Pl'cka od dužniny j est od l u čiteln á , hluboce a 
znatelně zbrázděná. 

Uzrává kon<.:em srpna a ,, prvé polovině září. 
Strom roste zdra1·ě, j est prostl-ed ního vzrC1stu, 

otužilý; letorosty nar t1stají dosti bujné, si lnÍ' , 
bPz předčasných lctoro~tů. Očka normáln(· YZdiÍ
lenú s velmi četnými. květnými puky. Bana 
k.i'rry světle hnědočervená, jen u mladších částí 
tmavě červená. 
Upotřebení: jest to prvotHdní stolní i zna

menitá tržní udrtlda. 
Synonyma: Schi:ine a us 'Vestland , Pol.: "\Ves

land. 
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33. La France. 

34. Metelkova broskev. 



33. La France. 
čti: La Fránc. 

Pftvod: Francie. 
Plod jest prosťi'-c,dní až nadprostr-ední velikosti, 

pruml-rné plocly hÝ,·ají asi 6 cm vysoké i ši-
roké. 

Tvar má poněkud protúhlý, ke šp ičce z:'tžen)·. 
ž lábek dělící plod jest mi'·lký , nikterak nápadnv, 
končí šedýn• zbytkem po {>nč l ce. 

Slupka jetst poněkud na omak drsJlější, je 
jemně, ale hustě běla\' Č plstnatá, dosti si lná a 
pC'\·ná, doh!-c ~c stahuje : bana slupk y jest zc
lcnavi:· bělavá, Jaké i bčhně žlutá, na s luJ1C'Č llÍ 
;:haně něžně červen<' ze.rdě l á, také bývá i za
barvení žiyěj~í . Č'crn•. ií se mramoroY it(· rozpl y
luj e a jest hojně zcela jemn)rmi, čeneně vr<.u· 
benými tečkami poseta. 

Dtú.nina jest krásně bčlavč nú loutl.í, Hdčeji 
;: il11 ějšími vlákny do sUedu pnYikaná, jemná, 
rozpl\ va,·á, Yelmi šfa nmtá, ohu ti sladce koře
nité, mírně nakyslé, 'ipÍŠ(' naslád lé, za pHzni
q ' ch podmínek v~·horné, z.natelnč bro~kvovf. 

Pecka se dobře od clu7.niny odlučuje , jest 
~ dužninou spojena ojC'dinělými vlákny, ' mí·· 
'tf'ch, kde se dotýká , b)·,·á dužnina ze lentiY<Í , 
také i červe,nú: pecka je'it znal-ně veliká, hlubo
ko r ~·hoYaná a zproh ;-banú. 

Zmje koncem srpna, ponejvíce v záH. 
Strom nuí vzrůst bujný, později slabší, leto

rosty narústají kratší. očka jsou velmi hush'i, 
nasazováni kYětných puk1'1 ,·clmi bohaté. Ban·a 
kůry světle hnědočervenú, Yespod hn ědozele nú. 
Netvol-í předčasné letorosty. Plodn:ost pof-íná 
záhy po výsadbě, bývá vždy hojná, proto strom 
,-yžacluje dobré výžiYy, jinak se bohatÝmi 
úrodami předčasně vyčerpá. 
Upoířehení: Řadí se mezi prvotřídní ~tolní orl

rťJdy; plodv jsou pro Jíbin>si a jakost nn 
trhu oblíbené. 

Synonyma: Pol. : Franc ja. 

" 
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34. Metelkova broskev. 
Původ: .Maďarsko, kde ji r. 1840 ~ pedcy vy

pěstoval evang·. kněz Somagyoni Bartoloměj a 
rozšířil ji Fr. Metelka, lékárník. 

Plod jest veliký až velmi veliký, asi S cm vy
soký, 9 cm široký. 

Tvar mín1 kulatý, někdy částečně nepravi
deln)' , také i zploštěle kulovitý. Jamka stopec
ná jest hlubok<i, n<ÍlevkoYitě zúžená, žlábek, kie
rý se táhne po plodu, jest hluboký a široký, 
zbytek po čnělce, je sotva znatelný, sedí v zna
tt>lné prohluhincc na spodku žlábku. 

Slupka jest jemně ~ametově plstnatá, tenká, 
ve zralosti se zcela slupuje, základní barvu mú 
žlutozelenou, na sluneční straně se světločer
veným nádechem a tmayokarmínově červeným 
žíháním. 

Dužnina jest bílá, lehce zeleLilá, kolem pecky 
jemně načervena lá. rozplýva V<Í, Hdká, dosti 
šftwnatá, příjemně sladce nakyslé, vinné chuti. 
Od pecky jest dobře odlučitelná. 

Pecka j<'st ,· ejčitě vypouklá, rýhování je,t 
hluboké. 

Uzrává koncem ~rpna až počátkem září. 
Strom má vznht bujný, vi'tči nepohodám jest 

značně odolný Ye dřevě i při květenství, z{th y 
a hojně plodný. L.dorosty narůstají krátké, p[·i
měřeně silné, bPz předčasných letorostů. očka 
jsou dosti hustá, květné puky velmi bohaté, 
zbarvení kt'!ry přeYážně zelenavé. 

špatné vlastnosti: Vyžaduje protrhávání plo
dil, neprovede-li se toto, ovoce bývá drobné. 
Upotřehení: Řadí se mezi prvotřídní tržní od

rf,dy, jest vlwdná pro velké výsadby. Dopravu 
snáší dobře, hodí se pro domácí potřebu, konser
vovánL bývá však někdy pouze druhořadé ja
kosti. 

Synonyma: MeteJka, Metelkova vyznametwnú, 
!vfetelka dí.tazottja. Péche primée Metelka, Me
tdka dijas barack 
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35. Madlenka červená. 
Pltvod: Francie. 
Piod jest veliký, bývá asi 6lh cm až f) cm ši

roký i vysoký, Yelikost se řídí podle stávajíc[ 
úrody. 

Tvm· bývá protáhle kulovitý, spíše však pravi
ůelně kulatý; z tízké stopečné jamky se táhne 
mělká široká rvha, která končí v malé prohlu
bincc na zkulaceném temeni; vyznačuje se ně
kel y proti stopce malým hrotem. 

Slupka má základní barvu žlutou, ,. zastíně· 
ných místech žlutaYě zelenou, z velké části bý
vá jasně až ohniv(, červeně zastřená, zvláště 
na sluneční straně tmavěji mramorovaná a 
skvrnitá. Slupka ,jest dosti silná, krátce a jem
ně, avšak hojnč plstnatá, poměrně těžko se 
s dužniny stahuje. 

Dužnina jest bělavá, lehce nažloutlá, kolem 
pecky paprskovitě mírně začerYenalá, někdy i 
pod slupkou jemně zarúžo,· člá ; jest jemná, hoj
ně šťnYnat{t, rozplývaní, nápadně kořenihí, 
dobré, navinulé, sladké chuti. 

Pecka jest bledě čenená, oválná, u stopky 
zaokrouhlená, na druhé straně s ostrou špicí, 
vězí ,. čerYeném ll1žku, dobře se od dužniny od
lučuje. 

Uzt·ává koncern srpna a počátkem září. 

Strom roste zdravě, daří se i za méně přízni
v)·ch plidních poměrů dobř·e, jest záhy plodný, 
1írodnost bývá stHdav{t, uspokojivá. VZI·List má 
silný, letorosty dlouhé, bez předčasných leto
rosti'l. Očka dosti vzdálená, hojná, barva leto
rostl't převážně hnědozelená. žádá ahráněnou 
a teplou polohu a hodí se proto jen pro YÍnorodP 
kraje, má-li hýti pěstován v otevřených sadech. 
Vyhovují nejlépe jižní, jihozápadní a jihový
chodní svahy; jinde lze pěstovati jenom na 
stěnách. 

špatné vlastnosti: V době květu je.st choulo
stivá, lehce zmrzá i delší vlhké počasí květy 
poškozuje·. 
Upotřebení: Jest to prvotřídní tržní a velmi 

pěkná stolní odri'tda, pro trh jest nutno česati ji 
poněkud dříve, ztrácí však částečně na jakosti. 
Poskytuje také výbornou zavařeninu. 

Synonyma: Roter Magdalenen-Pfirsich, Made
leine de Com·son, Coursoner Magdalene1, Made
leine rouge, Madeleine Colorée, • Pol.: Magda
lenka czerwona. 
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36 . . Conklingova broskev. 
čti: Konklingova. 

Pův{ld: .t\mcrika. 
Plod jest veliký, :-~'l cm vysoký i širok), í'a 

pl·íznivého počasí bývá i mnohem větší. 
Tvar m[i k ul o' itý, částečně zašpičatělý, ně · 

které plody mají temeno dce vyduté a zbytE>k 
č·nělkv nalb.ú se 11 prostř-ed malého hrbolku, ne· 
bo naopak jiné mají iE>meno jak uťaté, zby
tek čnělk.v vězí ,. malé jamce. Stopečná jamka 
jest hluboká, nepra,•idelná. 

Slupka jE>st jemně a Hdce plstnatá, Jobl-e sc 
~tahnje; má barvu tma,· ě zlatě žlutou, z větší 
<':·ásti jest hnědočerveně zakrytá, na sluneční 
straně tmavěji mramoroHmá a do stínu nah'Č· 
kovamí. 

Dužnina jest zlatě žlutá, kolem pecky začer· 
venalá, jemná, úplně ~e rozplývá; poušti dobf·c 
od pecky, je hojně šťavnatá, chuti velmi dobré, 
sladké a jemně navinulé, při náležitém vyzrá
ní aromatické. 

Peeka jest podlouhlá, not spodu zaoblená, na 
druhém konci míruě zašpičatělá, leží v červcna· 
vém h'Hku a jest s dužninou spojena vl<'ikny. 

Uzrává v druhé polovině srpna. 
Strom dobře a zdravě roste, později ve vzn'1· 

stu ochabuje, hojně plodí, při květen~tví jest 
rí'1či mrazíkúm dosti odolný. Mají-li plody chntí 
plně uspokojiti, musí se pěstovati pouze na 
ahráněném teplém stanovišti, nejlépe při zdech. 
Letorosty jsou kratší, dosti silné, bez předčas
ných letorostů, adak po sříznutí dosti rozvětvu
jí. Očka jsou poměrně hustě u sebe, nasazování 
květných puků bývá dosti bohaté, barva kůry 
jest hnědočervená, vespod žluto.zelená. 

špatné vlastnosti: Chorobami trpí jako vět
šina jiný-ch, za nep'Hznivých podmínek chuť 
plodu neuspokojuje a celkově jest více náročná. 

Upotřebení: Jest to výteěná stolní odrůda. 
Synonyma: Conkling, Congling's Pfirsich, 

Pol.: Konklinga. 
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37. Lord Napier. 
Čl i: Lord Nejpír. 

Původ: Anglie; jest to pravá nektarinka, t. j. 
lvsá broskev s peckou odlučitelnou. 

Plod jest prostřední ,·clikosti, asi 6 cm prl'l
měrné výšky i šířky, váží asi 130 g. 

Tvar bývá většinou kulovitý, někdy mírni"' 
oválný ; přes cel)' plod se táhne nahmatatelný 
široký·, ale mělký žlábe.k, který na temeni tvo
ří prohlubinku, v jejímž středu stojí zbytek 
čnělky. Jamka stopeó1á jest široká a mělká. 

Slupka má základní barvu žlutavě zelenou, 
na většině povrchu je zastr-ena krásnou purpu
rovou červení; červeň v nejtmavším jeví se 
jako rozmyté zílty, místy úplně splývá v celé 
skvrny, jinde opět prorážejí tečky základní 
barvy. 

Dužnina je zelenavá, spíše nažloutlá, sYětle,j
šími zelenaYými vlákny I-idce protkaná . Jest H P

obyčejně šťavnatá, jemná, rozplývavá, velmi 
aromatická, výtečné delikátní chuti, připomíua
jítí chuť ' broskvovou. Odlučuje se dobl'e od 
peéky. 

Peeka jest velká, znatelně a hluboko půlkru
lwvitě brázděná; strana ke sto·pce je,st tupě za
končená, naopak zase ke .špičce končí ostrým 
hrotem. 

Zraje koncem srpna, obyčejně až počátkem 
září. 

Strom má vzrúst prostl-edně silný, letorosty 
narůstají krátké, slabší, bez předčasného roz
větvení, po sříznutí dosti rozvětvuje. Očka dosti 
hustá, nasazování květných puků chudší. Bar
va na slunet-ní straně červená, většina plochy 
žlutor.elená, takže v celku se zdá dřevo zelené. 
Plodnost bývá velmi uspokojivá, někdy vý
borná. 
Upotřebení~ Dopravu snáší velmi dobře, řadí 

se k ne_jhodnotnČŤŠÍm nektarinkám; tyto dopo 
sud na trzích jS(•U však málo známé. 

Synonyma: Pol. : Napiera. 

.. 
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38. Chasotte. 
čti: šasot. 

Pt\vod franoouzský. 
Plod má velmi veliký, až abnormálně veli

ký, ?-9 cm vysoký a široký, váží asi 210 g. 
Tvar má témě!- kulovitý, středem je,Ť dělí 

mělký a. široký žlábek na dvě stejné polovice. 
U špičky jest plošina, která jest sti'edem pro
hloubená, ocl žlábku oddělená vyvstalou vyvý
šeninou, na jejímž vrcholku jest hnědá tečka, 
zbytek po čnělce. 

Slupka jest hustě a znatelně dlouze, plstnatá, 
základní barvy bělavě zelenavé a jest červeně 
až velmi lwjně ve větších plochách hněděčer
veně zakrytá. červeň se ,jeví buď jako roz
myté žíhy nebo nepravidelné mramorování 
i tečkování a celkově plod má překrásný 
,·zhlecl. 

Dužnina jest smetanově zelena\·ě bílá, do 
stl-edu zelenavější, pod slupkou slabě nar\tžo
vělá, jest velmi šťavt11atá, kolem pecky světlý
mi ,Ťemnými vlákny jako hedvábím protkaná. 
Chuti jest nasládlé, příjemně vinně nakyslé, 
méně broskvově výrazné. 

Pecka jest veliká, spíše pJošší, do značné 
hloubky silně rýhovaná, od dužniny se lehce 
odlučuje. 

Zraje koncem srpna a počátkem zái·í. 
Strom jest velmi otužilý, zdravého, dosti buj

ného vzrůstu. Netvoří předčasných letorostt\ 
letorosty jsou přiměřeně dlouhé, silné, očka po
měrně dosti hustě u sebe, květné puky tvoří 
dosti bohaté. Barva kůry na konci hněd,ěčer
yená, níže značně světlejší, 

Upotřebení: Výborná tržní a stolní oclrt"tcla. 
Synonyma: Pol.: Chasolta. 
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40. Croncelská raná nektarinka. 



rlll 

_U 

39. Halle J. H. 
Původ: Amerika. 
Plod jest veliký, převážně velmi veliký, hývú 

asi 6'i-80 mm vysoký, ?5-80 mm široký, V<ÍŽÍ 
180-200 g. 

Tvar má kulovilý neh kulovitě zploštělý, spíše 
1 íee zploštělý. Po jedné straně se táhn~ žlábek, 
který nad polcwinvn plodu je nahmatatelný, pře
sahu_je temeno a tástečně zasahuje i na druhou 
stranu plodu, neboť bývá pouze čnělkou přeru
šený. 

Slupka jest aksamitově hladká, krásně krátc:e 
(!lstnatá, velmi jemná, snadno promáčknutelnrt. 
l3an-u má krásně oranžově žlutou, na slunci 
rumělkově červenou; červeň. ne.ní souvislá, nýbr/. 
docílená hustým tečkováním, přes které se tá
ltnou je.ště velmi jemné, rozmyté žíhy. žlábek 
je~t rí'!žově zabarvený a z části bývá vyznačen 
po11ze barvou. 

Dužnina jest jemná, hojně šťavnatá, žlutá, 
kolem peaky začervenalá, řídce vláknitá, vý
borné dm ti. 

Pecka jest poloodlučitelná, krátká a baiíatá , 
její konec u základny jest široký, opačný za
špičatělý, povrch jest nestejně hustě, různě a 
h ]u boce zbrázděný. 

Zt·aje konce1m srpna a počátkem záí·i. 
Strom je.st plodný, květy má převážně cizo

sprašné. Vzrůst jest přiměřeně bujný a siluý, 
lc.torosty jsou prostředně dlouhé, bez předčas
ného rozvětvení, očka normálně vzdálená. Tvo
l·ení květných puků je mírnější. Barva na konci 
hnědočervená, dole hnědá, na spodní straně 
hnědozelená. V našich krajích se úspěšně za
YL'icl í a osvědčuje. 
Upotřebeni: Řadí se mezi prvotřídní stolní od

rlldy; tato odrůda jest k nám VE'! velkém množ
std dovážena a jest i pro export velmi význam
ná. 

Synonyma: Hale oszibarack, Pol.: Hale' a. 

" 
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40. Croncelská raná 
nektarinka. 
Č'ti: Kroncelská. 

Původ: I• raucie. 
Plod jest prosUední velikosti, bývá asi 5 1,{! 

a7 6 cm v prt"1měru, p.i'·i menší úrodě i větší. 

Tvar má nepra,· idelně kulatý. Stopečná jam
ka jest široce a dosti hluboko pěkně vykrojená, 
temeno plodu bývá tupé a v jeho středu nad 
malou prohlubinkon jest vyvýšenina 5e zbyt
kem po čnělce. 

Slupka jest úplně hladká (lysá), velmi lesk
lá, barvy žl u té, na většině povrchu rudě mra
morovaná, ve stínu hojně natečkovan<'í , lákavé
ho vzhledu. 

Dužnina jest bělavě zelenavá, vlákny jcmnf> 
protkaná, velmi šťavnatá, chuti lahodné, kořeni
tě sladce navinulé. 

Pecka jest řídce, nestejně hluboce rýhovaná, 
od dužniny se dobře odlučuje. 

Zraje ke konci srpna, avšak na stromě se mu . 
sí ne.chati do úplného dozrán~ až když se slup
ka začíná scv rkati, potom jest nejchutnějš í, tak 
jako všechny m~ktarinky. 

Strom roste poněkud mírněji než praYé 
brosk,·e, počíná záhy ploditi a rodí pravidelně 
a velmi hojně . V době květu jest proti mrazu 
značnč· odolný. Letorosty narůstají kratší., jsou 
zelené a z části fialově l-ervenavé. Daří se nej
lépe při zdech, zvláště k jihu obrácených, mož
no ji však pěstovati zcela volně na místech úpl
ně chráněný('h a teplýeh. 

Upoti·ebení: Pro velikost, plodnos t, krásu plo
dil a dobrou chuf, zasluhuje doporntení clo do
mácích zahrad. 

špatné vlastnosti: Z nepHznivého stanoviště, 
nevyzrají-li plody dos tatečně, bývají nechutné. 

Synonyma: Brugnon précoce de Croncels , 
Nektarine Fríihe aus Croncels, Kroncelská, Pol. : 
Kronselska. 
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41. Millerova tvrdka. 
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41. Millerova tvrdka. 
P1'tvod: Ame11:ika. 
Plod jest nad prostřední velikosti až veliký; 

bÝní. asi 65-80 mm vysoký i široký, váží asi 
160 g. 

Tvm· má nepravidcl ně kulovitý, k temeni 
mírně zúžený. žlábek jest více nahrnatatelný, 
až u temene jest dosti široký, nep·Hliš hluboký ; 
,- tom místě hývá pi'erušen značnou Yy,·ýšenin
kou, 11a jejíž špičce jest hnědý zbytek čnělkY. 
Dále po plodu jest žlálwk 1 · yznačcn pouze 
,. barvě. 

Slupka jest aksamitově hladká, hojně i jem
ně šedě plstnatá, základni barva slupky jest 
zlatožlutá i oranžověžlutá, větší její část za
krývá krvavě až l1nědavě zbarvemí čendí. 
Tato červeň jeví se buď jako jemné mTamo
rování, místy i jako málo zřetelně p!·erušo1·ané 
žíhy, které bývají tmavší než púvodní červcií. 

Dužnina zlatově až oranžově žlutá, jest znač
ně od pecky vlákny protkamí, pod slupkou jest 
zarúžovělá; rovněž lllžko pCJCky jest karmínově 
č·c1Tené a toto zbanení zabíhá dosti daleko 
do dužniny. Dužnina jest velmi tuhá, pevná, 
šťavnatá, chuti navinulé, mírně nakyslé a př-i 
!om aromatické, mající pl-íchuť po ananasu. 

Pecka se od dužniny téměř· ne-odlučuje a i po 
násilném vyndání mnoho dužniny na ní ztl
stává. Jest veliká, s iln ě vydutá, leptání má 
žlábkovité, dosti hluboké, stočené směrem 
k ostrému hřbetu. 

Zraje koncem srpna až počátkem zái·í. 
UJwtřebení: Jest to význačná tržní i dobrit 

stolní odrůda. 
Sti'Om vzrf1stá rychle, hojně plodí, později ve 

nnhtu ochabuje, letorosty nad'istají krá !ké, 
normálně silné, bez předčasných letorostíL Oi'·ka 
jsou dosti hustá, květných puki'1 ne mnoho. 
Barva letorostl1 jest p]·evážně hnědozelená. 

Synonyma: Millm· C'ling, Miller, i\liller r1u
ránci, Pol.: Millera. 

" 
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42. Ellerstadská bílá. 
Původ: Německo. 

Plod jest prostr·ední velikosti, asi 6 cm vy
soký, 511:! cm široký, váží 130 g. 

Tvar má kuloYitý. někdy i oválný, avšak ne
pravidelně zhrholen ý; rýha jest u špičky plodu 
nahmntatelná a jest zhytkem čnělky jako ntfJst
kem překlenutá. 

Slupka jest znnl':ně plstnatá, má hanu bělavě 
žlutou, zato na sluneční straně jest růžově až 
krvavě červeně žíhaná; žíhy jeví se jako pa
prsky, místy jsou však přerušované až přecJJá
zejí v jemné če.rvenaYé tečky, které se postupně 
ztrácejí bez určitého ohraničení. 

Dužnina jest smetanově bílá, ve1lmi jemná, 
hojně šťavnatá, příjemně nakyslá, osvěžující, 
aromatické, ph tom výrazně broskvové chut-i. 

Pecka jest menší, plochá, hlavně ke špičcC' 
hluboce a cetně zbrázděná, kolem pecky obje
vují se velmi jemná, slabá vlákna, která zabí
hají do nestejně !llubokých otvorů pecky. Jest 
na ohě strany boku stejně vydutá, avšak ke 
~topce tnpě zakonČ:enii a jako roztřepená, na 
opačném konci velmi ostře zakončená. Lehce 
se odlučuje od dužniny. 

U:zrává koncem srpna a počátkem září. 
Strom roste \·elmi bujně, jest otužilý a hoj

ně plodný, téměř úplně vzdoruje obávané cho
robě broskví, kadei·avosti listlt. Vzrí'tst leto
rostů jest k rat;í, zakrslejší, očka poměrně jsou 
hnstě u sebe, barva kihv hnědočervená, na ne
ozářené ~trauě mírnč svf:tlejší. 
Upotřebení: Je~t. to význačná tržní oclrt'tda, 

která při svých dobrých vlastnostech zuslulwjc 
v nhných krajích pěstitelské pozornosti. 

špatné vlasino!:oti: Nesnáší teplé a suché pod
nebí. 

Synonyma: Weisser Ellerstiidter, Pol.: Ele~·
sztacka. 
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43. Královna O lg a. 
Původ: .. Amerika. 
Plod jest velik)· a/. velmi veliký, obyčejně 

asi. S% cm v pn"tměru, váží asi 200 g. 
Tvar má kulovitý, se stran zploštělý, k dělí

cí rý L.e protáhlý, na proti lehlé straně Yyvstávcí 
znatelný sval. Hýha, táhnoucí se od stopečné 
jamky ke kališní, jest mělká a pouze u špičky 
nahmatatelná, jest vyznačena tmavší, také i 
světlejší barvou. Zbytek po čnělce jest ponořen 
do dělící r)·hy. Slopečná jamka jest prohloube-
ná. 

Slupka jest na omak drsnější, jemně plstna
tá. Barvu má žlutavě zelenou až pestí-e tmavě 
zlatožlutou, na sluneční straně jest široce krva
v{~ červeně mramorovaná, také i zřetelně žíha
ncí; postupně se červeň jemní, až se vytrácí 
v jemných červených tečkách. 

Dužnina jest krásně sytě žlutá, s tmavším i 
drobnějšími tečkami a li'tžko pe:eky jest karrní
novč růžoYé; jest phměl-eně šťavnatá, rozplý
,·aní., lahodné, sladce nakyslé, aromatické chu
ti, no pravé broskvové. Jde lehce od pec-ky. 

Pecka jest velká, plochá, pt-íčně šikmo rýl,o
vaná a nestejně 11luboce dírkovaná. 

Zt·aje koncem srpna až počátkem září. 
Strom má vznht prostr-edně silný, letoro3i v 

narůstají kratší, phměřeně silné, bez předčas
ných letorosti't, očka jsou dosti vzdálená, k vět
né puky hojné, zabarve,ní p!·evážně hnědozele
né. Vyžaduje delší řez . 
Utwtřebení: Výborná stolní odrůda, cenná i 

pro trh. 
Synonyma: Konigin Olga, Olga Királyné, PoL: 

Olga. 

c 
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44. Leopold I. 
Původ: Francie; byla pojmenována k poctě 

belgického krále. 
Plod jest velmi Yeliký, asi 8 cm vysoký, 9 cm 

široký. 
Tvar má. kulo1·itý, také i zploštěle kulovitý, 

žlábek táhnoucí se po plodu jest dosti hluboký, 
jamka stopečná jest pravidelná, hlubot~e vy
krojená, temf•no má mírně proláklé. 

Slupka ~e s dužniny lehce stahuje, jest jemně 
bělavě plstnatá, základní barva jest zelenavt
žlutá, na slunei'ní straně krásně ohnivě červe
ně zabarvená; zabarvení projevuje ~e jako 
mramorování, přE'<:házerjící do hustého zabarve
ní. Celý plod jest hustě tečkován, nejznatelněji 
lam, kde teč-koYání pi·echází do souvi slé čer · 
1 · eně. 

Dužnina jest bělavě zaž loutlá, pod slupkou 
zelenavá, k o lem pecky začervenalá, jemná, zna
menité, značně aromatiaké chuti. 

Pecka jest oválná, přiml•řeni:• Yelká, zahněd
l.:í, neste,_jně hluhol'e zbrázděná, od dužniny se 
lehko odlučuje. 

Z1·aje koncem srpna a počátkem září. 
Strom roste dosti hujně, zdravě a jest záhy 

a hojně úrodný. Letorosty narůstají dlouhé, 
barvy olivově zelené, na sluneční straně jsou 
hnědočervené . Vyžaduje teplé, chráněné stano
viště, nejlépe se osvědčuje na výhřevných 
zdech. 
Upotřebení: Velikostí, barvou i chutí řadí se 

k lahf!dkovým broskvím a jest považována za 
Yýtečnou stolní odd1du. 

Synonyma: Précoce Leopold, Friihe Leopold, 
Pol.: Leopolda . 

54 

\' lll i'·k Lidová pomologie. V 

Tab. XXllf 

45. Královna virtemberská. -------

46. Kapská broskev. 



• 

45. Královna virtemberská. 
P1ivod: Německo. 
Plod IJH1 prosUednč Ycliký, asi 71h cm ' prl•

mčru, váží 150 g. 
Tvar má témě]- pra,·idclnč kulovitý, vzhled

ný. Str-edem plodu se, t<í lme nestejně hlubok)· 
žhí bek, dělí jej na dvč stejné poloviny, ne .i
hlubší a YÍce 11ápadný jest u obou kondt plo
du, n temene se rozšihijc a přetíná zapadlou 
teč k u, zbytek po Č11ělce. 

Slupka .řest jemně plstnatá, dosti. pevná a sil
ná, barvy zelenavě žluté, na sluneční straně 
jest purpurově až hnědočerveně zarudlá, také 
pouze pruhoYaná, nebo žílumá i str-íkaná. 

Dužnina jest zelenavě bílá, hojně žl ntými 
vlákny protkaná, .řest velmi. šťavnatá, rozplý
vavá, po rozkro.ření rychle hnědne, chuti .ŤeJSt 
příjemně navinnle aromatické a lahodné. 

Pecka ležÍ! v začervenalém Hlžku, jest protáh
le, nepravide,luě zaokrouhlená, k .ředné straně 
tupě a šikmo jako useknutá, s druhé strany má 
ostrou špici.. Od dužniny .řde velmi dobře, jen 
něco málo vláken místy 11a ní zi'1stává. 

Zraje v druhé polovině srpna, častěji v prvé 
polovině září. 

Shom jest záhy a hojně úrodný, vzri'•st má 
bujný, letorosty dlouhé, dosti silné, bez před
C:asných letorostů, očka dosti hustá, květné 
puky velmi bohaté. Barva kůry hnědočervená, 
n·spod hnědozelená. 
Upotřebení: Jest to znamenitá stolní odrůda, 

,·ýborná i pro trh. 
Synonyma: Kiinig von Wiirtemberg, Wiirtem

hergi király, Káro ly Wiirtembergi király, Pol.: 
Karola . 
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46. Kapská broskev. 
Pthod: .Francie. 
Plod velmi Yeliký, 71f.-91h cm Yywký. 61/ " 

až 8 Cllll široký, váží J 60 g-. 

TVčl!' má protáhlý, největšího průměru dosa
huje pod polodnou plodu, ke stopce se mírně
ji zúž.uje a zase naopak ke špičce mnohem 
více, mnohdy až velmi nápadně. Jedna poJo,·ina 
nad druhou nápadně vystupuje. Po celém plodu 
se táhne dosti znatelná rýha, která u špičky 
býYá hlubší, přeru~e-ná vyvýšeninkou, na níž 
stojí zbytek čnělky. Stopt.'čná jamka jest znač
ně prostorná a hluboká. 

Základní barva slupky jest sírově žlutavá. ke 
špičce žlutozelená, značná část plodu jest krá-;
ně červeně mramorovaná, jen řídce žíhaná a 
hojně čerYen ými tečkami posetá. 

Dužnina jest bt-la vá, me<Zi ní jsou prftsvitné, 
zcela malé skvrnky, takže místy vypadá jako 
zvlněná, od střed u se paprskovitě rozbíha.fí 
jemnú vlákna. Ltlžko pecky jest zarl!žovělé. 
dužnina jest poloodlučitelná, jest šťavnatá, mír
ně navinulá. více sladká, značné broskvo,·é nří-
chuti. · 

Pecka je veliká, má hi·bety vyvstalé, ostrý 
jest rozpůlen, zb) tky po stranách json velmi 
ostré, oblý po obou stranách hluboce rýhován. 
Bokv oblé a zcela drobně důlkované. 

Zraje v prvé polovině září. 
Strom roste zdravě, hojně plodí, vzdoruje 

chorobám. Vzrůst má poněkud slabší, letorosty 
krátké, slabé, be.z pi·edčasných letorostů, ha rvy 
převážně hnědozelené, očka hustá, květné pu
ky velmi četné. 

Upotřebení: Řadí se mezi pn·otříclní tržní a 
znamenité stolní odrůdy. 

Synonyma: Belle de Cap, Cap szépe. 
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4 7. Kreuzwieserova úrodná. 
P1l.vod: Semenáč ze školek Kreuzwieserov ýc!t 

v Jemnici na Moravě. 
Plod poclprostí-ední velikosti, asi 48-5'3 mm 

vysoký, 50-60 mm široký, prt'tměrné váhy 51 g. 
Tvm· má témě!· kulovitý, jest dosti hlubokou 

rýhou rozdělf"n na dvě téměř stejné poloviny. 
Stopečná jamka jest dosti hluboká, sevřená, 
zbytek po čnělce tkví v dosti znatelné prohlu
bince. 

Slupka jest tenká. těžko a pouze částečně se 
stahuje, jest jemně, hustě, ale krátce plstnatá. 
Základní hanu má slámov'ě až jasně žlutou, na 
sluneční straně je červeně (karmínově) zardě
lá, tečkovaná, mramorovaná až žíhaná, u plodu 
dobi·e vybarvených zcela zasti-ená temnou čer
vení, přecházející až clo fialova. 

Dužnina jest žlutavě bílá, kolem pecky karmí
nově zbarvená, velmi jemná, zcela rozplývavá, 
hojně šťavnatá, chuti velmi příjemné, výrazně 
sladce aromatické, pravé broskvové. 

Pecka _jest nápadně malá. krátce přišpičatěl<~. 
silně baňatá, zdánli\'Č téměř· kulovitá, poměrně 
jemně vrásn{·ná, dírkovaná, po vyloupnutí če:r
venofialová . Od dužniny se dobře odlučuje. 

Zraje v první polovině září. u pěstitele v po· 
Ioze 500 m nad mor·. ve druhé třetině září. 

Shom této odrůdy jest velmi otužilý proti mra
zu a to i v době květu, je hojně a pravidelně 
plodn)·. Vyžaduje zvláště pěstitelské powrno
sti ve slunných, drsných krajinách. 
Upotřebení: Výborná jakost dužniny a krásné 

zabarvení řadí ji k cenným stolním odrůdám a 
to zvláště tam, kde mnohé ušlechtilé odrůdy 
nelze s uspokojivým výsledkem sázeti. 

Synonyma: Pol.: Kreuzwiesera . 
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48. Galande. 
Pln·od: Vrancie, asi z r. 1732. 

Plod jes t n•liký, také i velmi .-diký, pnl111t·r
ně asi 70 rnm vysoký i ši rok ~r, ně kel y i při zmíně
né výšce Bú mm široký. 

Tv;n má kulovif)·, také i zploštěle kulovitý. 
jf'dnotlivi'- i poněkud protáhlý a nepravidelný. 

žlábek je.st mělký, pOil/.e u stopky a temcJH' 
více nahmatatelný; na temeni na malé vyvý
šenince jest ukončený čnělkou. Stopečná jamka 
jest mělce a pravidelně vykrojená, povrcl1 plo
du Y těchto místech je různě oble zhraJmtělý . 

Slupka jest aksamitově hladká, šedě a krátcP 
plstnatá, s dužniny se lehce stahuje: základní 
baJTU má zelenavou, č-astěji běla, ě žlutou. 
z ,· ětši části jest však krásně purpurovč čencnč 
zarděl;í, místy ohjevuji se i rozmyté žíhy nebo 
mramoroníní. Na sluneční straně barva přcciiá
zí do temně červené, s fialový·m nádPchcm. 
· Dužninu jest bělavě žlutá, místy prů svitná, 
~ťavnatá a rozp]ý,·avá, jest hojně jemJ1ými 
vlákny protkaná. ll!žko jest silnými spojovací
mi dúkny zanHovělé: dužnina bývá kolem ]JlT

ky částečně červenavá, chuti jc.st výborné, \'f'l
mi aromatické, pl'íjemně sladce, navinulé. 

Pecka se od dužniny dobře odlučuje, jest ploi;. 
ší, hojně vrásčitá a hluhoko zbrázděná, mívá 
tasto rozpraskané stěny a trhlinami dužnina 
prorilstá. 

Uzrává v první polovině zúl-í. 
Strom jest slabšího vzrůstu, velmi otužilý a 

l1ojně plodný. Ve zdejších krajinách dá se 
s úspěchem pěstovati na výslunných zdech. Le
torosty narůstají slabší, zřídka kdy s předčas
nými letorosty. Očka řidší, květných pukt't je 
dosti. Barva v celku je světle hnědá . 
Upotřebení: Je to tržní a prvotřídní stolní od 

rtlda. 
Synonyma: Bcllegarcle~ Galandova, Galande 

Pfirsich, Grosse Noire de Montreuil, Belle de 
Tillemont, Br·entford Mignonne. Early Galande, 
Schéine Wachterin, Pol.: Galanda. 
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49. Maďarská tvrdka. 
Pthod: Vypěsto1· al ji Magyar Julius v Diašdu 

, . r. 1930 selekton1ním vysetých pecek Elherty. 
Plod jest nadprosUední velikosti až Yeliký, 

mnohdy až velmi veliký. 
Tvar má částečně protáhle ku I ovitý, často na 

straně směřující ke stopce mnohem širší; měl
ký žlábek pi·esahuje obkališník, některé plody 
činí nepravidelnými. 

Slupka .řest _jemně a hustě bělaYČ plstnatá, 
základní barvu má zlatožlutou, na slunečn i 
straně s karmÍillO'Yým 11ádechem, také i se 
sYětle krYavě červeným nebo pestře rt"Jžo,·ým 
mramorováním. 

Dužnina _jest sYěUe zlatožlutá, kolem peckv 
ohnivě červená, šťavnatá, rozplý1·avá, kol·e1Yitá, 
c-huti lahodně nakysle sladké. 

Pecka jest yeliká, červeně zbarvená, od cluž
n i·ny neodlučitehiá. 

Zraje ke konci prvé ti-etiny zM·í, častěji Y po
lovině zá!·L 

Stt'Om jest s:lného yzn'tstu, otužilý. Letorost' 
na sluneční straně jsou čen·eně zbarvené; kvě
t v jsou 1•eliké, růžoYé. jest stále a hojně plod
ný, ještě více než Elberta. Plody 1·yžad ují 
protrhání. 
Upotřebení: Řadí se do skupiny pro pěstová

ní ve velkém, neboť jest to prvotřídní stolní a 
tržní odrůda. 

Synonyma: Macl'arská zlatá clurancie, Zlatii 
duranzia Magyara, Mag-yar aranycluráncija, 
Pol.: We,gierska. 



50. Čermákova ananasová 
nektarinka. 

Ze semene '' YJ.Jěstována Vil. BiedermaJlCtn, 
uch. rev. v Poměnicích u Benešova. 

Plod jest až nadprostl·ední velikosti, 5~-5:
mm Yysoký, 47-59 mm široký, váha kolísá od 
70-110 g. 

Tvat plodu jest poněkud nestálý, většinou 
zdánlivě kulatý, u některých plodu i poněkud 
protáhlý. Z velmi hluboké a dosti prostorné 
stopečné jamky se táhne znatelná, někdy mělčí, 
Jindy ostřeji vyznačená rýha a dělí plod na dvě 
nestejné poloviny. 

Slupka jesi hladká, zcela lysá, prostředně sil
ná, .dosti pevná, mdle lesklá, pouze v červeni 
je lesk poněkud nápadnější. Zák ladní barva je 
bělavě žlutozelená, u zastíněných plodů až slá
mově bílá ; strana k slunci vystavená jest tem
ně červená, až rudě fialová, souvislé zabarvení 
jest mramorováno četnými, světle hnědými a bě 
lavými tečkami, rozsetými po celém povrchu 
plodu. Zastíněné plody mívají červeň poněkud 
živější, celkově ~ ždy krásného vzhledu. 

Dužnina jest barvy bělavě žlutavé. kolem pec
ky, ale většinou pouze povrchově proniká kar .. 
mínové zabarvení. Jest tuhá, velmi jem
ná, hojně šťavnatá, delikátní, bohatě aromatic
ké chuti, s vynikající ananasovou přídmtí. Při 
rozříznutí příjemně voní. 

Pecka jest veliká. značně protáhlá, ve zraJ ých 
plodech se dokonale · odděluje od dužniny; často 
se rozloupne ve dvě poloviny a objeví se vyspě
lé, světle lmědé jádro. 

Uzrává před polovinou září (výjimečně dHve). 
Strom jest velmi bujného vzrůstu, vyniká ra

nou plodností a bohatou úrodností. 
Upotřebení: Vynikající vlastnosti řadí tuto 

nektarinku k nejlepším lysým broskvím a zn 
~luliuje. zvláště v domácích zahrádkách pěs ti
telské pozornosti. 
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51. Karel Schwarzenberg. 
Původ: Rakousko. 
Plod .fest veliký, v prúměrué výšce i šffcc 

7 cm, váží 185 g. 
Tvar má krásně pravidelně kulovitý, ke špič

ce mírně zÍižen)·, s rovným temenem. žlábek, 
který se táhne ze stopečné jamky, se postupně 
rozšii·ujC' a prohlubuje, na temeni tvoH znaiel
nou širokou prohlubinku, často vyvstalým hřbít
kem přepaže,nou a končí na vyvýšenince zbyt
kem čnělky. 

Slupka jest aksamitově hebká, hladká a pev
ná, barvv s,·ětle zelenavě žluté, ve zralosti je 
krásně žlutá, z větší části červeně zastřená, mra
moro,·aná, nebo pruhovaná; místy jest jako 
ČC'nreně poprášená a velmi hojně tečkcvaná. 

Dužnina jest bělavá až slámově žlutá, četně 
žlutými vlákny protkaná, rozplývavá, nepby
čejně šťavnatá, chuti jest výborné, velmi aro
matické, příjemně a značně sladce vinné. 

Pecka jest krátká a baňatá, hluboce zbrázděná . 
jde velmi dobře od dužniny, na pecce mimo 
dáken téměř žádné zbytky nez1'Istávají. 

Zl'aje obyčejně v polovici zář-í, výjimečně i 
cl říve. 

Strom má vzrůst přiměř·eně silný, letorostv 
narf1stají prostředně dlouhé, bez většího pi·ed
řa~ného rozvětvení. Očka jsou normálně vzdá
lená, tvoi·ení květných puků není příliš boh:lté. 
Mladé letorosty mají barvu hnědočervenou, star
ší hnědou, na spodní straně žlutozelenou, takže 
řiní převážně dojem žlutozelené barvy. Strom 
je značně otužilý, záhy a poměrně dosti plodný. 
Upotřebení: Jest to výborná tržní a stolní od

d'Jda prvotHdní jakosti. 
Synonyma: KnížCI Karel Schwarzenberg, Kari 

Schwarzenberg, Prinz Kari von Schwarzenberg, 
Pol.: Schwarzenberg. 
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52. Dr. J. Říha. 
Púvod: Serneuú č 'ypčstován emer. min. Dr. 

] . ŘílJ Oll. 

Plod je~t 1·eliký, jednotlivě až velmi veliký ; 
prúměrná vý~ka i šířka bývá 7-8 cm, váží 140 
až 250 g. 

Tvar je kulovitý , až ploše kulovitý. pravidel
ný, po jedné straně se táhne nestejně hlubokv 
l.lábek, který zvláště u stopky a temene ~ahá 
do značné hloubky ; .rest úzký. jako nožc·m pro
říznutý, na tc·meni se rozšiřuje v širokou pro
láklinu, na jejímž úbočí je zbytek i!nělky. 

Slupka u zralých ploch'\ se lehce stahuje, jest 
aksamitově hladká, jemně a krátce plstnatá, 
plst jest šed11 vá a hustá. Základní barvu mú 
žlutozelenou, z věgí části jest zastř-ená a zvláš
tě na slunci ži,· ě, intensivně. temně karmínov{~ 
( crvená až rudofia Jo,•ú. V temnějším čen-eném 
mramorování bývají větší zelenavé tečky a ce
lý ponch slupky jest jemnými červenavými 
l<>čkami jako poprášený. 

Dužnina jest svěllt· nažloutlá až slabé zelcna
n't. zlutými jako !J ech·ábnými yJákny ocl peckv 
papr~ko,· itě protkamí, hojně šťavnatá, rozplý,·a
Yá, cl111ti pl·íjcmně navinulé, mírně koh•něn~ . 
hojně nasUicllé, citelné broskvové příchuti. Otl 
pecky se dohře odlučuje, lůžko jest silnl- za
n"ižovčlé až (·c·rvenavé; toto zabarvení zabíhá do 
Yětšího okruhu dužniny. 

Pecka jest krátká, veliká, silně vydutá. Oblý 
hi·ln·t se proti YYI' Stalým boki'tm ~ilně ztráeí, 
ostrý hřbet jest dělený, hrany oblé. Boky jsou 
od hi·beti'1 rýhami oddělené, leptání jest lduho
ké a ~iroké, tvoří di'tlky. 

Zraje v polovině září. 

Strom jest velmi bujného vzrůstu, otužilý, ro · 
stP i za nepHznivých poměrů; zkušenosti uka
zují, že jest to odri'1cla velmi otužilá nejen vc 
květu , ale i ve dřevě. Plodí hojně. plody neb\' 
vají nikdy v ehomáčích, takže se vůbec nemn-;í 
protrhávati . Snáší i předčasné trhání. 
Upotřebení: Výborná stolní i tržní odrl'1da. 

která zasluhuje pěstitelské pozornosti. Doba 
zralosti je s obchodního hlediska výhodná, v té 
době stouptí. cena broskví a stane se zajisté i 
exportní odri'tdou . 

Synonyma: Pol.: Rzihy. 

62 

y,,.1(k : Lidová pcrmologie, V. Tab. XXVII. 

53. Meruňková broskev. 

54. Semenáč z Předhoři. 



53. Meruňková broskev. 
Pťlvod: Francie. 
Plod jest nadprostřední velikosti až veliký, 

6-7% cm vvsoký, 6--8 cm široký. 
Tvar má zploštěle kalO\ itý, v príHezu nepra· 

ddelně zhranalt:,lý. povrch ncrovný. Stopečná 
jamka jest úzká a mělká, nepravidelně skosená, 
tlÍ hne se z ní nero1·ný, hluboký žlúbek, končící 
na te~nem v walé prohlnhi.ncc 'Y~')'šeným zbyt
kE-m čnělky. 

Slupka jest silm't, hustt'· plstnatá, dá st- dosti 
dobře stáhnouti, barvu má krásně oranžovou až 
zlatožlutou, 1m sluneční straně skvěle červeně 
mramorovanou, ve stínu tečkol'anou a kJTa,-ě 
tctTcnými pruhy žíhanou. 

Dužnina jest žlutavě bílá až tma1·e žlutá, kolem 
pecky karmínově začervenalá, Hdcc vláknitá, 
1·elmi jemná, dosti šťavnatá, chuti dobré, pH
jemn(, nakyslé, sladce navinulé. 

Pecka jest v červeném lt'ižku, pouští téměi- zce
la od cltll.ninl' , ojediněle zí'istává viseti pouze 
dákny, je prostr-eduě Yelká, kulatá. 

Uzrává v polovině zríH, zrání b~·vá do konce 
zú l·í i déle,. 

Str·om z mlítdí roste bujně. později 1·e vzrúsln 
ochabuje a nebýn1 nikdy ,-eliký. Je otužilý, plo
dí záhv a velmi hojně, hodí se pro domáci za
hrady, hlavně k pěstování pl·i zdech . Letoro~ty 
narl'tslají krátké n slabší, jsou barvy sivě zele
né, na slunci mírně zai'·en·enalé. Květy json 
malé, pozdě rozkvétají. 

Utlotřelwní: úadí st' 111ezi prvotHdní tr/,ní a 
druhotl-ídní stolní ourúcly. 

Synonymu: šafránka, Admirable jaune, Péclit> 
cl"Abricot, Prachtl'oller Aprikosenpfir5ieh Scan
dulie, Súrga esodaszép, Ccllwr Herzpfirsich, 
Alberge jaune, Pol.: Morelo,,·a 
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54. Semenáč z Předhoří. 
Pt'tvod: Německo. 
Plod prostřední velikosti, asi 6% cm vysoký 
široký, váží 120 g. 
Tvar má kulovitý, nepravidelně zhrbolený, 

ph pohledu shora značí se tvar trojúhelníku. 
žlábek jest přes celý plod nahmatatelný, 
u špičky značně hluboký, zbytek čnělky sedí 
na vyvýšenině. 

Slupka jest velmi dlouze plstnatá, má zá
kladní barvu žlutavě bílou, z větší části rLIŽO
,·ěčerveným mramorováním pokrytou, místy 
i tečkovanou, nebo i temně hnědočcnenč 
skvrnitou. 

Dužnina jest kolem pecky zelenavá, ke slup
ce více bělavá, od středu ř·ídce zelenavými 
vlákny protkaná. Chuť má mírně navinulou, 
více cukernatou a ph tom jest neobyčejnč 
šťavnatá, takže šťáva při rozkrojení až pi'e
téká. 

Pecka jest středn.ě veliká, pravidelná, v pi-íč
ném průřezu oválná, stěny boku jsou zcela 
podobné vlašskému ořechu. Oblý hřbet jest se 
stran oddělen dvěma hlubokými žlábky a pro
bíhá jím rýhování bokťt. Oba žlábky se u špič 
ky spojuj~ a v celku špičku probíhají a ostrý 
hi·bet hluboko piHí, povstalé strany jsou v cel
ku velmi ostré. Odlučuje se1 výborně od duž
niny. 

Zraje v polovině září, dř·íve nebo později, 
podle stanoviště. 

Strom roste velmi bujně, jest otužilý, nepod
léhá obávané kadeřavosti listťt a .Ťest velmi 
úrodný. Letorosty .Ťsou přiměřeně dlouhé, sil
né, bez předčasných letorostů, očka dosti vzdá
lená, květných puků hojně; le,torosty mají k fn·u 
tmavě hnědočervenou, vCJspod zelenou. 

špatné vlastnosti: Nesnáší teplé podnebí. 
Upotřebení: Dopravu snáší velmi dobr·e, jest 

to znamenitá tržní odrůda, vhodná i ke všem 
účelům domácím. 

Synonyma: Horský semenáč, Kernechter vom 
Vorgebirge, Pol. : Przedhorska. 
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55. Pros k a vská broskev. 
Pťtvod: V Texa~u a převezena do Nčme1cka. 

Plod jest prostřední velikosti, ph dobrýc,h 
podmínkách až veliký; prftrněrné plody b)'Va.ií 
7 cm vysoké i širc·ké. 

Tvar má nejčastěji kulovitý, také i krátce 
oválnÝ; u stopky bývá vypouklý, stopečná jam
ka jest sonměrná, táhne se z ní mělký žlábek 
a končí na temeni, k jedné straně skoseném, 
v malé prolilubiuce. 

Slupka jest slabá, lehce a jemně plstnatá, dá 
~e stáhnouti, základní barva žlutavě bělavá, 
v úplné zralo~ti a7 zlatožlutá, bývá na sluneč ní 
straně a vťtbce z větší část i karmínově až fialo
vě červeně zastřená. 

Dužnina jest 7Jutavě bělavá, kolem pecky 
lehce začervenalá, velmi šťavnatá, sladká a mír
ně aromatická. Chuť Hclí se podle vyzrání plo
dft. Také odlučitelnost dužniny ocl pecky jest 
závislá na okolnostech; za pHznivých poměd1 
se odlučuje dobr-e a drží pouze vlákny. 

Pecka j est prosli'· pfl ně velká, oválná, dosti ba
.iíatá, u stopky tupá, k temeni zašpičatělá, po
nch má dosti hluboce zbrázděný. 

Zraje v polovici zái·í. 
Strom roste pr ,Jsti-erlně s ilně, zdravě, jest vcl

mi otužilý a neobyč-ejně úrodný, v pftdě není 
,·ybíravý a rc,ste i za méně pí-íznivých poměrťt. 
Letorosty nar í'tstají dlouhé, si lnější. zi'·ídka 
s předčasnými letorosty. Očka dosti hustá, tvo
l·ení k,,ětných pnkí't má pHiiš bohaté. Barva 
kt''try hnědočervená , většina plochy jest však 
hnědozelená. 

špatné vlastno!.H: Dužnina jest hrubší, spíše 
ll. jakosti; pH velké úrodě zttstávají plody pří
liš drobné. 

Upoti·ebení: ]Pst to dobrá tržní oclrtlda. 
Synonyma: Proskauer Pfirsi ch, Pol. : Prósz

kowska. 
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56. Comtesse. 
čti: Komtes. 

Původ: Francie. 
Plod j est nadprosUední velikosti, sp íše v·/.dy 

, - ětší, bývá až 9% cm vysoký a 9 cm š iroký. 
Tvar má kulovitý, většinou bývá plod částeč

ně ke š pičce protáhlý. žlábek j est mělčí a ploš
ší, sahá obyčejně do obkališ:L a končí zbytkem 
znatelné čnělky, usazené na menší vyvýšen in
ce; někdy také J)t·esahuj e i za čnělku a stádt 
se hlubší a užší. 

Slupka ,Ťest barvy c itronově žluté, na slun eč
ní straně je!St bledě, častěji živě čenenč skvr
nitá, plstnatost není úplná; shtpka i úplně u
zrálých plodů těžko se stahuje. 

Dužnina ,Ťest světle zlatožlutá, okolo pecky 
dosti znatelně rudočervená, někdy bývá i čás
tečně zarflžovělá; je hojně šťavnatá, Yelrni pH
j emné , sladkokyselé, koi·eněné chuti. 

Pecka j est dosti veliká, vejčitého tvaru, ru
dohnědě zbarvená a hlouběji rýhon1ncí, od dnž
J1iny se lehce odluču,Ťe. 

Strom má vzrt'tst střední, letorosty nart'tstají 
slabé a krátké, bez předčasných Jetorostt't, očka 
_jsou normálně vzdálená, nasazonl,ní květných 
pnki't dosti bohaté. Barva kůry jest světl e hně
dočen·ená, vespod hnědozelená. Strom moí 
dřevo vzdorné, plodnost začíná záhy a hý1·á 
hojná. Pl-i ve liké úrodě vyžad uj e protrhání 
plodi'1. 

Uzrává od poloviny do konce září. 
Upotřebení: Jest dobrou tržní a zvhíštč prvn

Híd ní stolní odrt'tdou, _jest vhodná pro domúe
nost a zasluhuj e hlavně v dom;ících zahníd
ká ch hojného rozšíření. 

Synonyma: Pol.: Hrabiny. 
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57. Lady Palmerston. 
Cti: l.ejdy Palmerston. 

P!tvod: Amerika. 
Plod jest Yelik~- až velmi veliký, asi RO mm 

JH"liiTlPmé výšky i šíl-ky. 
Tvat• má téměř· kulovitý, u žlábku bývá jedn<t 

strana silně jako ovál vyYStaJá. Stopečná jamka 
jest hluboká, nálcYkovitě zúžená a odtud se tá
lme velmi znatelný žlábek, který končí na te
meni v prostorné prohlubincc, v jejímž středu 
jest zbytek čnělky. 

Slupka jest plstnatá, plst jest dosti dlouhá, 
ph seUení svaluje se v chuchvalce, jest šedá 
a špinavě žlutavá s hedvábným leskem. Základ
ní barva slupky jest bledě citronm·ě žlutá až 
zlatově žlutá a jest Hdce a nestejně jasně pnr
purově červ enč mramorovaná. 

Dužnina pi-ekypuje šfavou, j~st sytě žluté až 
oranžové barvy, chuti mírně aromatické, navi
nulé, částečně je nahořklá, na jazyku s·vírá, 
c:huf není úplně broskvová, jest však r)říjemná 
a dobrá . 

Pecka pouští velmi dobř·e od dužniny, je mír· 
ně vydutá, hi·bei.y má ostré, úzké, leptání ,·ět
šinou podélné, str-edně hluboké. 

Zraje v polovině září, dříve neb později podle 
s tanoviště. 

StJ·om má vzrlist silný, letorosty dosti dlouhé, 
slabší, s několika slabými předčasnými leto
rosty. Očka jsou dosti vzdálená, květných pukt''t 
dostL Barva kury jest převážně hnědozelená. 
Plodnost dostavuje se záhy po výsadbě a je~t 
střídavá, průměrně hojná. 
Upotřebení: Jest zvláště pro dopravu ~chop

ná a lze ji zařaditi mezi stolní oddtdy. 
Synonyma: Pol. : Palm~stona. 
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58. Willermozova broskev. 
Půyod: Amerika. 
Plod jest Ye liký, bý\·á asi 7% cn1 prÍiměrné 

výšky a šíí-ky. 
Tvar má kulovitý, zdánlivě vyšší nez Sm'ii, 

nf-které plody jsou i skutečně vyšší. Temeno 
jest pěkně zaoblené, v jeho středu jest mímá 
prohlubinlca. Stopečná jamka jest široce vykro
jená, táhne se z ní pi·es eelý plod mělký žlá
bek, který končí na temeni vy\·ýšeninkou. 

Slupka jest tenká. pevná, lehce se s clužninv 
stahuje, jest hustě plstnatá, oranžově žlutá. na 
slunci tmavě č-erYená a hnědě rnramoroyaná , 
s fialoYým nádechem. 

Dužn ina se ocl pe.cky lebce odlučuje , jest hu
stá, vvborné chnti, barvu má oranžově žlutou 
jako meruiíky, kolem pecky jest dosti širo('e 
začeryenalá. 

Pe.cka jPst veliká, hnědočervená, široce ovál
mí, hluboce zbrázděná, u stopky nápadně širo
ce uťatá, na opai::ném konci u temene proláklc 
zašpičatělá. 

Z1·aje v druhé poloY inč záí-í. 
Strom roste bujně a zdra\·ě, jest otužilý, záhv 

a velmi hojně plodí. 
Upotřebení: l~adí se mezi cenné tržní a ex

portní odri'1dy a jest ve velkém z ciziny na na
še trlw dovážena. Doporuč i telná do zahrad dob
ř-e ošetřovaných. 

Synonyma: Wil!ermoz. Grawforďs Early, Wi.l
lermoz-Pfirsich , Péchc Willermoz, Grawfllrd 
Précoce, Melocoton Précoce de Grawford, Graw
ford' s Earl~, Meloeoton, F'oster, Pol.: Villermoza. 

Vaněk : Lidová pomologie, V. fab. XXX. 

59. Szčghyho tvrdka. 

60 Mirko Biederman. 
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59. Szoghyho tvrdka. 
čti: Segyho tvrdka. 

Púvod: Maďarsko. 
Plod jest velmi veJiký, bývá asi 8--91,~ orn vy

soký, ?'h-91t2 cm široký. 
Tva•· má nepravidelný, bývá ri'!zně vyvstal ý, 

neb stlačený, se stran zploštělý. V žlábku jest 
jedna poloYice silně svalovitě vyvstalá a tím sf· 
plod stává trojhranným. Na temeni končí ózkou 
štěrbinou, na jejímž dně jest vtlačený zbytek 
č:nělky. 

Slupka jest krátce šedě plstnatá, na omak 
drsná, barYu má bělavě žlutou až citronově žlu
tou, na sluneč·ní straně buď jen s červe;ným líč
kem, č-astěji však s větším zastřením, které se 
jeví buď jako rozmyté, nesouvislé žíhání nebo 
mramoroYáni Y barvě živě karmínově červené. 
Jemné červené tečky jsou po větší části po
nchu rozptýlené. 

Dužnina jest s l ámově žlutá, místy průsvitná, 
YÍ(;e zažloutlá, je~t šťavnatá, chuti jest velmi 
sladké , mírně aromatické, spíše, druhé jakosti; 
ocl pecky se Yelmi špatně odlučuje. 

Pecka jest Yeliká, silně vydutá, podobná hocl
ně droiJilějšímu vlašskému ořechu. a to jak lep
táním tak i tvarem. 

Zraje ,, drnhó polovině září až v i'íjnu. 
Strom roste velmi bujně, jest otužilý, nená

rohlý, tvoří jednoleté pruty ne příliš dlouhé, 
spíše zakrslej"~í, dosti silné. s hustě postavenými 
oč·ky. K fn·a jest na osvětlené straně hnědočer
vená, na stinné straně žlutozelená. Bohatě roz
, · ětvuje. 

Upotřebení: Jest to dobrá tl'Žní odrůda. 

Synonyma: Széighy Hartling. Széighi duráncí, 
Péf'he de Széighi, Széighi barackja. 
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60. Mirko Biederman. 
Pltvofl: Semenáč vypěstován Vil. Bicdcrma

nem v Poměnicíc.;J, u Benešova. 
Plod jest prosti-edně veliký, prlnněrná jeho 

n11ta bývá pi'ibližně 93 g, protrhají-li se plody, 
docilují až 126 g. 

Tvaru jsou témě!· kulovitého, mírně nesou
měrné, temeno bývá lel1ce skosené; na něm po
číná podélná r)·ha hlnbokým žlábkem, kterÝ 
1·ě tšinon stále zřetelně probíhá až ke stopečné 
jamce. Podél rýhy a zdáště na úrovni stopcčné 
jamky b)1·ají plody znatelně zhrbolené. 

Jamka sto1Ječm1 jest poměrně značně hlubo
ká a velmi úzce sevřená. 

Slupka j<'st pen1á. polotuhá, hustě plstnatá , 
úplně zralé plodv jsou pokryty velmi jemnou 
llf'dvábnou plstí. Barva slupky u zra lýcl1 plod ú 
jest slámově žlutobílá, na ozářené straně a ča
sto na ce!ém po1 rchu skvěle zardč l ú souvislou , 
mírně tlumenou červení, odstínu malinov ého, 
který pi'<'chúzí až do fialon1. Okraje čen•eně se 
ztn.íc-0jí mramorováním a drobounkým červe
ným tečkováním v základní baJTU. Zralé plody 
příjemnf- voní, u takových dú se slupka dobi'e 
shíhnouti. 

Dužnina odlučuje se dokonale od pecky, [jest 
pravou bro~b· i), je ' 'elrni jemná, rozplývavá. 
1·ýtečné. sladce kořenité chuti. Barva její ~c 
s dostan1jíd znilostí mění a ze lena1·ý odstín pi·C'~ 
chází I ' od<>tín slámově žlutobílý; okolí pecky 
hýv<Í S\' Čt l ejší, její lttžko krásně karmíno1·ě čer
vené. 

Uzrává pl·evážuě ve druhé polovině zář-í, jed
notlivě p!·cd polovinou září. 

Strom bujně roste•, i v době květu jest otu
žilý. n ·znai'ujf' Sf' nndmhnou a rannu plod
ností. Zasluhuje pěstitelské pozomosti. 
Upotřebení: PHclHízí do údobí mezi ranými 

a pozdními broskvemi, jest proto význačnou od
ri"Jdou, k čemu napomáhají i dobré vlastnosti 
st..romu i plodu. 
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61. Valparaiso. 

62. Královna zahrad. 
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61. Valparaiso. 
čti: Velperctjzo. 

PthO!t: Podle jména by pocházela z jižni 
Ameriky. 

Plod jest sUeclní velikosti až veliký, asi 65 mm 
, - ~rsoký a 70 mm široký, vúží 170 g·. 

Tv<H má plo;e twpravidelně kulovitý, povrch 
rí'tzně zhrbolený a zprohýbaný. Plod jest se 
stran stlačený, pr-íční prí't1·ez bývú pt-ibližně 
vejčitý u j eho obvod zltranatělý. žlábek je zna
telný. dosti hluboký i široký, zvláště na teme1tli 
t1 oří značnou prohlubinku a její postranní úbo
U .-y.-stá v<'i .- lt rb ol ky. Temeno má ~kosené , 
zbytek čnčikv .-ězí pod jeho vyi;ším bodem. 

Slupka jest aksamitově hladká, hojně a hustě, 
dlouze, špimnč ž lutavě plstnatá: špatně se sta
hujP, Zcík laclní zelcmí ban·a jest temně purpu
rově zasl.ř'ená, z .-ětší č·á s t i pl·eehází do temně 
hn ědoC:ervené ~ halovým odstínPm a zeJenavá 
barva málokde pro k vétá. čen elt bývá místy 
nc zl-cteln ě rozmvbí , krátce žíhaná nebo i mra
rnorovaná. 

Dužnina jc·'t temně kn· avě červená, světleji 
žíhaná, nebo a le-spoií rudě proln·étá, .-ehni š(av
na tii. jem mí, eh u ti sladce lahod ně naYinulé, 
s pl-í;rnai'nou hro~k\ ovntt příchutí. 

Pecka jest s dužninou spojena hojnými vlák
nv, včzí ,. J.Hlrpurovém lí'tžku. 

Zraje ,- druhé polovině ;;ál-í, ,. chladn čjsíc:h 
místech poČ'á!.k:em J-íjna i déle. 

Strom 1·oste zcda clobí·e, jest stř-ed ního vzdt
stu, značně otužilý. DaH se s prospěchem na 
v\ hl-cvných zrll:ch, kde plody jedině vyzrávají, 
plodí dosti záhv a pl·illlěh·nč h ojně. LetorostY 
narl!<;!ají krátké, pl·imčřctnč si lné, bez pi·eclčas
ných letorostů, oC:ka hustú, kl· ětných puUt 
mnoho. Barva ldn·y pl-e1'ážně tma\"ě hnědoéN
,·emí, vespod hnědozelená. 

Upoťl·ebení; Jest vvhledánína na zayáření. 
úadí se mezi dobré tržní odrůdy. 

špatné vlastností: V ncpi·íznivém stanovišti 
dt ~tá,· aji plody malé a nechutné. 

Synonyma: Roter V a lparaiso-Pfirsich. 
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62. Královna zahrad. 
Piivod: Francie. 
Plod jest naclprostřední až velmi veliký, a~i 

60-70 mm vvsoký, 75-85 mm široký, Yáží asi 
210 g. 

Tvat• má krásně ploše kulovitý, s temenem 
tak plochým, .le plod na něm sto jí; rýžka _je; na
hmatatelná, mělká a šireká, končí v místě, kde 
vyčnh"á zbytek čnělky. 

Slupka SC' lehce stahuje, jest _jemně a hustč 
šedě plstnat<.í. Základní barva plodu jest1 bělav(' 
až zelenav{: žlutá, se smeta no1·ým nádechem, 
z y{:tší Msti. je karmínově čenená, na sluneční 
straně tmad':ji žíhaná nebo mramorovaná, do 
stínu hojně c-erveně tečkovaná. 

Dužnina jest zelcnol:lntá. kolem pecky čenc
navá, _jemná, kyprá a pevná, h ojně šťavnatú, 
velmi i-idee vláknitá, chuti navinulé. více slnd
ké, až cukernaté, mírně , ale pí-íjemně aromatic·· 
ké. Je-li p!- ez ralá hofkne ; od pecky se dobí·e 
odlučuje, na pecce zi'1stávají pouze spojovací 
bělavá vlákna. 

Pecka jest v červeném lťtžku, je!S t veliká, ši
roká a plošš.í. 

Uzrává obyčejně ve druhé polovině září. O. 
trhá-li se o několik dnCt dříve a nechá-li se 
uležeti jest chutnější, na rozdíl ocl jiných oclrC1d, 
které ~e na strom{, nechá v a jí do úplného změk
nutí. 

Shom ,. mládí ros[e bujně, plodí záhy po ' 'Ý
sadbf-, je-li pl-íznivé počasí v době květlt, rodí 
velmi hojně, je poměrně otužilý. Prospívá nP.j· 
lépe v t eplých krajinách a zvláště za slunného 
podzimu přináší nádherné plody. Vyžaduje 
chráněnou, teplou a výslunno·u polohu, výžil'
nou, dostatečně ~-ápenitou půdu. Vzrůst později 
bývá poněkud slabší, letorosty narůstají krat
ší, zakrslejší. bez pl·edčasných letorosil1, učka 
jsou nonmílnč Yzdálená, s ne příliš četnými květ
nými puky. Barva pl-evážně hnědozelená. 
Upotřebení: Jest to prvotřídní stolní a vý

znamJlá tržní odrůda a je cenným dopliíkem 
podzimních trhů. Hodí se výborně k típnwě 
kompotů. 

Synonyma: Konigin der Obstgarten, Reine, des 
Vergers, Pol.: Królowa Sadów. 
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63. Sanghaiská broskev. 

64. Ministr Dr. Cerný. 



ll lili 

L 

63. Šanghaiská broskev. 
Pii vod: čí na. 
Plod jest veliký, ta k{- i velmi veliký, bývá 

až 9lh cm vysoký a 10 e;m široký. 
Tvar má protáhle kulovitý. Stopečná jamka 

jest hluboká, z této se, táhne hluboký a široký 
žlábek a mnohé plody bývají jím dělené na 
dvě nestejné poloviny. Obkališník jest umí•s
těu v prohlubince. 

Slupka jest dosti plstnatá, v úplné zralosti 
se dobře slupu_je, j-e barvy bledě zelenožluté; 
na sluneční straně bývá živě hnědočeneně 
zbarvená, nejasná, _jako rozmytá. 

Dužnina .test dosti vláknitá, a však roz
plývavá, šťavnatá, chuti nakysle vinné, někdy 
je i trochu natrpklá. 

Pecka jest vejčitého tvaru, prostr-edně ve
liká, od dn~niny .test odlučiteJná. 

Zmje v polol'ině, někdy až v druhé třetině 
září. 

Strom .test slabšího vzrůstu, otužilý, hojně 
rodí. Vyžaduje půdu na živiny bohatou, ne
snáší půdu suchou. Protrhání plodft jest nutnc, 
jinak z1htáva.tí plody malé! a mají trpkou chuť. 
Upotřebení: Pro oblíbenou barvu jest na 

trhu hledaná, dopravu snáší dobře a .test zvláš
tě pro domácí zpracování vhodná. i'l.adí se mezi 
prvotřídní tržní a druhořadé stolní odrf1dy. 

Synonyma: Sanghai, Shang-llai, Linclley, 
Kínai oriás, Royal Vineyarcl, Chang - lfai -
Pfirsich, Pavic de Chang- llai, Pol.: Szanhaj. 
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64. Ministr Dr. Černý. 
Ptlvod: SemeHáČ v1 pě~tov<Íll p. Šírem za

hradníkem v Chlum ci n. C itl! . 
Plod jest prostr-ední až nadpro~třcdní ,-e lik o

sti, 49--59 mm vysoky'. 58--60 mm šir ok)-, V<ÍŽÍ 
73-105 g. 

Tvar má zcl<ínlivě značně souměrn)-, rozdě
lený YÝnlZ il Oll r)-JJ0\1 \"C th' Č t{mČ[' ~tcjné }JOIO

I' inv, pouze u největších p lodft ~e jeví nesou
měrnost. Hýha počíná na temeni plodu v hlu
boké a sed-cné jamce a probíhá z načně o~tř·c, 
většinou melce, n ěkdy široce a oteYřcně. do ne
ltluboké, stí~nčné- si.opečné jamky. ž lábek se 
,-ytrácí, také i úplně miz[ ve stopečné pol o 1· ině. 

Slupka j('St pevná, ne příliš si ln á. ve zra lost i 
se leh ce stahuj e; j est k;r útce a hustě plstnatú, j a
ko samei.o1•á. Základní barva s lupky j e meruií
km·ě zlato/. lu i.á, b\\·ú však na vybarve ných plo
dech i.éměl- na ee lém povrchu zasUcnn kanní
novou Čť'JTcní, která na ozáY.cném místě přechá
zí v kní sné, rud ě ztem n ě l é líčko. v za;;t íněn ýc h 
(·ástech je zabaJTcní j emně karmíno vé a mí.p.acl 
ně mramorované. 

Du·l:nina jest sytě žlu tá, ko lem p!'cky se jeví 
ž i,· č knrmíno1·é, do dužniny neproJrikaj[cí za
baJTení. j f'st jemn,í, ~ f<ll'natá, dosti pei'JJÚ. 
chuti u zralých plodí'1 pl·íjemné, p o někud m<ílo 
sléldké-, což !Wizc poYažoYnti za konečn\· ťJ SJ Jdd.: 
P jakosti du ž nin'. 

Pecka jc,st od dul1tiny le hce odlučitelná, tvar 
rná tupě znoh len Ý, povrch nepravidelně zb rá
zd ěný a jam kov it);. 

Uzrává vt· drul1 é ti'C'Tině září, Y dosti rychlém 
postupu . 

Strom j c.st bujného v zrů st u , letorosty j so u 
červ e n avé, k1 · čty ,·e lik[> , v plném ron ili _jso u 
proti po7'dním mraz!Jm poněkud cho ulo~!i vé , 
přesto tíroclnost Lývú většinou zname nitá . Jest 
zv lii ště v hodná k Y ýsarl hě výhi·evných zelí. což 
pl·ispějc k ná leži té cukern atosti plodu a chuťo
vá jakost se poLbtatně zlepšL 

UpoH-ebe nÍ; Jako pravú broskev zas lou ží po · 
zornosi i, j es t dobrou konscrv ní odri'Jclou. 
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65. Elberta pozdni. 

66. Kečkemetská tvrdka. 



65. Elberta pozdní. 
Původ: Mad'arsko; vypěstoval ji jul. Magyar 

v Diosdonu v r. 1931. 
Plod jest střední až veliký, 6V2-? cm široký, 

7~8% cm vysoký. 
Tvat• má podlouhlý nebo ,- ej(·itě kulatý, 

žlábek bývá pouze k temeni VÍCC' znatelný, ne 
ddy u v;edt plodfl stejně. 

Slupka jest jemně plstnatá, v úplné zralosti 
se lt'lhce slupuje, základní barvu má zeleno
zlatožlutou, z větší části s tmmokna,· ě čen· e
ným nádechem; toto zabatTení bývá na sluneč-ní 
straně živější. jamka stopeč·mí jest hlubší, ná
levkovitě zúžená, kn·a,· ě čcn· eně zabarvená. 

Dužnina jest s\· ětle o;:latožl utá, někdy i kanťir
kovč žlutá a kolem pccky s,· ětle čcn·enč zabnr
veJHÍ, čeneií do dužniny pHliš net.:abíhá. 

Pecka jest ,-eliká, vejčitá, tmavohnědá, od 
dužniny se lehce odlučuje. 

UZI'iivá v polovině nebo poslední tl-etině z•ífí, 
na rozdíl od r;lbcrty rané. 

Strom má vzrt'tst silný, ne však pr-íliš bujný, 
korunu má 'Lpr-irneillOII, jest úplně otužilý, plo
dí zálty, tíroclnost bý,·á každoroč.ně hojná. Leto
rosty nartL'-tají s labší, očka ndólenější, b· ět
né puky json vý~e položeny, proto vyžaduje 
delšího l·ezu: zabarvení Kt't ry jest pl·evá7ně svět
lejší, žlutozelené, pouze na straně k slunci vy
sta,·ené hnčdoče.n'ené. List je menší a hlav
ní žebra na jeho spodní straně bývají často (:er
veně zbarvcná. Strom snáší i poměmě dosti su
ché pt'tcly, V<' kterých se také plody dostatečnč 
vyvinou. 

Upotřebení: Krásný·m vzhledem a pozrlějším 
zráním l·ndí se mezi pn-otHdr1í tržní a stolní 
oclrliclv a doporučuje se k pěstování ve vclkém. 

Svnonyma: Elbcrta bronzo,·á pozdní, KésPi 
broilZos El.berta, Pol.: Elberta. 
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66. Kečkemetská tvrdka. 
Pi'tvod: Mad'arsko. 
Plod jest veliký, j ednotlivé plody bývají a ž 

velmi veliké, príhnčrně asi 7 cm vysoké i širo
ké, váží 240 g. 

Tvat• jest bud' l<Ltlovitý, mírně protáhle kulo
,-itý, nebo také i nepravidelný. Stopečná jam
ka jest pěkně pravidelně vykrojená, z ní táhli(' 
se témě.ř neznatelný žlábek, který se od polo
'' iny plodit YÍCc prohlubuje a rozš iřuje. žlábek 
přesahuje značnou část temene, tvoří plošinu 
a záro1· eň i dosti velkou prohlubinku, na jejímž 
dně ph straně jest zbytek čnělky. T\ěldt>ré plo
dy jsou na shaně žhí bku mírně promáčknnté 
a '' rpadaji jako zdeformované. 

Slupka jest h rnbčji plstnatá, základní barvu 
má bčla\ ě zelenavě žlutou, většinou a z v láštč 
na slunci až zlatově žlutou; značnou její část 
na sluneční straně pokrývá krásná purpurově 
{·crvená barva, bývá bud' jako rozmytá. větši
nou však zře·telně od stopky paprskovitě žíha
ná. Po plodu j so u velmi jemné, světle zelené 
tečky, místy i vol-í souvislé mramorování. 

Dužnina j est bělavá, méně šťavnatá, je dobré, 
sladce navinulé chuti , od pecky se špatně odlu
<'uje, j es t spiše druhořadé jakosti. 

Pecka jest krátká a ši1·oká, má nápadně vy
,·stalý hi'· bet, strana její ke stopce jest širocf'J, 
tupě ufatá, špička pecky jest ostrá. 

Zraje v zái-í. 
Strom roste zdravě a velmi hojně plodí. 

Vzrůst má velmi bujný, tvoří dlouhé, dosti sil
né pruty Tvoření pl'edčasných letorostlt jest 
velmi slabé. Očka květná i listová j sou pomčrn{· 
dále od sebe vzdálená. Barva kíhy na osvětlenf 
'traně jest světle hnědavě červená. vespod zdc
navě hnědá. 

Upoti·ebení: Jest to prvotřídní tržní odrt1cla, 
vhodná pro pěstoYání hlavně pro trh. 

Synonyma: K ecskeméti duránoi, Kecsk eméter 
llarting, llngarischer Hartling von Keckeméfer, 
l'ol.: Kcczkemet. 
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68. Lord Palmerston. 



67. Choisyská broskev. 
(ti: šoasyská. 

Původ: Francie. 
Plod jcst vclik)•, až 1·clmi veliký, mívá až 

9 c·m v pr [nněru. 
Tvar mú témči· pravidelně kulovitý; žlábek 

táhnoucí se po plodu jest širok ý a mělký, končí 
,. malé JJrohlubincc na mírně proláklém tem<~
ni zbytkem po čnělce, tuto přdínú a částečně 
se za ní táhne. 

Slupka je~t pen1ú, krútce plstnatá, lehce se 
s dužniny ,tahuje. Základní barvu má zelenavě 
žlutou nebo bělcwě žlutou, ktcrú jest zvláště 
na sluneční straně purpurovč až tmavě červe
nt' mramorovaně zasHená. 

Dužnina j est bělaYá, rozplývavá, velmi šťav
natá, chuti sladce navinulé, se značnou aroma
tickou příchutí a ocllnču.ic se dobi-e od pecky. 

Zraje koncem září. 
Strom roste hujně a zdravě, jest otužilý, záhy 

plodný a n•Jmi úrodný, jest Yůči chorobúm 
broskl·ovým značně odolný. lloclí se a zdá~tě 
uspokoju.ie na Yýslunných zdech. 

Upoti'ebení: Nálcží k nejkrásnějším a nej
lepším Ye·lkoplodým bro~kdm a jest rloporuči
telná pro náročné amatéry. 

špatné vlastnosti: Pl-i chladném podzimu, ne
ho v!Jbcc pl·i trvalém dešti.Yém počasí dužnina 
neuspokojuje a plody zl1stávají drobné. 

Synonyma: Prachtige Yon Choisy, Supcrhe de 
Choisy, Pol.: Choisy. 
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68. Lord Palmerston. 
Ptlvod: Amerika. 
Plod Yeliký až velmi veliký, 70--90 mm vv-

soký, b5-SO mm široký. · 
Tvar jest kulovitý, u většiny plodil pravide,l -

ně oválný a u žlábku stlačeně vydutý do troj
úhelníku. žlábek jest mělký, téměl'· nenahma
tatelný, teprve u temt-ne se mírně prohlubuje 
a konč-í v prohlubince v jejím nejnižším místě 
zbytkem čnělky. Stopečná jamka jest malá, 
nhně a nesouměrně zpl'ohýuaná. 

Slupka jest aksamitově velmi hladká, krútoe 
a jemně, dosti hustě šedě plstnatá. Má základní 
barvu Ll<:dě až sytě žlutou, s odstínem citrono
vě zeleným. Z větší části je karmínově červent 
buď žíhaná nebo mramorovaná, což se1 místv 
zesiluje do barvy hnědočervené. ' 

Dužnina jest šfa vnatá, nepatrně vláknitá, 
bledě až krásně oranžově žlutá, kolem peckv 
červená, červeň zabíhá dosti do dužniny, ch 11 ti 
jest silně cukernaté, příjemně navinule na
kyslé, se, zvláštní, jako pižmovou příchutí, čímž 
se broskvová chuť částečně tratí. 

Pecka se většinou od1 dužniny dobře odluču
_je, jest velká, dosti vvdutá, oba hi-bety silu<! 
a ostře končí, rovněž i špička jest ostrá. 

Zmje v polovině září, někdy také až počát
kem října, podle stanoviště. 

Strom má vznht dosti bujný, jest otužilý, le
torosty narůstají poměrně dlouhé a přiměřeně 
silné, bez předčasných letorostů . Očka jsou po
měrně hustá, květných puků příliš není. Barva 
jest spíše světlejši. Plodnost do sta v u je se z<í hy a 
bývá hojná. 
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69. Chartreuská broskev. 
čti: šartréskií. 

Pítvod: Francie. 
Plod zpravidla velmi vehk ý, mívá asi 8-9 V:! 

cm v pri'tměru . 

Tvar má té měl- kulovitý: některé plody ~C' 
dce zúžují k temeni ne7 ke stopce a částečně 
se pi·ihližuj[ vejčitému hanl. Pri'třez je JH:.pra
,, idelný, plod býYá nesouměrný, některá stra
na jest Yydntější i zhranatělá. 

Slupka se těžko stahuje, jC'st bělavě plstnatá, 
základní barvu má zelenavě žlutou, spíše vždy 
Fi:·kně žlutavou, z větší čá,ti tmavě čeneJÚllt, 
na sluneční straně tmavě purpurovč mramoro
,·anou a do zastíněných míst hojně natečkova
nou. 

Dužnina je žlutavě běla \·á, kolem pecky i 
někdy částečně zardělá, jemná, velmi šťavnatá, 
<'hutná, spgc druhé jakosti. 

Pecka jC' přiměřeně veliká, leží v červeném 
li'J7.ku, dosti dobl-e, se od dnžniny odlučuje, je 
s ní spojena hojn)·mi vlákny. 

Zraje v říjnu, 'ýjimc.čně koncem září. 
Stmm rost<: vPimi bujnč, plodí později, potom 

dnk uspokojivě. Ve zdejších krajinách se dá 
pěstovati jen na zdech. Letorosty narůstají 
dloulté, silné. zelené, z větší části hnědočervené. 

špatné vlm:tnosti: Ustupuje pěstování oen
nějškh odrftd, které zdejším klimatickým po· 
mčd1m se lépe phzpftsobují. 
Upotřebení: i{a•lí se víc·e, k odri'tdám výstav

ním. 
Synonyma: Précoce de ChartrcttX, Pfirsich aus 

( 'hartrcux, Pol.: Kartuzów. 

" 
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70. Steadley. 
čti: Stédley. 

Pl'tvod: A111erika; byla , · ypěston1na z pecky 
La France. 

Plod bývá stl-eclní až vdiký, dosahuje až 9 1h 
cm výšky i šířky, prihnčrné plody bývají S a/. 
RV2 cm. 

Tvar má tupě vejčit)' , někdy i čá.~tečně ne
pravide,lný; žlúbek jest mělký, plochý, táltne 
se pl-es temeno, zbytek po čnělce není téměi'
znate!ný, jamka stopečná je8t úzká a hluboká. 

Slupka jest jemně stHbhtě plstnatá, lehce se 
,; tahuje, základní hanu mú zele~navě bílou, na 
s luneční straně jest jusně čen· enč zabarvená a 
tmavěji skvrnitú. 

Dužnina jest bílcí nebo žlutavě bílá, tuhá, 
rozplývavli, neobyčejně šťavnatá, pi'íjemné, 
sladce kyselé chuti. Od pecky se lehce odlučuj<'. 

Pecka jest světle hnědé hany, ve spodní čá
sti tupě ve.j6tá, u vrchu Lašpičatělá. 

Zraje v druhé polovině, často až koncem zúi·i. 
Shom má vzn'1st velmi silný, tím také doci

l u je větší kornuy. Letorosty mají tmavozele
nou barvu, zato na ozál·ené straně jsou načer
,-enalé. Plodnost je5t každoroční a hojná. Strom 
n·1ři chorobám jest značně odolný. 
Upotřebení: Dopra1 u snáší dobř·e, jakost jest 

I' každém směru prvoH-idní; ř-adí >"e mezi vý
znamné' stolní a tržní orlrftdy. 

Synonyma: Steudly, Pol.: Steaclleya. 
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71. Barrington. 
Pt'tvod: Anglie. 
Plod jest střední l' elikosti až veliký, asi 8 cm 

1ysoký a ?Y2-8 cm široký. 
Tvar bývá částečně nepravidelný, protáhle 

zakulacený, jamka stopečná jest mělčí, dosti 
široká, nálevkovitě zúžená, žlábek. který se 
z 11Í táhne, jest nestejně hluboký, zvlněný, 
obkali.šník (zbytek po čnělce) jest umístěn 
Y prohlnbince na vrcholku. 

Slupka test hustě a jemně plstnatá, lehce se 
stahujť!l, zbarvení' má zeleno - slámověžluté, na 
sluneční straně s bleděčerveným nádechem; 
čcnei't bývá přerušována poněkud tmavším ží
ldmím a skvrnami. 

Dužnina jest bělavěžlutá, kolem pecky na
čcrvenalá, rozplývavá, hojně šťavnatá, chuti 
sladce kyselé. 

Pecka střední velikosti test ostře špičatá, 
spodní část yejčitě kulatá, od dužniny se !che~ 
odlučuje. 

Uzrává koncem září . i později, podle stano
viště. 

Strom má vzrt'1st Yelmi bujný, jest otužilý, 
dfc,·o zimovzdorné - nezmrzá. K vět jest ve
liký, šil'oký, tasně růžový. 
UtJOtřebení: úadí SQ mezi prvotHdní stQlní a 

tržní odri:tdy, pro vzhlednou barvu a výbornou 
c·ltu ť jest z nejlepšíoh pozdě zrajících odri'1d 
a zasluhuje hojného rozšíření, samozr.etmě 
pouze v těch místech, kde dozrání plodlt jest 
zaručené. 

Synonyma: Buckinghamská Miluše, Barring
ton Pfirsi.oh, Bucki.ngham Mignonne, Colonel, 
Ansley's, Scbiine Kanzlerin, ChanceHor, Péche 
Chanccliére, Péche Barrington, Pol.: Bar ring
hna. 
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72. Marta. 
Původ: Podle Z[JI'ÚI·, h~· la vypěs!uviinu 1 l'nt

chaticích. 

Plod prostřední velikosti, 50-59 mm I' )'Soký 
i. široký, váha kolísá od 70 do 125 g. 

Tvm· má kulo,·.ity, úhledný a vyrovnaný, ně
kdy zdán! i 1·ě vyšší než ~irší, I' ýška bývá i často 
nestejná se šíí-kou. Na Yětších plodec-h bývá 
značný až Yelmi hluboký žlábek, který dělí plod 
na dYč přibližně stejné části, u některých plo
cHt bývá podél llábku znatelné mírné zlnbola
c-ení. Zbytek po č-nělce tkví skoro vždy v úžla
bí rýlky, pouze 11 velkých plodi't se širokým 
temenem vystuptt_j~ nad jejich povrch. Stopeč
ná jamka jest hluboká , široce otevřená a pěkné 
vykroužená, někdy i s mírně zvlněnými okraji. 

Slupka jest ve.lmi jemně a nápadně krátce 
plstnatá, základní baryu má slámově žlutou, z 
Yětší části jest zastr·cna malinově rudou až na
fialol'ělou červení, která na okrajích pi·echází 
,. jasně karmínový odstín, vytrácející se drob
ným tečkoní.ním do základní bledé barvy. C:ásti 
nejtemněji zbarvené jsou hustě, světle, piho1 á
ny. V plné zralo~ti se slupka dobře stahuje, zli 
~tá1•á pevná, chnti spíše sladké. Plody příjemnč
voní. 

Dužnina jest žlutobílá, velmi jemná, zcela 
rozplývaní, aromatic-ká, chuti delikátní, koi'·eni
té, výborné. Někdv bývá kolem pecky karmí
nově zardělá. 

Pecka jest poměrně malá, mírně zploštělá, 
ostře a krátce zašpič-atělá, nchlubocC! zvrásněná, 
od zralé dužniny se snadno a bezvadně odlu
čuje. 

Uzrává koncem záři, a to v polohách Yysoko 
položených. 

Strom .test zdravého vzrůstu, otužilý i v době 
kvt"tu; plodnost počíná velmi záhy, úrodnost 
jest pravidelná, plodí v každém t,·aru. 
Upotřebení: Zasluhuje pozornosti a osvěrlčí-1 i 

se, hude míti 1·elký I' ÝZnam zvláště tam, kdf' 
klima neb nadmořs-ká výška pro pěstování hro
skví j~ou méně pl-ízni1·é. 
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74. Stevensova broskev. 



73. Shipleyova podzimní 
v , 

cervena. 
čti: šipléjova. 

Pt'tvod: Amerika. 
Plod jest střední velikosti a::\ veliký, asi 'i'O 

až 80 mm yysoký a široký. 
Tvar má kuloYitý, strana, po které se táhne 

zi-dclný žlábek, bý1·á poněkud vydutá; vyvsta
lá čnělka býYá často prohnutá ve stranu žlábku. 

Slupka jest hladká, s ilně plstnatá, plst jest 
šedě žlutaYá, stírá se a svinuje se v chuchvalce. 
Základní barva jest sme1tanově žlutá, místy až 
s labě citronoYě žlutá, na slunci jest krásně 
purpm·oyě čen·cná, v ní j sou tcmně_jší rozmyté 
četné žíhy nebo mramorová,lí. Jemné tečky se 
řídce prostírají po celém povrchu. 

Dužnina jest smetanově bílá se zaž loutlými 
sknnami, je hojn ě vláknitá, velmi šťavnatá, 
jemná, rozplývaYá, výborné, př·íjemně naYinu
lé, velmi nasládlé, aromatické chuti. 

Pecka se odlučuje dohře ocl duŽlúny, jest 
,. rt'tžovém li'tžku, silně vydutá, s vyvstalÝmi 
hranami a _j est poměrně malá. 

Uzrává v září až v říjnu. 
Strom má nrust bujný, Yelmi zdravý, h to

rosty nari'tstají dosti dlouhé, si lné, předčasné 
rozvětvení bývá i'ídké. Očka jsou normálně 
I'Zdálená, květné puky velmi bohaté, barva 
ki'1ry jest na konci hnědočervená, dole hnědá 
s če~·veným mramorováním, vespod zeleMÍ. 
Upotřebení: Řadí se mezi výborné tržní a 

prvotřídní stolní odrůdy a zasluhu,Ťe zvláště ve 
větších ovocných plantážích pěstitelské pozor
nosti a to hlavně tam, kde po~Zdní zrání nemá 
Ylivu na jakost plodů a _je,Ťich celkovou pro
cle_jní scl10pnost. 

Synonyma: ShiplP-y, Shipley~s late red, 
Sh ipl ey kései. 
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7 4. Stevensova broskev. 
(ti: Stivnsova. 

Pih ocl: ll y I a \ ypěstována v r. J 858 " N ew 
Jersey a po pěstiteli. pojmenována. 

Plod jest střední velikosti až Yeliký, 8 cm 
vysoký, tPh cm široký. 

Tvar mcí. kulatý, také i protáhle kulatý. 
Slupka jest hustě a jemně plstnatá, i ,. úplné 

zralosti těžko se s dužniny slupuje; barvu mú 
zelena,-ě bNavou, na sluneční straně se světle 
čen·eným uúdechC'm , v kterém často bývá tma
\'OČerTené mramoroníní. 

Dužnina jest bělavě zelená , kolem pecky zn
r!Uovělá, hojně ~ťavnatá, poněkud vláknitá, do
~ti rozplýva\rá, od pecky se úplně neodlučuje. 

Pecka jest široce vejčitá, s tupým ukonč-ením . 

Zraje v polovině října. 

Strom jest silného vzrf1stu, vůči mrazům jest 
značně odoln}·, zúhy a hojně plodí. Vy7.acluje 
1cplé stanoviště. 

Upotí'ehení: Pro výsadbu ve velkém se ne
doporučuje, poněvadž nesnáší dopravu, avšak 
pro blízké tr!Jy se její pěstování dobl'e vyph1-
cí; dobrý odbyt jí zaručuje krásný yzhlerl a 
pozdní zrán.í. 

špatné vlastnosti: Za vlhkého a ch ladného 
podzimu plody nedozrávají. 

Synonymu: Ste,·ens, Stevens rathreripe.. 

84 

1t>k Lidová pomologie. V. Tab. "\'l(XVJ\1 

75. lowettova broskev. 

76. Raná veliká meruňka . 



75. Lowettova broskev. 
Původ: Amerik<t. 
Plod jest prostřední wlikosti až veliký, n~i 

7 cm vysoký, 7% cm široký. 
Tvar má částečně zploštěle kulovitý, nen í 

však vždy pruvidf."lný, jamka stopečná jest měl
čí, žlábek veJmi mělký a zbytek po čnělce sPdí 
na vrcholku. 

Slupka jest jemně sametově plstnatá, sln]JO
vat se nenechá ani v úplné zralosti, barvu m:'t 
krémově bílou, která přechází do slabě zelena
,·ého odstínu. 

Dužnina jest žlutobílá, kolem pecky rltžo
, . ě červeně zaharventi . jest poněkud řidší, šfav
natti, chuti nakyslé. Od pecky se dobře od
lučuje. 

Pecka jest dosti veliká, na spodní části vejčiUi. 
Ozrúvú v prvé polovině října. 
Strom má vzdbt bujný, zimu dobře snáší, 

jest mrazuvzdorný, záhy a hojně plodí. 
!.dorosty narůstají prostředně sil.né a zelené, 
z větší čúsr.i hnědoč·ervené. K Yěty jsou drobné, 
bledě růžové, kalicl1 jest lžičkovitého tvaru. 
Upotřebení: Jest zvláště vhodná pro konscr· 

1·aci i jako stolní odrllda, pro domácí potřebu 
jest významná; následkem nevzhledného zabar
,·cní múže se počítati za druhotřídní trŽIÚ, pl·es
to však má veliký význam obchodní, zvláštč
pro výsadby ve velkém (obchodní ovocné plan
táže), neboť zraje mezi nejpozdněji zraj Í<·ími 
od rt'1dami. 

Synonyma: Lowett white, Lowet fehér. 
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76. Raná veliká meruňka. 
Původ: neznámý. 
Plod jest veJiký, už ,·elmi vclik ý, pdlrněrnč 

asi 7 cm vysoký i široký, váží 70-90 g, 11a 

stromech Yolně rostoucích hýYají j)lody o \'áze 
50-60 g. 

Tvar bývá nepravidelně kulovitý, s částečně 
vyvýšeným temenem, častěji dlouze vejčitý; 
poYrch bývá zhrbolen}· a (a sto až clo trojhranu 
smáčknutý. Jamka stopečná jest mělká, ne
stejně široká, táhne ,:f' z ní žlábek, který zpnu 
bývá hlubší. dále, mělký, u temene opět hlubší 
a končí pod zy}•šeným zh) tkem čnělky. 

Slupka jest světle žlutá, na sluneční straně 
0ranžová až zlatožlutá, ruclěčerveně mramoro
vaná a červeně stříkaná i .te(·kovaná, postup
ně clo zastíněných míst je bledší. 

Dužnina .test sytě tmavě žlutá, velmi jemná, 
dostatečně tuhá, ne vždy dosti šťavnatá, ušlech
tilé, sladké a mírně nakyslé chuti, řídce pro
tkaná vlákny; vlákna v ústed1 nez1"1stávají. 

Pecka jest veliká, oYálná, jádro má lioř-ké, 
leží Y dutině zcela Yolnč a při dozrání se snad
no vylupuje. 

Z1·aje v polovině července, někdy i cl l·he; če
še-Ji se několik dní. před změknutím, jest šfa,·
natě.řší a chutnější; přezraje-li, moul-natí u 
ztrácí na chuti. 

St1·om roste bujně, zdravě, vi'ie'i mrazf1m jc,~t 
však choulostivý, letorosty nari"Istají dlouht', 
jsou zdené, na sluneční straně červeně zahnědlé 
a hojně tečkm·ané, oček bývá vždy několik po
hromadě, jsou malá a pi· i léhají. Dá se s úspě
chem pěstovati v teplých polohtíoh, vyhovují 
mu 16pe pť1dy snšší, 11e příliš živné, musí býti 
,-;ak pl·iměl-eně Ylhké, zvl<íště Y období dospí
, ·ání plocll1. Plodí později, střídavě, ne vžclv 
uspokojí vě. 

Kvete prosUe.clně pozdě. 
Upotřebení: Pro velikost a ranost bývá na 

trhu oblíbena a vždy dobl-c placenu. Posled11l 
dobou není tuk ceněna jako odrficly pozdní. Je 
vhodná pro konserYaci a pro stfil. 

špatné vlastnosti: Ph přílišné vlhkosti i>lody 
pukají a hnijí. 

Synonyma: Haná marhule, Velká raná, Gros
se Friihaprikosf', Abricot Esneren, Espercuwvn, 
Yi.elka wczesna, friihe Pnnctierte A., Friihe 
l Jngarische A., Gros-i\bricotin, Grus- llatif, 
Gros-Royal, Riimische A., l.arge Em·l y, A pri
cot, Précose d'Esperen. 
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77. Bredskll meruňka . 

78. Velkopavlovická meruňka . 



77. Bredská meruňka. 
Pt'tvod: l!oland ,ko, lule se pěstuje ve velkém 

jinak nic bligího ~co jejím pf1vodu neví; mno
zí tvrdí, že jPst to krajová varieta Uherské 
nejlep~í. 

Plotl jC'~t pro~Uední velikosti, bývá a~i 5-7 1
/ 2 

cm Y pruměru, váží 50-60 g. 
Tvat• normálnícJI , ol)\ čejně větších plodit je3t 

zploštěle kulovitý, men šíc- h více protáhlý, o te · 
me,ncm více zaoblcuým, také i zašpičatělým. 
Jamka stopečná jest ncpatrná, táhne se z ní 
hlubší žlábek, který jest postupně mělčí a kon 
čí na temeni pod zvýšeným zbytkem čnělkv. 

Slupka jest sytě až oranžo,·ě žlutá, ve stínu 
bledší, na slunci hojnč tmavě červeně mramo
rovaná a tečkovaná , 

Dužnina je~<t tmavě orctnžově žlutá až červe
navá, hutná, velmi šťavnatá a tak jemná, že 
dákna při jídle, nejsou vf1bec znatelná, chuf 
má lahodnon, ~ladkou, jemně aromatickou, s pl-í
cliutí ananasovou. 

Pecka má sladké jádro, vězí zcela volně VC' 
d'·tší dutině, u menších plodů tuto úplně za
k rýd, také bývá i na v lákneah za věšena. 

Uzrává koncen1 červenec; za příznivého po
časí nemoučnatí a pecka se hladce vylupuje. 

Strom roste bu.ině a zclraYČ, tvoH prosUednč 
wlikou korunu; letorosty naríistají dlouhé, sil
né, zelenavé, na straně k slunci vystavené hně
dě ČE'rYcné a hojně tečkované. Očka na nich 
jsou malá, částečně odstávají, jest jich vždy 
několik pohromadě, obyčejně i s květnými pu
kv . Strom ne11í si.(·e náročný, vyžaduje však pt''t
du lehč í , úrodnou , dostatečně vápenitou, spg<' 
sušší, vyniká brzkou, stálou a hojnou plodností. 
Z výsevu s k< tá ve,lmi plodné a dosti hodnotné 
semen:1če 

Jest samosprašná. 
Kvete prostl-edně pozdě. 
Upotřebení: Dopravu snáší dobře, výborně se 

hodí pro zpracování na konservy, při své zna
menité chuti je i velmi vhodnou ocln"1dou pro 
sHll. Bývá často zaměňována s jinými, jí po
clobnvmi oddiclami. Právem řadí se mezi nej
lepší ·merniíky. 

Synonyma: Bredanskú, Nizozemská mer.: Ho
landská, Apricose von Brecla, Mandelapnkose, 
A briC'ot cle Hollancle, Amancle, Orangc a .Ť·· Pol.: 
Bredy. 
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78. Velkopavlovická meruňka 
Pi'tvod: Okolí Velkých Pavlovic, kde se ve 

n•lkém mčrítkn pěstuje; jest podobná Brédské , 
avšak nP!ze je ztotožníti. 

Plod jest značně voliký·, vyrovnané velikosti, 
normální plody hývaj í asi 5 Y:J cm vysoké, 511:! 
a7. 6 cm široké, váží 60-?0 g, zvláště vdiké 
až 90 g. 

Tvar jest Yčtšinou tupě kuželovitý, nebo 
zploštěle nepra vide! ně kulovitý; jest smc'ič:knu
tý a strana, na kicré není žlábek, má středem 
širší zkulacenou hranu, od ktt>ré se plod na ohč 
strany pravidelně rozšiřuje: po druhé stran(· 
z prostranné a dosti hluboké stopečné jamky 
se táhne hlubší žlábek, postupně jest mělčí, jako 
<'árkovitě přetrhaný a končí hlubší rýžkun pod 
čnělkou, ktt>ní. jest do plodu zapadlá. Povrch 
plodu jest mírně zhrbolený. místy i zhranatělý, 
temeno částeč-ně skosené; stopečná jamka má 
okraj zhrbolt>ný, jest uvniil' bledě žluhí., zele
ně prokvétalá . 

Slupka jcsi hebká, poněkud lesklá, barvv 
oranžové a:l. zlatoYě žluté, na sluneční straně 
jest čen·e,ně mramo-rontná nebo pruhovaná a 
karmínově tečkovaná, celkově Yelmi krásného 
vzhledu. 

Dužnina jest neobyčejně šťavnatá, velmi 
jemná, sytě oranžové barvy s načervenalým 
nádechem, protkaná žlutými vlákny; chuti jest 
lahodné, sladké, jemně a pl-ijemně nakyslé, 
aromatické. 

Pecka lpí u sporln k dužnině, avšak dužninu 
úplně nevyplúuje. 

Uzrává v druhé polo,• ině července1 a udrží SC' 

šťavnatá i 10 dnů na stromě. 
Shom má tytéž Ylastnosti jako merui'tka 

Brédská, neboť jest její variací, dokonce mnozí 
pěstitelé ji s touto ztotožňují a řadí ji mezi nf' j
úrodnější odrůdy vůbec. Zvláště v místě vzniku 
se velmi dávno pěstuje a osvědčuje a proto za
slouží si pěstitelské pozornosti i v jiných obla
stech. Vyžaduje ieplou. poněkud chráněnou po
lohu, pl'1du př-iměřeně hlubokou, dostatečně vý
žiYnou a vápenitou, nepHliš vlhkou. 

Jest samosprašná. 
Upotřebeni: Jesi značně oblíbená v domácno

stí, na trhu i v průmyslu, zvláště na přípravu 
kompotu; hodí S<' také pro koi!lservoYání, YY
žad u je však h<>jnějšího přislazování. 

Synonyma: Abrieot de Pavlovice. 
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79. Holubova meruňka. 

80. 2etešická meruňka. 



79. Holubova n1eruňka. 
Pthod: domácí. 
Plod jest velik>, také až značně veliký; bývá 

6Y~-7 cm vys., 51h-7 cm šir., váží 115-130 g. 
Tvat• se mění; některé plody jsou protáhle 

kulovtté, zdánlivě vysoké, se stran mírně zploš
tělé, jiné bývají knlovitější a ni.žší. Objevují 
se i plody značně zploštělé, také až do troj
hranu smáč: knnt6. žlábek .fcst mělký. k oběma 
konei'nn hlubší, jak o Y lákn y přetrhaný, končí 
bucf na skoseném neb také i na mírně zašpiča
tělém temeni úzkou a hlubší rýhou mezi mír
nými hrbolky, pocl zbytkem ne1~yvstalé čnělky. 
Stopečná jamka jP hluboká, nestejně široká, 
okraj má zhrholený. 

Slupka jest jemně aksamito1·á, částečně lesk
lá, mú banu mdle zlatožlutou, ke stopce a ko
lem žlábku zeh~mLvou, na slune,ční straně bývá 
oranžově oLeJ-,Já; výjimečně bývá i začervenalá, 
neb čt·rvcně skvrnitá a nasUíkaná, jeclnotlh·ě 
i něžně rúzová. 

Dužnina je~t hutn~i, dosti šfa1·natá, protkaná 
bělavými, jemnými vlákny; jest oranžově žlu
tá, kolem pecky bledší, chuti výrazně sladké 
až cukernaté, _j(•mně na,·inulé, s pr-íjcmnon aro
matickou př·íchut.í. 

Zt·aje ,- druhé polovině července, protrhává se 
a sklízí postupně do počátku srpna. 

Strom ro~te silně, tvoi-í velikou, hustou koru
nu, jpst dostl choulostivý, poslední dobou nulO
ho st.romi\ vyhynulo mrtvicí a usycháním leto
rostlt. Nemiluje na jaře vlhkého a chladného 
poča~í a po11ze v příznivém roce plodností US]Jfl
koju.ic a vyhovuje; letorosty narůstají pro
str-Pduč silné. ma.ií barvu světle zelenou, jejich 
slun eč:nou stranu rudě ožehlou. Očka jsou dosti 
velika a baňatá, bývá jich vždy několik poluo
madě i s květnými puk-y. Dobře se daří v tep
lých oblastech, zvlášt.ě nil východních a západ
ních svazích; vyžaduje pi'tdu dobrou, hlinitou, 
poněkud vlhčí, má-li v púclě dostatek vápna 
lépe prospívá. Pěstuje-li se na zdech, vyvinnji 
se nadprůměrně veliké krásné plody. 

špatné vlastnosti: Velice puká a přijdou-li 
deště plody zahnívají a většinou na ~tromech 
shnijí. Vybarvení není pěkné, což při prodeji 
Yaclí a překupníky býn't Il.aZývána mrtYolou. 
Řadí se k nejlepším stolním oclrttdám. 
Synonyma: llolub's Zucker-Aprikose, Sucré cle 

Holub. Holuba, Meru.iíka cukrová, Holubová, 
Gezuekeriet von Ilolub. 

89 



80. Želešická meruňka. 
P1hod: jižní MoraYa; jest to semenáč, vy

pěstonmý " žclcšicíclt u Brna. 
Plod jest YClliký až velmi veliký, asi 5-6 cm 

'ysoký i široký. 
Tvar bývá měnivý; vyskytuj[ se plody kulo

,· i té, také i zploštěle kulovité, nebo i krátce 
01·álné, se stran stlačené, podle tvaru Hdí se 
temeno plodu a vyskytuj[ se i plody s teme
nem pl-išpitatělým. Jamka stopečná jest úzkú 
a značně hluboká, táhne se z ní hlubší žlábek. 
témě!- stej11ě všude hluboký, který končí pod 
nej,·yšším bodem více nebo méně skoseného 
temene zbytkem čnělky, kterú u někter)• c h plo
d tl bývá značně yy,·stalá. 

Slupka jest si lná, a le, velmi jemná, měkká, 
hořká, základní bany zelenavě žluté, z 1· ětši 
tásti jest bledě žlutá až žlutavě oranžová, na 
sluneční straně ožehlá a začen·enalá a zvláště 
,. některém místě výrazně karmínově tcčko,· a
~~~. Některé plody zdrsňují i vy1·stalé hněM 
ulrkv. 

DÚžnina jest jemná, témčl- bezvláknitá, vcl
mi. šfavnatá, oranžová až zlatově žlutá, jest 
'elmi chutná, sladká, jemně mtYinulá a vý
razně kořenitá. 

PH·kn jest plochá, ,. úplné zralosti pouští 
lehce ocl dužniny, jinak částečně na této lpí. 

Zraje od polovice čencncc do začátku srpna. 
St..om má yzrtlst prostředně bujn)·, hoří dosti 

pravidelné, j ehl ancovité koruny. Letorosty na
rťlsta.jí silné, dobře vyzrávají; barva jejiclt j est 
s1· ětlc až tma1· ě če,n-ená, list mají prosHcdnč 
Ycliký, špičatý, tmavě zelený. Stromu daří se 
nejlépe ye chráněných, výžin1ých naplaveni
nách, vyžaduje polohu teplou, phměřeně chní
něnou, s mírně vlhkým o v <:cl uším; plodí poně
kud později, potom bývá Yclmi úrodný. 

špatné vlastnosti: Jemná slupka, ,jakož i 
měkčí dužnina vyžadují opatrné a \' Časné 
sklizně ; pro trh sklízejí se pi·ed úplným dozrú
nim a závadou ph prodeji jest, že ačkoliv duž
nina jest měkká, slupka po j edné straně zll
stává částečně zelená, proto na trhu noní ce
něna jako jiné a jest vice1 významu loká lního. 
Pl-i deštivém počasí plody zahnívají. 
Upotřebení: Doporučuje se pro blízká odby

tiště, pro domácnost, jest vhodná na kompot, 
1 ýbornou marmeládu a pro ,jiné prťnnyslo1· é 
zpracoYání. 

Synonyma: Viotoria, Schiillschitzer Aprikosc, 
A bricot cle Želešice, Pol.: Zcle.szycka. 
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81 . Felbingerova meruňka . 

82 . Jouyská meruňka. 



81. Felbingerova tneruňka. 
Pit vod: Želešice u Brna. 
Plod prostřední vdikosti, bývá asi (J cm vv-· 

soký, 6 cm široký, nží a,i 45-60 g. 
Tvar má Itepravideln)' . bývá bud' pr-d>ližni· 

c>Váln \· nebo ,- ejčitý; plod se stran bývá znač nt 
zploštělý, čímž zdáště na iedné stranČ' vznik:í 
zaobh•,ná hrana. Zhranatění jeví se také na ztí
/eném konci plodu, kde je~t umístěna dosti ~:-
roká a poměrně značně hluboká stopečná ÍiJm· 
ka; v ní vzniká hlnh~í žlábek. který ~e táhne 
postupně mělčeji a dosti daleko přetrhaně pod 
nejvyšší bod zakulaceného temene, zde se roz 
šil·uje a jest také hlubší a končí pod vyv'-ta-
1 ým zbytkem čno'lkv. 

Slupka jest abamitově hebká, tmavě 7.\ntá, 
'"' sluneční strauč svtě žlutá, červetně až kar 
mínově mramorO\ anÓ. ; není-li úplně zastl-ená, 
bývá alespoií vÝrazně karmínově tečko,·a rdi. 

Dužnina je~t dosti měkká, bělavě žlutá, v čá
sti kolem ~lupky oranžová, jemná, pi·esto že jest 
Yláknv značně protkaná; bývá hojně šťavnatá 
n~lmi sladké až cukernaté, mírně navinulé, la
hodné chuti. 

Pecka k velikosti plodu jest dosti ,-e liká. vr
pouk lá, vypl řmje celou dutinu, u ilužnin v té
měř nedr.d, pouze jednotlivými vlákny jest s ní 
spoj E'Jilil. 

Zraje v druhé polo\ ině července, - asi kol cm 
20. července. 

ll potřebení: Jest dobrá; na Znojemskrr sc 
osvědč-uje, podle zpráv z Velkopavlovickn pr\ 
Y tami~ j;ím kraj i neuspokoj u je. 

Synonyma: Pol.: Felbingera. 
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82. Jouyská meruňka. 
čti: 'Žuyská. 

Původ: l"rancie. 
Plod jest veliký, až velmi veliký, asi 5'12 cm 

1·vsok)· i široký. 

Tvar má vejčitý. u stopky zploštěle kulovitý; 
stopečná jamka jest prostorná, hluboká. z ní se 
táhne mělký a 1ízký žlábek, který končí pod 
nejvvšším bocl em ten1e11e znatelným zbytkem 
čnělky . 

Slupka jest hojně plstnatá, světle meruňkově 
žlutá, na sluneční straně začen·enalá a jemně 
tC'čko,·aná. 

Dužnina jť:"st bledě žlutá. hutná a šťavnatá. 
lehce pou<ití od peekv, chuti jest příjemně slad
ké, jPmně aromatické, velmi dobré. 

Pecka jest přiměřeně veliká, pro·táhle vejčitá, 
zplo .~tělá, jádro má nasládlé. 

Uzrává " polovině , nejčastěji však koncem 
č·ervence. 

Strom roste bujně, jest záhy a hojně plodný, 
plody při dešti1·ém počasí málo pukají, 
letorosty nar[lstují &ilné, dlouhé, jsou oliVO\' ě 
zelené, na slunecní straně hnědočervené a znač
ně výrazně ]Jělavě tečkované; očka jsou malá. 
krátká a zašpičatělá, odstávají a bývají tři po
hromadě, listy jsou ni'ipadně veliké. Nejvhod
nější stanoviště pro výsadbu jest výhí·evná , 
chráněná zed'. Dí·evo dostatečně vyzrává a ná
sledkem toho p.h •stojí dohře zimní mrazy. 

Upotřebení: Pro svoji osobitou, kořeněnou 
chuť, í·adí se mezi nejcennější stolní odrůdy: 
tuhost dužni11y, červené vybarvení a transport 
ní schopnosti doporučují ji pěstitelské pozor
nosti. 

Synonyma: Aprikose von Jouy, Abricot dt> 
Jouy, Pol. : z Jouy. 
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83. Maďarská nejlepší merul'\ka. 

84. Královská merul'\ka. 



83. Maďarská nejlepší 
meruňka. 

Pťtvod: Macťarsko; má mnoho variací, ktPrl> 
jsou většinou po(Hadné. 

Plod jest prostl-ední 'elikosti, asi '5 cm vy
soký i širokv, některé plody bývají poněkud 
širší než vyšší, váží 60-80 g. 

Tvar jC'st nestálý, někte11:é plody jsou úplně 
okrouhlé, jiné pí-išpičatělé, mnohé mí mě zhr
bolené a i se stran stlačené. Stopečná jamka 
jest těsná a hluboká, žlábek, kter)' v ní vzniká 
jest hluboký, plod zpnu vypadá .jako otevl-e
ný, dále jest mělký, zdánlivě p1·etrhaný a tilhne 
se přes nejvyšší bod k jedné straně temene a 
obyčejně končí vyvslalým zbytkem čnělky. 

Slupka jest témě!· hladká, lesklá, má barvu 
oranžově žlutou, na sluneční straně červené 
mramorovanou, často pouze stHkanou a tmavě 
tečkovanou, obyčejně dak rudě ožehlou. l 
mnoh)•ch plodů také mramorování povstávií 
stl-ídáním žluté barvy s oranžovou. 

Dužnina jc~St Yelmi jemná, hoJně šťavnat>i, 
sytě žlutá až oranŽO\'Ú, chuti. velmi lahodné. 
sladké a jemně aromatické. 

Pecka zaplúuje témě!- celou dutinu, mt'í un 
sobě hojně vláken, avšak pouze částečně něko
lika vlákny u dužniny drží, jinak jest zcela vol
ná. jádro má nahořklé. 

UZl'ává koncem července, předčasnč sklízené 
plody ztrácejí na chuti. 

Strom má zdravý a buJný vzrůst, jest ménč 
nároč·ný, poměrně dosti skromn)' , velmi záhy a 
hojně, za pr-íznivých poměrt't až nadprt'tměrn.ě 
plodný. V době květu jest vůči nepohod,ím 
značně otužilý; plody v deštivém počasí nehnijí 
ani nepukají. 

Jest samosprašná. 
Upotřebení: Snáší dobře dopravu, na trhu 

je~t oblíbená a velmi placená , nejvíce žáclanú 
v konservních továrnách. Hodí se YÝborně pro 
pěstováni ve velkém. Plody dovážené z Maďar
ska bývají clmti mdlé, jsou př·eclčasně sklízené, 
zdejší jsou aromatičtější. 

Synonyma: Uherská, Ungarische. Aprikose, ! ln
garische beste, Klosterneuburger Aprikos~, Ab
ricot de, l'Hongrie, Pol.: Megierska wyborna. 
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84. Královská meruňka. 
Pi'tvod: Pnl\ děpodubně Francie; jc:;t asi seme

náčem od Nancyské. 
Plod jest nadprostřr:dní velikosti až veliký, 

35 mm vysoký, 55-60 mm široký, váží ?5 g. 
Tvat• m{L ponejvíce pěkně kulovitý, některé plo

d v jsou o málo Yyšší, jiné zase naopak vice zploš. 
tělé. tlábek dělí plod poněkud nestejně, končí 
na mírně skoseném, prohloubeném temeni, pod 
zvýšeným zbytkem čnělky, do kte11·ého přechá
zí krátkou hlubší rýhou. Začíná v hluboké, ne 
vždy 5tejně giroké · jamce, jejiž tvar se i"írlí 
podle tvaru plodu a to nejprve hlubší rýhou, 
dále .test mělký i trhaně pi·crušovaný. 

Slupka jest jemně plstnatá, krásně 7.lutá, na 
slnneční straně ora n;ř.ově žlutá a červe nt~ 
stř·íkaná; u mnohých plodů objevují se řídce , 
,. některých místech i hustě, vyvstalé, hnědé , 
[crveně vroubené tečky. 

Dužnina jest jemná, tuhá, dosti šťavnatá, 
oranžově žlutá, bělavými vlákny protkaná; je 
s ladké a jemně kořenité chuti, hodnota jej[ jest 
sice dobrá, ne však nejlepší. 

Pecka jest ve větší dutině, většinou Ílpln;; 
volná, jednotlivě i. na vláknech zavěšená, járlro 
má nahol-klé. 

Zraje v teplejším stanovišti koncem červen
ce, více Yšak v I. polovině srpna. 

Strom roste bujně, roz,·ětvuje se v hdší ko
runu; je otužilý, letorosty narůstají slabší, j>ou 
barvy sivě zelené, slunci vystavené rndé a 
př·íčně, krátce tečkované. Strom v době květu 
není choulostivý, mt"!že se pěstovati i v chlad
nějších krajích ve chráněných a teplých mí
stech, zvláště při zdech. Nedař-í se ve vlhkých 
pťtdách. Pro pěstování ve velkém se nehorlí. 

špatné vlastnosti: Plody snadno pukají a trpí 
značně monilií, zahnívají již na stromě . 

Upotře,hcní: Pro obchod i pro stůl jest to 
vhodná a doJná odrftrla. 

Synonyma: 1\..onigsaJJrikose, Králo1·ka, Hoyal: 
Royal de Wiirttcmherg, Chrysomela reg·alis. 
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85b. Měln ická melounová 8. 



85a. Mělnická melounová A. 
Pt'hod: UOinÚC'Í, y;wikla z rý~t'\ 11 pecek n·1 

Mělnicku: v tamějším kraji. se přikročilo k vý
sevlml, kdvz bvlo shle<lúno, že scmt~nAčíhn mc
runt'•k se tam lépe daH než stromfun šlecht<~ · 
nÝm, které tam Yt'lmi. irpi'•ly klejotokem. 

Plod jest nadprostřední 1·elikosti, pri'm1i'~rn6 
asi 5V2 cm vysoký i široký, vúží 45-70 g. 

Tvar býní nestálÝ; některé plody bývají po
dlouhlé, k temeni dce zúžené a se stran smáčk
nuté, jiné naopak dce zaokroultlené. StopPČ
ná jamka jest hlubokú. tě~nú, táhne se z ní hlu
boký žlábek, kter)· dále je~ t mělký, a táhne se 
pl-es ncj1· ~- ~~í bod sko!ie,ného temene, pod nímž 
končí v malé, ploché jamce pocl tmavým zbyt
kem č-nčlky: dčlí plod na dvč dosti st<:'jné po
lovice. 

Slupka .i<''d. aksamitově hladká, tmaYě žlui<í. 
Ye stínu bledší, sluneční strana jest pěkně rurF 
č-er\'eně skvrnitá a 5tHkaná. 

Dužnina .test 1·elmi šťan1ahí. zcela jemnA, 
1 lákna nezt1stán1jí ,. ústech, chuti je't y\•hornl-. 
~laclké , aromatické. 

Pecka leZí úplně volně ve Yětší dutin<~. 
U znívá mezi. 20.-30. čen encem, někdy i p •J

zději. 
Strom vyniká nlraYostí a až clo vysokP.ho stá

l-í plodností; lze ji vysaditi všude, kde jest po
někud pH znivé podnebí pro pěstování a to v ja
kémkoliY tvaru stromu a poněkud méně vhod
ném místě, alespoi1 pl-i zdech, ve tvaru palmet. 
Dá se množiti zcela věrně výsevem vybraných 
pecek, což jest možné i u jiných odrůd, jako 
Rrédské, Mad'arské a nesmějí se proto tnkové 
semen:'i.če podcelwvati, neboť mnohé přiná5ejí 
1·e!mi pěkné oYoce i když v převážné většině 
mnohem men~í než na stromech pl!voclníc:h -
matehkých. 

Upotřebení: Dá se dobř·e zasílati li ke y;em 
účelC1m upotřebiti. 
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85 h. Mělnická melounová B. 
Pthod: ~1člnicko. Je to lokúlní mcruiíka, po

,·stalá také v v běrem semenáč ft, z nichž se do cí
lilo několik: riobrých, rázovitých odrůd. 

Plod ph menší úrodě bývá nudprostředni ve
likosti, za př<'hojné úrody menší; bývá asi 41h 
ú 51h cm ,·ysoký i široký, váží 40-60 g. 

Tvar jest nepravidelnč zakulacený; plod n 
spodu j ť'st širší, tť'meno má značně skosené. 
zkulac:eně se úzí, s boků je~t částečně st l ačen\·. 
Stopečnú .iamka jest mělká, ale prostorná, v ní 
vzniká hlubok ý, postupně mělčí až velmi n.ěl
k\· ž lábek, který plod dělí ne">tejně, takže jed
na strana býn't dcly molllltně.ii vyvinutá, a ž lá 
bek končí pod nejvyšším bodem temene zvý~c
nÝm zbytkem č ni'lky. 

Slupka .Ťf'St aksamitově hebkú, bledě žluté 
barvy, ve slínu je ze l enější, sluneční strana bý
vá tmavě ožr.h lú , a; oranžově žlutá, někdv i 
zcela jemně červeně s tr-ika ná. · 

Dužnina jest zlatě ž lutú, kolem pecky hled~í, 
velice jemná, neobyčejně šťavnatá, pí-i tom Ll o
sti tuhá, vlakna v ústech nezůstávají, chuti jest 
,· ýborné, jemně aromatické, výrazně sladké. 

Pecka jest úplně volně ve větší dutině, jest 
k velikosti plodu přiměřená, spíše malá. 

Uzrává a~i o týden déle než ·»Melounová typ 
A«, počátkem srpna. 

Strom za pHznivých pomět-u roste zcela zdra
vě, j est vhodný pro pěstování v jakémkoliv 
tvaru, záhy plouí a bývá až nadprům~rně úrod
ný. Leto rosty narůstají prostředně silné, mají 
bann ČE>rvt'ně hnědou a jsou nezřetelně tečko
vané, očka na nich jsou hustě za sebou a je jich 
vždy ,-íce i s květnými puky pohromadě. 
Upotřebení: Dopravil snáší velmi dob!·e a lze 

ji l·acliti k nť'jchutněj~ím meruř1kám. 
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86. Luizetova meruňka. 
Pi'tvod: I<' rancie 
Plod jest veliký, až velmi veliký, asi '5% cm 

vysoký, 6 cm široký. 
Tvar má kulovitý, také i kulovitě oválný, se 

stran čás tť'čně zploštělý; jamka stopečná jest 
hluboká, úzká a táhne se z ní hlubší úzký žlá
bek, který konč·í pod zbytkem čnělky, poi1ěkncl 
ze sHedu posunuté . " malé prohlubince" 

Slupka jest jemně plstnatá, oranžově žlutá, 
strana slunci vystavená bývá částečně lehcť' na
červenalá a řídce karmínově červeně tečkovaná . 

Dužnina jest oranžově až tmavě žlutá, velmi 
jemná, tuhá, rozplývavá, velmi šťavnatá, slad
ká a značně koř·enitá: nemoučnatí ani v po
kročilém stupni zralosti. 

Pecka se od dužniny zcela odlučuje, jest pro
táhle. vejč-.itá, jádro má sladké. 

Uzrává podle stanoviště, na výslunných zdf:ch 
koncť'm červt·nc.e, ve volném prostranství mno
hem později, často až o 14 dnů déle. 

Strom má velmi bujný vzrůst, zdravě roste, 
jest značně odolný, plodnost přichází záhy u 
jest stálá, mpokojiYá. Letorosty jsou silné., 
ronH\ dlouhé, oliYovč zelené, na sluneč. straně 
lmčclč č-ervené a značně tečkované; očka jsou 
l.upč kuželovitá, tmavohnědá, odstávají, bývají 
nejčastěji po Hech pohromadě . 

Kvete. prostředně pozdě. 
Upotřehení: Jest to výborná stolní a jedna 

z nejlepších tržních odrůd; krásné zbarvení a 
tuhá dužnina umožřmjí snadný prodej i vzdá
l enější dopravu. 

Synonymu: Luize t's Apricose, Abricot Luizet, 
Ahricot du Clos, Pol.: Luizeta. 
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87. Angoumois. 
('ti: Anžumoa. 

Pt'í.vod: Francie. 
Plod je-st prosUedni n•likosti, as 5 c·m vy,;o 

k ý, 4 11~ cm širok). 
Tvar má krátce oválný; z hlubší a úzké, oje

diněle i prostorné jamky se táhne hlubší ;.lá
bek, který je postupně dále mělčí, až Yelmi 
mělký a úzký; zbytek čnělky nalézá se na mír 
ně zašpičatělém temeni, na jeho nl"jvyšším 
bodě. 

Slupka jl"st. oranžově žlutá, na sluneční stra
ně lehce začervenalá, celkově jemně plstnatú. 

Uzrává podle stanoviště, na zcled1 koncem 
i'·ervence, jinak Y polovině srpna. 

Strom roste prostředně bujně, jest záhy úrod
n)' . Letorosty na dí.stají dlouhé a slabé, jsou ze
lenavě hnědé, šcclě tečkované, očka na nicll 
jsou ndiká a od~tá,·ají; li~t dosti Yeliký, srdči
tÝ a dlou7P u.špiéatěl)-. Strom je otužilý, zvlá .~tě 
,-hodný k výsadl·č chráněných zdí, kde plod 
ností plně US!JOko.Juj(',_ Větších pěstitelský.~ h 
poznatkť1 s touto odrildou ,-e zdejších krajích 
není, neboť se teprve v posledních letech Vť 
Yětším měřítku vysazuje. 
Upotřebení: Jhdí se mezi pn·otfídní stolní 

odrůdy. 

Synonyma: Abricot rouge, Kleine rote friihe, 
Kleine rothe friihe von Angonmois, Ho·tP A. d. 
Anjou, Angoumois T-látif. 

Angoumois Oulinská je~! varieta meruiíkl· 
Angoumois, povstalá u Lyonu ve Francii. 

Plod jest poněkud větší, více šťavnatější a 
aromatičtější, u~ráyá dřh- e, a;.i ,. polovině 
srpna. 

Synonyma: Angoumois ď Oullins, Pol.: An
gumua. 
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88. Svatoambrožská meruňka. 
P!'tvod: Halie. 
Plod _jest nadpro~t:řední velikosti, prtllněrně 

asi 51h cm vysoký, 5 cm široký, níž( 60-70 g. 
Tvar plodu je.st značně protáhlý, zašpičatě))· , 

se stran nápadně :z;ploštělý, oož jest pro tuto od
rí'1du charakteristickým znakem; phčný průřez 
jest Yc_jčitý, zdáště u menších plodu, jejichž 
tYar bývá kulovitější. Stopečná .Ťamka jest těs
ná a hlubokcí, táhne se z ní nestejně hluboký, 
většinou mělký žlábek, jcilŽ plod dělí na dYě 
nestejnoměrné polovice a končí pocl vvvýšeuým 
zbytkem čnělky, která bývá po straně nejvyš
šího bodu plodu. Po druhé straně _jest znatelné 
oblé žebro, které se jeví více jako s1·al. 

Slupka jest velmi jemná, má barvu s1· ětlc žlu
tou, na sluneční straně _jest oranžová a krásně 
karmínověčervenč zarudlá, také jenom červeně 
nastr-íkaná nebo rudě tečkovaná. 

Dužnina jest tuhá, velmi jemná, hojně šťav. 
natti, barvy oranžově žluté i slabě začervena
lé, chuti jest výborné, kořenitě sladké, jemně 
nakyslé. 

Pecka jest úplně volná od dužniny, celou du
tinu nevypliíuje, jádro má hořké. 

Uzrává podle stanoviště, od konce čenenc-e 
do poloviny srpna. 

Strom ro5te velmi bujně, rozvětvuje se Y 

husté koruny; jest vúči mraz1'1m poněkud chou
lostivý, letorosty ma.tí banu jasně zelenotL, na 
sluneč·n( straně červeně hnědou. Plod[ dosti 
záhv, uspokojivě, nikdy ne p!-ílišnč, prospívti 
je~1 v teplých, živných, přiměl-eně vtipenitÝch 
pl'1dách a v teplém, chráněném stanovišti. Ne
doporučuje 5e do vyšších poloh. 

Jest saJIIosprašná, kvete záhy. 
špatné vlastnosti: K věty jsou proti mrazl'1m 

velmi choulostivé, strom poclléhú klejotok11, 
plody za deštivého počasí pukají a hnijí. 
Upotřebení: Náleží mezi Yýborné stolní od

rtldy, pro obchod .Ťest hledanú, výborně se zpe
něží, pro tento účel musí však býti clfíYc zče
sána. Pro prí'nnyslové zpracován[ se méně hodí. 

Synonyma: Ambrosia AprikosC', Amrozja, 
Abricot Saint - Ambroise, Di Santo Ambrosio, 
:\ bricot de Saint-Ambroise1, Pol.: S. Ambrozégo. 
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89. Trnavská meruňka. 
Pi'Ivod: Okolí Trna' r na Slovensku. 
Plod jest nadpt'ostřední velikosti, asi 5lh c111 

1·ysoký i široký, váží 70 g. 
Tvar má ,·elmi vzhlecln), zhranatělý a pru· 

1 idelně konicky z1ížený. Obyčejně na líčku b)·
' á hrana nejvíce zuatelnú, odtud se pak tvoří 
nepraYideJné trojúhelníkY s ne!:>tejně povsta
l)·mi hranami. Povrch jest celkově dosti ron1ý, 
pouze místy je buď proláklý nebo YÍce vy
l·stalý. Ze stopečné jamky se táhne žlábek, kte
rý jest s počfttk11 hluboký, dále pak mělčí, až 
jest z<.:ela mělký, plod dělí téměl- na dvě ste_jné 
poloYic-e, zvlúště plody menší: končí zbytkem 
(nělky a táhne se asi l cm pl-es nejvyšší bod 
plodu. 

Slupka je;;;t aksamitově hebká, sytě omnžo1·f 
žlutá, na sluneční straně ožehlá a načerveualú. 

Dužnina jest dosti tuhá, šťavnatá, žlutě oran
;iové hany, c.:huti dobré, je sladká a pl-íjC!mnč 
mirně nakyslá. 

Pecka jesl poměrně dosti velká, dutinu 1 y
pliíuj(' a drží s dužninou vlákny. 

Uzrává obyčejně koncem července, v <.:hlad
nějších krajinách teprve až začátkem srpnn: 
n'lmi málo puká. 

Sft-om dosti bujně a zdra 1·ě roste, poměmf 
hrzv a 'Plm i uspokojivě plodí, není náro(n-\ , 
spokojí se s lehčí, také i s písčitou sušší pt'tdou, 
prospÍYÚ i v chladně j"ších a větrnějších kraji
mí.ch. Strom; v zimě nezmrzají, v květu j~ou 
dosti otužilé. 

Upotřebení: Plody jsou dostatečně tuhé, 
správně sklizené způsobilé k zasílání i na větší 
' ' zdálenost, chutné k jídlu, velmi dobré na zpra
cování a konservaci. 

Synonyma: Abricot de Trnava, Trnaver Apri
kosc, Tarnawska. 
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90. Roztocká meruňka. 
Púvod: Roztok) u l'rahy; bylo na ni upozor

něno již v r. 188'5. 
Plod jest obyčejně veliký; bývá asi 6 cm 

dlouhý i široký, laké i 61h-? cm dlouhý a 6 cm 
'irok)-. · 

Tvat• jednotliv):ch plodů jest okrouhlý, ji
n \·ch oválný a zašpičatělý, vesměs ,jsou však 
.r.hranatělé a se stran stlačené. V malé, ne pří
I iš hluboké jamce yzniká hluboký žlábek, dále 
~e táhne zcela mělce a končí na zúženém teme
ni mezi hrbolky zv)' ŠPným zbytkem čnělky a 
plod dělí na nestejné polovice. 

Slupka jest jemná, jako aksamitová, v úplné 
zralosti téměl- prt1svitná, má barvu světle žlu
tou, na sluneční straně pi'·echází do oranž•wř. 
žluté, někdy bývá i ZC'cla málo zardělá. 

Dužnina jest n~lmi jemná, zcda rozplývavá , 
neohyěejně šťav natá, tmavě ž lutá, chuť má vý
bornou, sladkou, 'e značnou mcdonnt př-íchutí. 

Pecka ]ci.Í v dutině zcela volně, 1 · eliko~t du
tiuv l-idí se podle tvarn plodu. 

Uzrává podle počasí - v první polovině srpna. 
Strom roste bujně, zcela zdrav.;; letorosty 

narustají prostř-edně silné, očka na nich jsou 
malá a je jich vždy několik pohromadě. Pro3pÍ
vá v dobrých púdách, slunných a teplých po
lohách. Plodnost přichází záhy po ·;ýsadbě a 
b~· vá praYidelně hojná. Jest zvláště , ,hodná pro 
pěstování při zdech. 

špatné vlastnosti: V deštivém počasí velmi 
snadno puká a hnije,, což lze také přičítati to
mu, že plody př·íliš hustě nasazuje a že jsou 
Yelmi šťavnaté. 

Upotřebení: Výbornou chutí řadí se k nejlep
~ím tabulovým odrť1dám. 

.. 
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91. Ananasová meruňka. 
Pítvod její llt:nt znám, něktei'i pěstitelé ji l.lo

toh'íují s mcnn'íkou Brédskou. Od této se .ll~í 
kulatt~jším tnHPIII plodu, tvarem pecky a po 
zdější zralostí. 

Plod jest pro'iti'cdní Yclikost i, až veliký, a~ 
5}2 cm v prť1měru, ní.ží asi 70 g. · 

Tvar jest zdi-Í nli,· č protáhle zakulacen)·, po· 
,·rch bývá zcela mímč zhrholen)\ 11 jednotlivý<·h 
plodl't i č ástel:nč stlač"n )·. Sto pevná jamb jL~Sí 
těsná, mč lkn , v mi ká ,. ni dosti hluboký žliíbck. 
který se tcí.hnc dále mč lce, avšak znatelně, mí
sty jako p]·drhanč 11a zkulacené, se stran mír
ně zhranatčlé temeno, kde konči pod zbytkem 
zvýšené, za~pičntflé čnělky. Plod jest žlábkem 
rozdělen na fh ě dosti stejné polovice, u veli
kých lJlocltJ hývéi jeclnn více nad žlábke1m vy
ntalá. 

Slupka j eo; t ak>amilově hebká, barvy zialč 
žluté, na sluneční straně je červeně až krvan', 
sUíkamí, mramorovaná. Plod příjemně vonf. 

Dužnina j est V<'lmi jemmí, hojně šťavnatá, 
červenavě oranžově žlutá, chuť má znamenitou, 
pl-íjemně sJadkon, aromatickou, s ananasovon 
pHchuU. 

Pecka jest ve l'ětší dutině a to buď zcela vol
ně neb pouze na vláknech zavěšena, úplně ji 
nevyplií.uje, jádru má hoi·ké. 

Uzrává v polovici srpna, podle počasí dl-ívt> 
nebo později, dlouho na stromě nevydrží, může 
se na něm ponechati do úplného uzrání, ne
moučnatí. 

Strom má vzn'\~t poněkud slabší, nenabývá 
velikých rozměrů, plodí velmi záhy, za přízni
''Ý rh poměn1 velmi lwjně, je odolný, letorosty 
mají střední vzn'í>t, jsou silné, barvy hnědě 
červené. Očku na nirh jsou hustě za sebou, jsou 
obyčejně po třeeh a i s květnými puky poluo
madě. Prospívá v teplých a chráněných mí 
stech, úplně uspokojuje na zde,ch. Netrpí hou
bami, ani mrazem a přečkává dobře v doht 
květi't jarní chladna , mlhy a deště. 
Upotřebení: Jest to výborná stolní oddttla, 

význai::ných c-hnfových vlastnosti, na trhu jest 
hledamí. Na Znojemsku doporuču.ří ji k ]lěsto
vání ve velkém, naopak zase na Velkopavlovic
ku posudek yyzněl více v neprospěch většíl•o 
rozšíření. 

Synonyma: Ananas Apr;kose. Ananas, Abricot 
d'Ananas. 
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92. N ancyská meruňka. 
čti: NansvsJ,ú. 

Původ: Francie. · 
Plod jest nadprostr-cd 11Í Yelikosti a~ veliký, 

bývá asi 6 cm vysoký, 6lh cm široký, Yáží a-;i 
:-o g. 

Tvar j<'~t Yěišinou téměř kulovitý, plod s bo
ku není ~tlačen\· . jamka stopečnú jest širokú, 
na okraji ncrovná, Y ní yzniká hluboký ~lú
bek, který se dále táhne .mělčeji a~ pod nej
ryšší bod. skr-seného tcme11e, kde koně [ Zl') ·.k
nýrn zbytkem čnčlk y. 

Slupka j·est aksamitorě ldadká, v úplne zra
losti č-ástečně prlisYitná, barvu má tmavě žlutou 
až oranžově Zluit,u, na slunci tmavě červ~nč 
skvrnitou a nastHkanou, také i ožehlou, s ojc
diněl)·mi hnědými tečkami. 

Dužnina jest velmi jemná, šťa1 natá, oran~o
,· č žlutá, čenenavě protkaná, jest výborné clm
ti, sladká, mírně nakyslá, jemně kořenitá, se 
zdú~tní broskvovou pHchnti; jcdnotlivú \'lák
na Zl"istávají při po~ívání v ústech. 

Pecka jest v dutině úplně ,· olně, zcela ji ne
' ypliíujc. jáLlro má hoi'·ké. 

Zt·aje v pné poloY inč srpna, na stromě vy
dr;í;í do úplné zralosti a nemottč-natí. 

Strom ro5ic bujně, dorustá do značných l'OZ

měn"J, hol-í husté, dosti knloYité koruny. Leto
rosty nart'1s!ají kratší, jsou prosil-celně silné, 
bnn•u mají zel~nou, na sluneční strauě hnědě 
í-cn·enou, očka jsou hustě za sebou, bývají dvě 
až tři pohromadě. Plodí velmi záhy usrokojivě; 
jest poměrně méně náročný, ačkoliv jest oproti 
jiným choulostivější, daří se i v místech poně
kud chladnějších. V zámku ve Ždánicích byl 
strom této odrůdy přes 50 let starý, jeho Yý
nos za tento věk činil 34.000 Kč. 

Jest samosprašná. 
špatné vlastnosti: V ln·ěht jest vůči mrazí

kCtm choulostivá, plody za trvalých dešťlt pu
kají a zahnívají. 

Upotřebení: Dá se zužitkovati všemožným 
způsobem, pro konservaci i pro stt'tl _jest v)•
horná, plody jsou znamenité, ve1lmi hledané. 

Synonyma: Broskvová meruňka jest podle 
shodných znakú Nancyské velmi podobná a 
zdejší pěstitelé ji považují za totožnou, nehof 
žádné rozdíly se téměi· nejeví a pokud jsou 
vznikly vlivy krajovými. Nančinka, Aprikose 
\'Oll Nancy, Abricct de Nancy, Nanziger A.pri
kose, Péclie de Nancy, Brzoskwinionl a j., Pól.: 
z Nancy. 
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93. Sabinovská meruňka. 
Pi'tvotl: Sabino\' , Slovensko. 
Plod jest nadprosUední Yeli.kosti, jednotliv(' 

až značně vdiký, prt'1měrné plody jsou asi 5R 
mm 17soké, 50 mm široké, níží 65 g. 

Tvar jest nestál{·, pl-evážnč bý1·ají plody kn
lc,yité, ke, špiei protáhlé, poněkud zploš
t~lP, men~í mají povrch značně ne-ro1·ný, až 
1·el!ni nápadnl- zhrbolený, u stopc:čné _iamkv 
j~ou ploch( a to tak, že plod na plošině dobi'-c 
stojí a zase naopak, větší plody bývaJí 
dce praxiclelnÍ'. u stopcčné jamkv nápadně šik
mo skoscn6. Z jamky se táhne hlubší žlál.Jek. 
který po5iupně je't mělčí, u některých plodů je 
i přerubovan)· ; dčl .í plod na dvě dosti stejné čá
sti a končí pod mírně zkulaccném, také i. /,kula
ceně zašpičatělém tcmPni vyvstalou čnělkou. 
Jamka stopcčná jest hlubokú, širší a proláklú. 

Slupka jest pi·evážně hebkú, místy zdrsněl{!, 
sytě žlutá, na slunci krásně oranžově ž lutá , 
u mnohých plodu dcC' nebo méně začen· C'-nalá, 
také pouze stříkaná nebo i tečkovaná. 

Dužnina jest zlatožlutá až oranžová, dosti 
šťavnatá, tuhá, řídce protkaná vlákny, jemnú, 
lehce navinule nakyslé, ' ýrazně sladké a velmi 
dobré chuti. 

Pecka dr/.í pou1e ojediněle vlákny, jinak se 
clobi·e od dužniny odlučuje. 

Uzrává ponejvíce kon(·em července a počflt
kern srpna. 

Strom mii bujný vzrÍ1st, počíná však ploditi 
ye)mi zá lty po vysadbě, což jest jeho značno11 
pi·edností, úroda bývá sti'-ídavá. Poslední clobon 
se značně vysazuje, úplně spolehlivých zku
šeností s touto odrůdou ještě není. Dobře 
se osvědčila, zvláště v polohách, kde pozdní jar
ní mrazíky ztrácejí na svém škodlivém účinku. 

špatné vlastnosti: Květy jsou poněkliCI chou 
lostivé na ostřejší jarní mrazíky. 
Upoťi-ehení: Je~t to vhodná odruda pro vše

chnv mo1nt' účelY a na trhu jest hlcdanú pro 
svoi1 přiměřenou· Yelikost, vybarvení i dosta
tečnou tuhost; zasluhuje pěstitelské pozornosti 
i ,. jiných krajinách. 

Synonyma: Sabino1·er Aprikose, Abricot de 
Sabinov. 
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9-4. Syrská meruňka . 

95. Rakovského meruňka. 



94. Syrská meruňka. 
Pi'tvod: Pravděpodobně Syrie. 
Plod jest prostřední velikosti až veliký, asi 

5 10 cm vysoký i široký; poměr výšky k šířce 
jeví se. pouze rozdílem několika mm. 

Tvar bývá kuJo,·it)· nebo zploště l e kulovitý, 
jcdnotlid:· i také Yejčitý, s boklt mírně smáčk
nut)·. Jamka stopečná jest Ílzká a zcela málo 
prohloubc n<:'t, táhne se z ní široký a měl
k~' žlc'thek, který končí v prohlubince zbvtkem 
malé čnělky. 

Slupka jest jemně aksamitová , zclcnayě žlu
tá, na sluneční stranč více žlutá, pěkně začer
,·ena]á, karmíno1·i:, skvrnitá a výrazně tečko
' aná. 

Dužnina jest běla1· ě až j ,tsnč žlutcí , j emná, tu
há, úplni:• ro:zplýntvá, velmi šťavnatcí, znameni
lP, sladké, jemně a romatické c-huti s muškáto
,·ou pHchutí, velmi delikátní. 

Pt>cka je!'t protáhle vcjč"itá, hařtatá, hřbet má 
široce pftlený, jádro má s ladké, v dutině leží 
,- olně, od dužnin:· se zce la dobře odlučuje. 

Uzrává koncem četTence - počátkem srpna. 
Strom mú 7Clrav ý, částečně rozložitý vznist, 

jest z.íhy a Yelmi plodný. Le1torosty nanhtaj í 
d louhó, silnP, zelené, na sl un eční straně za
hnědlé, :značně tečkované; očka jsou. veliká, 
, · ejčitú a téměi' řervená. Vyžaduj!" teplé a clm1-
něné stano1·i;tě, nejlépe se osvědčuje na slun
Jtých zdech a je lwdna doporučení zvláště pro za
hrady. 

Kvete prostřf'dně záhy. 
Upotřebení: je,st to výborná stolní odd1da, 

,·hodná více pro milovníky chutného ovoce. 
Synonyma: Syrische Aprikose, Aprikose au s 

Syrien, K a islla, Kaisl~a Abricot, Abl'icot de 
Syrie. 
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95. Rakovského meruňka. 
Ptl.vod: (Jkolí Trenčína. 
Plod jest nadprostr-ední Yclikosti. ai(. \cli k:', 

asi 65 mm vysoký, 52 mm široký, Yáží 90-100 g. 
Tvar má vzhledný, kuželovitě zašpiC:atčl~· . 

témH pravideln~. Stopečná jamka jest hlubo
kú a tiirokii; zde jest plod k jedné straně mírni'· 
skosenv a ocltud ~e. táhne zprohýbaný, hlubok)·. 
;Jábek, k ter}' kon(·í na značně zašpičatělém te
meni pod zvýšeným ?.bytkem čnělky. žhíbkem 
rozdělený plod býYá prohnutý, jedna strana 
jest větší a více vydutá. 

Slupka jPst aksamitově hladká, hany až sy
tě oranŽO\' Č, na sluneční straně jest červeně až 
k:armínm č zasi.řenú, nebo také pouze krátkými 
/.íhami, s.knnami a tečkami nestejně pokrytú. 

Dužnina bývá oranžově žlutá, jemná, dosta
tctně tnltá, protkaná žlutými vlákny. Je.st ,·cl
mi šfavnat;í, chuti "-'borné, lahodné, výrazně 
sladké a mírně nétvinulc aromatické. 

Pecka jest při mě í·cné Yelikost i, zašpičatělá, 
,·yplňuje dutinu, býYá bud' úplně volná, n~bo 
jednotlivými vlákny jest s dužninou spojena. 

Uuává v tepl~řeh oblastech koncem čen· en
ce, jinak až v prYÓ polovině srpna. 

Strom roste zdravě, plodí velmi hojně i v le
tech, kdy _jiné odríldy ovoce nephnáše!jí; daří 
se i ,. chladnójších polohách; jelikož kve,te poz
ději, uniká obyčejně jarní!I' mrazíkltm a mimo 
toho jest Y květu poměrně otužilý. Letorosty 
nar\1stají silné a dlouhé, jsou rovné, doMe vy
zráYají, harvv jsou hnědočervené, nápadně hu
stě šerlě čárkované, tečkované a lesknou se; 
očka jsou krátká a tupá, 2-3 pohromadě, jedno 
bývá často delší a zašpičatělé. 

Kvete pozdě. 
Upotřebení: Řadí se mezi nejle,pší stolní a 

tržní odrůdy a zasluhuje pro mnohé dobré 
vlastnosti i při pěstování ve velkém, pěstiteJské 
pozornosti. Plody jsou způsobilé k dopravě a 
,·hodné mimo jiného zužitkování i ke konser
,·aci. Krásné zabarvení napomáhá k snadném u 
prodeji. · 

Synonyma: Rakovský's Aprikose, Abricot Ra
kovsky, Rakovskyho marhula, Pol.: Rakow
skiego. 
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96. Moorparkská meruňka. 

97. Turecká meruňka. 



96. Moorparkská meruňka. 
Pt'hod: Anglie. 
Plod jest prostreJní velikosti až vel i ký, prft

měrně asi 6 cm vysoký i ; iroký. 
Tvar bývá včHillou u \Šech plodl'L stejný, ktt

lodt~ , u jednotlivých plocllt i mírně zploštělý, 
n těchto zhvtek čnělky na temeni značně vY
vstává. '3topečná jamka _jest mělká a úzká, v Í1 í 
yzniká zprvu lduhokv žlábek, ten jest postup
ně mělčí a koni:í na temeni pocl zvýšeným zbyl
kem čnělky a dělí plod téměř ye ste,jné části. 

Slupka jest hebká, _jemně plstnatá jako aksa
mitová, bělaYě ~ lntá, na sluneční straně pěkně 
začcnenalá. taJ...é pm!7e čen· enč skvrnitá nebo 
tci':kovam1. 

Dužnina jcsl tllhá , rozp]ý,·an'i. a šťaviJatá, 
má barvu onmžoyt"· ~lnton, ohu( má výbornou, 
s ladkou a výrazně aromatickou. 

Pecka je~t ,. dutině volně, jádro má hořké. 
Uzr·ává asi Y poloYinč srpna, na stromě se 

dlouho udr1.í. 
Strom roste bujně, ploditi začíná záhy, plodí 

u~pokoji' č, nikdv ne pr-ílišuč. Letorosty nari'l
stají rllouhé, prostředně silné, ze lené, větším dí
lem (ervenaYě hnědé a hojně tcčkova.né. Oč:ka 
na nich jsou dosti. hustě, malá, obyčejně po 
tr·ech, (aslo spole(ně i s kxčtnými puky. Hodí 
'it' nejlépe k pěstování na zdech, třeba ne pl-í
mo na slunci vystaYených, za nejpříznivějších 
poměr{J lze ji i ve volném postra,nství vysaditi. 
Upotřebení: Řadí se mezi prvotl-íclní stolní od

růdy. 

Synonyma: Moorpark, Anson·s, Dunmore's 
Breda, Bréda ďAnson, Ananas. Gros.s d'Orange. 
lmperial Anson's, Péahe Nouveau, Pfirsieh A
prikose, Pol.: Mm·park. 
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97. Turecká meruňka. 
Pt\vod: Anglie. 
Plod jest naclprostr-cdní velikosti, bývú u vět

ších plodú asi H~ cm ,·ysoký, 51/~-6 cm širok-;, 
u menších 5lh cm vysoký i široký, Yáží asi 60 g. 

Tvar má buď ve_jčitý, častěji téměř okrouhlý, 
zdánlivě vysoký; z malé stopečné jamky se 
táhne hlubší žlábek, který se postupně vytrácí. 
až _jest zcela mělký a končí na zúženém temen i 
pod zbytkem špičatě zvýšené čnělky. 

Slupka jest aksamitově hebká, Ye zralosti po
někud prí'1svitná, má barvu tmavě žlutou, stra
nu sluncem ožehlou ruděčerveně mramorova
nou a hněděčerveně stí-íkanon. 

Dužnina _jest velmi jemná, neobyče_jně šťav
natá, ph _jídle vlákna Y ústech nezl'1stávají, je 
zlatožlntú, chuť má pT-íjemnou, málo navinule 
5ladkou, dosti dobrou, někdy pro přílišnou 
šťavnatost až vodnatou. 

Pecka jest úplně Yolnč ve větší dutině, j<ídro 
má sladké. 

Uzrává asi v polovině srpna, dříve nebo po
zdě_ji, podle stanoviště. 

Shom má vzrl'1st bujný, dosahuje sti·ední ve 
likosti, letorosty narl'1stají silné, červenavě 
hnědé, jsou nezřetelně tečkované, očka náslc
clu_jí hustě za sebou a jest _jich vždy více po
hromadě. 
Upotřebení: Jest vhodná pro všechny účely, 

nechá se všemožně zužitkovati. 
špatné vlastnosti: V době k\· ětu zmrzci, 

,. plodnosti jest nejistá, chorobami trpí také 
a celkově v ničem před jinými nevyniká. 

Synonyma: Turecká tečkovaná, Tiirkische 
Aprikose, Abricot Turkey, large Turkey, Abri
cot d'Alexandrie, Arabische A. von Moucl1, 
llútil' cle Sardaigne, Musch-Musch, Pol.: Turecka. 
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98. Bussiérova meruňka. 

99. Pavlot. 



98. Bussiérova meruňka. 
(ti: Bisiérova. 

Pthod: Alsasko; L~· la 1· ypěsiována z peckv 
13ussiérem v RobP-rt<;au u Štrasburku. 

Plod jest nadprosUední velikosti, asi 6 cm 
1 vsoký, 5lfl cm široký, váží asi 70 g. 

Tvar u malých plodů bývá protáhlý, u veli
kých 'íce nepravidelně kulovitý, se stran slln
i'- enÝ, c:el)r ponc:h _jest nerovný, také i zhrbole
n)·. Jamka stopei:ná jest malá, s nerovným okra
jem, táhne se z ní do~ti hluboký žlábek, který 
končí na temeni pocl vyvstalým zbytkem čněl
ky a plod dčlí poněkud nestejně. 

Slupka jest velmi jemná, jako aksamitoYá, 
barvy světle žluté, na sluneční straně tmavě až 
oranžově žluté, zcela jemně červeně mramoro
vané a tečkované. 

Dužnina jest 1·elmi _jemná, dosti tuhá, ho_jnč 
š ťavnatá, oranžově zlatě žlutá, chuť má výraz
ně sladkou, až cuke,rnatou, značně aromatickou, 
1·elmi dobrou. 

Pecka dutinu ne1 yplimje, leží v ní zcela vol
ně, jádro má hoi'·ké. 

Uuává v prvé polovině srpna, někdy i ciJ·he. 
Strom roste zdnně, Hdce se roz1 čhujc a proti 

ji.ným poměrně spo.ře roste. Plodí ,-elmi záhy a 
jsou-li příznivé poměr,· ,. době k1· ětu, velice bo
hatě a jistěji, než mnohé jiné odrťtdy. Květy ne
jsou choulostiYé. Poněvadž mc't cUevo kl·ehké. 
nehodí se dob.ř e pro pěstování strom ft vysokých, 
neboť vítr snadno větve rozlamuje: pro jiné h ·a
ry stromf1, zvláště pro pal.me,ty, třeba i ne na 
slunci plně vystavené, jest velmi 1·hodncí. Leto
rosty narústají krátké, pl-im.ěřeně silné, jsott 
světle zelené, se slunečni stranv hnčcločcn· C'nt' a 
rC'zavě tečkované. Očka na nich jsou hustě za se
bott a bývá jich i více s k1' ět. puky pohromadě. 

špatné vlastnosti: Za chladného a clcštin:'ho 
počasí v době zrání plody pukají a zahnín1jí, 
sladká cukernatost láká Yi'-dy a Yosy, kten; 
plody nabodávají a ty hnijí; nechají-li se dlou
ho na stromě, moučnatí. 
Upotřebení: Hodí se dobře pro stúl i pro v;e

dmy jiné účely konsumní a jest významnou 
tržní odrí'tdou. Zdejší pěstitelé ji po1 až ují za to
tožnou s Pourtaléskou, neboť na obou ncjed se 
tak odliš. znaky, aby tomuto tvrzení odporovaly. 

Synonyma: Pourtaléská, Portalská, Rnhm von 
Pourtalés, Gloire de Pourtalés, Triomphc ck 
1:3nssieré. (Poněvadž jméno pěstitele jest Htts
sif-r, jt>s t s pri:ÍYněji Bnssi.éro1'a, lil' Hnssiérskú.) 

109 



99. Paviot. 
Cli: Paví o. 

Původ: Francie. 
Plod jest spíše nadprostř-ední yeiikosti, bývú 

asi 5% cm vysok):, 5J;;! cm široký, někdy i 5 cm 
,-ysoký a 4 v~ cm širok {' dtží 80 g. 

Tvar mú široce protáhlÝ, také i krás ně vejči
i)', Yětšina plodť1 rná tY ar mírně kuželovit ý, 
pěkně pra1·iclclný. ~topečnú jamka jest hluboká 
a široká, nál eYkovitě se, zúžuje; z této se tálnw 
1dnbši žhíbek, postupně se mírní, místy j e::;t 
trhaně pokryt _jako voskoYou blúnon a koni'·í 
1 \Tstalým zbvtkem čnělkv. T1·m-em se po
dobá '· Velkopavlo' ické«. 

Stopka jest krútká a dřevnatú. 
Slupka jesl sic<' jernnú, pl·eee Yšak hrab;í 

lll'Žli u mnolta jiných oclrúcl, barvy žluté, z ,·(·t
; [ i'·ásti oranžově zlut<-. na sluneční straně soli
' islc jasně čenent' zastřená, někdy pouze 
n1ísh zarudlá; u plodu k: slunci plně vysta
I'C'ných objc1 ují ~c, často ,- ětší Yýrazné čen <'
né tf'i' b nebo i nápadné s tříkúní, většinou hý
,-ú plod krásně zabarven. 

Dužnina .i<'sl n'lmi jemnú, tuhú, hojně 
~ťavnatá, má ban 11 ;. luta,· ě oranžovou, spí~e 
oranžovou, jC'st ř·íd('C' 1· lák:ny směrem ke sti-crlu 
protkaná: jc~t ch1di znamPnité, ušlechtile koře
nitě sladké. 

Pecka je~t velkú, široká a plochá, 11 ohou 
koncú smú(-knutú, hř·bet mú vyvstalý, široce pti
le-ný, hranv oblé. l .cží volně v Htžku, p0111.<' 

dúkna spojují hl·hd s dnžninou. 
Zmje poi'-átkem srpna - asi od 6.-10. s rpna . 
Strom roste pro~třcdnč silně, pottěkud kulo

vitě, jest VJ"H~i llll'llZUill znaČ'nČ otužilÝ a io i 
,. době květt'1: vf1či chorobúm jest OLloli1 ý, plod 
nost býni velmi uspokojivá. plody v clešlin;m 
počasí zctla nepatrně pukají a hnijí. 

Upotřebení: Jako pozdní odri'1da s tuhou !IuL
ninou a krásným zabarvením, jest na trhu vel
mi vvhledávúna, placená a jak pro domácnosl 
tak i pro pl·lunyslové zpraco1'ání jsou plody 
'elmi zpi'1sobilé; zasluhuje hojného roQ:ŠÍření. 

špatné vlastnosti: Pl-f•zrálé plody jsou mout:
naté, obvčejné chuti, bez nějaké výraznosti. 
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100. Růžová pozdní merw'lka. 



100. Růžová pozdní meruňka. 
Pthod: PraYděpodobnč Jvlacl'arsko. 
Plod jest prostřední velikosti, prt1111Črně ast 

32 mm \'vsoký i širok)·. 
Tvat· má kulovitý. 
Slupka má základní barnt bledě žlutou, z \Čt

ší části jest rúžově čeryeně zaba rn~nú, u plod ft 
zvláště slunci vystayenýclt býni mnohdy zá
kladní barva téměř úplně zakryta. 

Dužnina jest Ilutcí, ,·elmi jemnú, dosti tuhú, 
šťavnatá, yýborné chuti. 

Uzrává ve druhé polo' i11Č' srpna, pon<'j\ íce 
koncem srpna. 

Strom roste bujni'-, jest pomčrn(· otužilý a to 
i ,. dobč květu, co/. napomúhá k tomu, že strom 
jest zt'íby . hojně a lJravidclnč plodn)' . Ve Fran
cii je~t tato odri'1rla značně rozšíl·e11ú, také i 
' memld;:ových oblastech S lon"nska se již 
lmtčnč dlouho pěstuje. 

Upotl·cbení: Tuhá dužnina umožúuje i vzdá
lenější dopravu, takže na trh přichází, byla-li 
O\'Šcm v příhodnou dobu sklizena, v dobrém 
-;tavu; zralostí o\·oce následuje za ranějšími orl· 
rf1dami, jest proto v obchodě q ·hlechhána n 
stá,·á se význačnou tržní odrftdou. 

Synonyma: H.tUová neskorá, Spiik H.osen
aprikoo;e, Abricol H.ose Tardh·c. Kései rozsu
ba rack, Pol.: H.óžowa pózna. 
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Obsah: 
Jména a příslušná čLsla tučně ' yti~těná z,mt

menají hlavní jména odl"l1d a jejich poi·adí. 
Ostatní _jména obyčel,jným tiskem vytištěná 
jsou synonyma; čísla u těchto jmen ukazuií 
čísla pořadí hlavního jména. 

A br icot d ·Alexandrie 
.\bricot d'Ananas 
Abricot de llollandc 
,\bricot de Jouy . 
.\bricot de l'Hongrie 
.\ bricot de Nancv . 
;\bricot cle PavloYice 
Abricot de Sabinov 
Abricot de Saint-Ambroise 
Abrico-t de Syrie 
Abricot de Trnava 
Abricot de Želešice, 
.\bricot du Clo.~ 
.\bricot Esperen 
Ahricot Luizet 
Abricot Rakm·sky . 
Ahricot Rose Tai·dívc 
.\hricot Saint-Ambroise 
A bricot Turkey 
1\dmirable jaunc 
Alberge _jaune 
:\leksandra . 
Alexandrova bt·oskev 
Amande . . 
Ambrosia Apri kose 
Ambrozja 
Amsden 
Amsden June 
Amsdenova broskev 
Amsdenova zlepšená 
Amsden-Pfi rsich 
Ananas 
Ananas 
•Ananas Aprikosc 
Ananasová mentňkn 
Angoumois . • 
Angoumois d'Qullins 
Ansleys 
Anson's 
A.pricose von Breda 
Apricot . . . 
Aprikose aus Syrien 
Aprikose Yon .fony . 
.\prikose Yon Nancy 
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Arp szépl 
Barrington 
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:'I 
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Barrington Pfirsich 
Baron Dufour 
Beatrice raná 
Beatricza 
Beatrix raná 
Belle de Cap 

t I 17 

~6 
26 
48 
48 
19 

Bellc de Doué 
BcJlc de Tillcmont 
Bellcgarcle . 
lklle-Pourprée 
Bílá MagdalPnka 
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Bredy . . . 
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Brigga . . . . 
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Brigg's Maipfirsich . 
Briggs Recl May 
Broskvová meruňka . 
Brugnon précoee cle C'ron-
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HrzoskwinioYa . . 
13uckingham Mignonnf' 
P.uckinghamská Miluše 
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Čermákova ananasová nek-
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De Com·son 
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Dr, J. ŘÍha 
Dufoura 
Dufourova broskev 
Dunmomre's BrPda 
Duszka 
l~arly Alexander 
Early Beatrice 
Earl \· Canada 
Earl)" Elberta 
Early Galandc 
Earlv Michigan 
P.ar!Y Pourpk 
r·:arly RiYers 
Earl y \Von der 
Elbei·ta . . 
f•:fberta bronZU\' Ú pozd ll Í 
Elberta rozdní 
Ellet·stadská bílii 
Ele1rsztacka 
Esperenova 
F'clbingcra . 
F'elbingerova mcruilka 
l"ior cli Maggio . 
Ford korai 
l' orda . . 
F'01·dova n111iÍ broskev 
l• 'ostcr 
Francja . 
Friihe Ford 
f<'riihC' Leopold 
l•' riihc Punctierl<' 
Friihc lJng·arischc ,\. 
Friihcr Alexander- Pl' i rsic·h 
l•' riiher Beatrix-Pfirsich 
l•' riiher purpur-Pfirsicl· 
( :alancla 
Galande . . 
Galande Pfirsich 
Calanclova . . . 
Gelber Herzpfirsich . 
Gc!Znckertc von Iloluh 
Cloire cle Paurtalés 
Grawforcl Précocc 
Grawforďs Early 
Grawforcl 's Ear·ly Melocoto11 
Creensboro . · 
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Cros-Hatif 
Cros-Royal . 
Cross d;Ora nge 
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Kernechte~· vom Vorg;chiq.;e ).j. MadcJcinc Colorée }'j 

l(ései hronzos Ellw rht 63 Vladelcine rouge )) 

Kései rozsabarack 100 Madlenka bílá ~9 39 XV. 
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Królowa Sadów 62 Mete.Jkova broskev 3-1 44 XVII. 
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l_aczy barack ~') I \llielnicka mclot1011·a R"5h 

Laczy Pfirsich . 2'5 I í\1ignon 1-:-

Laczyféle iiszibarack 'Y Mignonne raná t::' 27 I IX. 
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Large Turkey 97 Miller duránci ~-I 

Laczego 25 Millerova tvrdka 41 51 XXI. 

Leopold I. 44 54 XXII. \-lilusia 1-:-

Leopolda 44 Miluše I:-

Le Vainqueur 2 Ministr Dr. čern:V (,.j. 74 XXXII. 
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Pourtaléská . . . 98 
Prachtige von Choisy . 6:-
Prachtvoller Apri.kosetn pťi r-

sicll . . . 53 
Précoce Alexandr 5 
Précoce Beatrice ? 
Précoce de Hale . . 16 · 
Précoce de Chartrcux 69 
Précoce de Rivers . 15 
Précoce d'Esperen . 76 
Précoce Leopold . . . . 4.J. 
Princ K a rl von Scha rzen-

berg . . . 51 
Pro-skauer Pfirsich 55 
Proskavská bro~kev 55 65 I XXVIII. 
Prószkowska 55 
Przedhorska . 5.J. 
Purpnrowa . í 9 
Purpurová raná broskev 19 
Ra.tversa . . . . 15 

29 I X. 

Rakovského meruňka 95 106 XLVIII. 
Rakowskiego . . 95 
Hakovskyho marhula 95 
Hakovský's Aprikose 95 
Raná marhule . . ?6 
Raná veliká meruňka ?ťi 86 XXXVIII. 

118 

Haná z Michigann 
Haná šar latoYá hroskl'l 

(Pixa) 
Raný Normand 
n.e ine des Vngers 
l{iYersa . . . 
lliYer's FriihpfirS:C·•l1 
Rivei'SO'Hl raná broskev 
Hinrská 
Romische A. . . . . 
Roter Magdalenen-Pfirsi<"h 
Roter Valparaiso-Pfirsich 
Rougc, de Mai 
l{ouge de Mai de Bri~g 
Róžowa pózna . 
Roztocká meruňkn 
lloyal . . . 
1\oyal de Wiírtemlwr~ 
1\oyal Vincyard . . 
1\uhm I'On Pourtalés 
Ri'ižová neskorá 
Růžová pozdní mel'llňka 
Ryccrz 
Hzihy 
Ředitel Mocker 
Sabinover i\prikost• 
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St. José . . 
Su cré de Holub 
Sunbeam 
Superba de Choisy 
Surpasse Amsdcrn 
Svatoambrožsk<'í mPrnňka 
Syrische Aprikosc 
Syrsk<'í meruňka 
Szanha.Ť . . 
Szoghi barack ja 
Szoghi duránci 
Szoghy Rartling 
Szoghyho t vnik a 
šafránka . . 
šanghaiskú broske v 
Tarnawska . . 
Tévesen Normancl 
Triomphe cle Bussieré 
Triumpf 
Triumph . . . 
Triumph Pfirsicl1 . 
Trnaver Aprikosc 
T1·navská meruňka 
Turecka 
Turecká meruňka 
Turecká tečkovaná 
Ti.irkische Aprikose 
Uherská . . . 
Un garische Aprikosl' 
l 'ngarisahe beste 
ll ngarischer 1-lartlin g 1 on 

Kcckeméi.Pr 
Valparaiso 
Waterloo . 
Wegierska . . 
"\V cgierska royborn a 
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Willermoz-Pfirsich 
Vífaz 
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58 
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Vítěz . . . . 
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45 
82 
49 
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L iteratura: 

Říha: české ovoce, IV. díl. 
Suchý: Moravské ovoce. 
Suchý: Meruňka a broskev. 
De1utschlands Obstsorten. 
lauche: Pomologie. 
Stoll: Die amerikanischen Friihpfirsiche. 
Dr. Lucas: Pfirsiche und Nektarinen. 

I. 

XL. 

Le Roy: Diationaire de Pomologie, V.-VI. díl. 
Dr. K. Lajos: Novényvédelem és kertészet 
szines képsorozatai. 
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