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JOSEF V ANĚK: 

LIDOVÁ POMOLOGIE. 
Vyjde 12 dílů v úpravě podle tohoto a předchozích dílů: 

I: díl: 
100 odrůd jablečných, v barvách a s popisy. 

II. díl: 
100 odrůd hruškových, v. barvách a s popisy. 

m. díl: 
100 peckovic (švestky, slívy, renklody, mirabelky), v 

barvách a s popisy. 

IV. díl: 
· 100 třešní a višní v barvách a s popisy. 

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

Vl. díl: 
100 nejdůležitějších chorob a šiůdců ovocných stromů, 
v barvách, s popisy a s udáním ochranných prostfedků. 

VII. díl: 
Druhá stovka jablek, nové a málo rozšífené odrůdy. 

vm. m1: 
Drobné ovoce: 81 jahod, 50 angreštů, 38 rybízů, 

22 malin, 18 ostružin. 

IX. díl: 
Dnthá stovl<a chorob a škůdců: 12 na révě, 24 na rů

žích, 35 na květinách, 43 na zelenině. 

X. ch1:. 
Réva vinná. 

XI. díl: 
Ofechy lískové a vlašské. 

XII. díl: 
Doplňky novinek v~eho ovoce. 

C e n a I. - V I I. d íl u v c e I o p 1. v a z b ě á K 58-. 
Ce n a V II I. d íl u v c e I o p 1. v a z b ě K 80.-. 
Každý díl možno koupiti samostatně v nakladatelství 

"Zahrada" Chrudim, nebo u kmhkupců. 

LIDOVÁ POMOLOGIE 

VIII. DÍL 

Drobné ovoce, 
81 JAHOD, 50 ANGREŠTŮ, 

38 RYBÍZŮ, 22 MALIN, 18 OSTRUŽIN. 

ZPRACOVAL 

JOSEF VANĚK, 
ZAHRAD. ARCHIT~KT, ŠÉFREDAKTOR ,,ZJ\HRADY" 

209 BARVOTISKŮ. 

1941. 

-
Nakladatelství zahradnické literatury (Jos, Vaněk) Chrudim. 
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Óiskem ;:Jl, l<.aoálkooé - k:.ubáskooé o Čes Ska/;ci, 

PŘEDMLUVA. 

Drobné, či t. zv. bobulové ovoce jest z národo
hospodářského stanoviska nesmírně důležité a zvláš
tě v nynější době chápeme plně jeho důležitost a výz
nam. Tyto ovocné rostliny nám skýtají možnost nej
rychleji získati sklizeň vysoce hodnotného ovoce. Vy
sadíme-li na př. na podzim jahodové sazenice, máme 
z nich již v příštím roce sklizeň, a potom rodí již pra
videlně každoročně. Totéž u srstek (an~reštů) a ry
bízů. U malin a ostružin se dostavuje úrodnost za 
rok po vysázení. Poněvadž jsou to vesměs rostliny 
dosahující <.-elkem malých rozměrů, možno jich vysázeti 
větší počet i do malých zahrádek a tak i tam ,zís-
kati značnou sklizeň. , 

Rovněž vysazování drobného ovoce ve velkém ·
pro obchod jest vždy výnosné. 

Všecky sazenice drobného ovoce jsou až na jahody 
vesměs co do požadavků velmi skromné, rozhodně 
mnohem skromnější než stromy jádrové a peckaté. 
Je sice samozřejmé, že se jim daří tím lépe, čím příz
nivější jsou podmínky pi'tdní a klimatické, ale roz
hodně dají ve špatnějších ' půdách mnohem větší výnos, 
než ovocné stromy. Pouze v úplně suchých půdách 
se jim nedaří. Zato však i ve vysokých polohách, 
kde se ovocným stromům těžko daří - možno drobné 
ovoce pěstovati se slušným výnosem. A konečně velká 
výhoda jest ta, ' že je možno drobné ovoce pěstovati 
i v mírném polostínu. 

Ošetřování drobného ovoce a sklizeň nevyžadují 
zvlášť velké námahy, nebo zvláštních znalostí. Všecky 
běžné práce mohou vykonávati nezapracovaní a hodí 
se k tomu dobře ženy a děti. V případě po<:-etn~ rodiny 
mo~ou její členové celou plantáž snadno obhospo
dařiti. 

Drobné ovoce netrpívá tak příliš nepříznivými po
větrnostními poměry; pouze za silných mrazů zmrzají 
ostružiny, některé choulostivější maliny a ve zvlášť 
kritické zimě (na př. r. 1940) případně i srstky (an-
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grešty). Pozdní mrazy způsobují, že někdy u rybízů 
zmrznou poslední kvítky na hrozničkách. Jahodám ško
dí pouze silné holomrazy. 

Další, velmi důležitá výhoda jest, že toto ovoce 
z:raje velmi záhy a jest /již začátkem června, kdy 
loňské ovoce již není a letošní nejranější ovoce také 
ještě není zralé. Z toho stanoviska jsou zvláště jahody 
nesmírně důležité. Každý, ať starý, nebo mladý se již 
těší na nové ovoce a tělo lidské tyto čerstvé plody 
- po delší přestávce - již nezbytně potřebuje. 

Způsob upotřebení drobného ovoce jest mnoho
stranější než u ovoce jiného. Všecky druhy drobného 
ovoce se hodí dohře k nakládání. Pomazánky na chleba 
možno z. drobného ovoce vyrobiti nejrůznějšími způ
soby. Dále ze všeho drobného ovoce můžeme si při
praviti lihuprosté šťávy, nebo lihové nápoje: vína, 
likéry, pálenky a j. Při správné přípravě vyznamenávají 
se tyto výrobky z drobného ovoce znamenitou chutí, 
která uspokojí i nejnáročnější. 

Dále nutno se zmíniti o írůzných příkrmech z 
drobného ovoce, které zvláště za horkých dnů jsou 
na každém stole vítány. Jak přijde k chuti zavařené 
ovoce k masitým, neb moučným pokrmům, k nákypům, 
pečivu atd.! -

Při tom se nesmí zapomínati také na poměrně , 
značný obsah vitamínů v drobném ovoci. Na př. a n-
g re š t obsahuje 28 mg vitamínu C; tělo by tedy potře
bovalo denně 160-400 g angreštů. Jahody obsahují 
50 mg vitamínu C a idenně by jich bylo třeba 100-120 g. 
Ma I in y obsahují 1.6 mg vitamínu A a 10 mg vita
mínu C. O str už in y obsahují 0.8 mg vitamínu A a 
22 mg vitamínu C. Rybí z červený obsahuje 16 mg 
vitamínú C a jest potřeba denně 160-200 g. Rybí z 
černý obsahuje 100 mg vitamínu C. Tyto údaje zna
menají obsah vitamínu C ve 100 g ovoce. 

To vše jsou velmi závažné důvody, pro největší 
rozšíření a nejhojnější vysazování drobného ovoce a 
to nejen v zahrádkách, ale i ve velkém, neboť poptáv
ka neustále vysoko převyšuje výrobu. Když selže úroda 
jiného ovoce (jablka, hrušky, peckovice), skýtá nám 
drobné ovoce plnou náhradu. V nynější době, kdy jest 
vína velký nedostatek, neboť z ciziny se žádné nedo
váží a naše produkce daleko nestačí, může rybízové a 
angreštové víno poskytnouti rovnocenou náhradu .v 
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největším měřítku. Všecky uvedené příklady a ještě 
mnoho jiných plně zhodnocují národohospodářský, i 
soukromohospodářský význam a důležitost drobného o
voce. 

Předkládám tudíž tento již VIII. díl Lidové pomo
logie s tím pevným přesvědčením a vědomím, že je 
stejně tak dtlležitý pro naši ' veřejnost, jako všecky 
předchozí díly a že bude také z tohoto stanoviska 
správně pochopen. 

Upozorňuji na to, že vyobrazené plody všech odrůd 
jsou spíše v maximální velikosti, neboť chci tím u
powrniti pěstitele, jak skvostných plodů může každý 
docíliti při pečlivém ošetřování a účelném přihnojování. 
Drobné plody bývají často také důvodem k tomu, že 
mnozí pěstitelé podceňují význam drobného ovoce. 
Jelikož nevěnují těmto kulturám žádnou péči, mají 
plody drobné, podřadné a malé množství. 

Není rozhodně správné, když někomu se některá 
odrůda nevydaří, odsouditi ji na vždy. Je vždy nutno 
"-yšetřiti příčinu tohoto nezdaru, která většinou spo
čívá v nedostatečném ošetřování, jmenovitě v nedosta
tečném přihnojování. 

Tvary odrůd na př. u jahod jsou velmi proměnlivé 
a mnohdy se naleznou na sazenici i plody zcela odliš
né; to však nesmí vésti k omylům a nutno považovati 
vyobrazené ·plody za průměrné, nejčastěji se vysky
tující. 

Pěstitelům drobného ovoce doporučuji velmi na
léhavě, aby se věnovali také zušlechťování a křížení 
za účelem vypěstování novinek s lepšími vlastnostmi, 
než mají všecky dosavadní odrůdy. U každé skupiny 
drobného ovoce možno pracovati k jistému zlepšení; 
na př. u srstek (angreštů) potřebujeme vypěstovati od
růdy, které by neměly ostnů a hlavně takové, které 
netrpí americkým padlím. U rybízu potřebujeme od
ritdy, jež by měly dlouhé hrozny s velkými bobulemi 
po celé délce hroznů a . hlavně takové, které netrpí 
nebezpečnou houbou - pakustřebkou rybízovou (Pseu
dopeziza ribis). U malin potřebujeme odrůdy velko
plodé, remontantní, ne příliš vysoké a co nejméně 
odnožující. Totéž u ostružin, u nichž přichází ještě 
další požadavek: otužilost vůči mrazu. A konečně u ja
hod potřebujeme odrůdy aromatické, co nejraněji zra-
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jící a co nejvíce odolné proti skvrnitosti (Mycosphae
rella). 

Ačkoliv všecky předchozí díly Lidové pomologie se 
vyznačují jednotným počtem - 100 - popsaných od
růd, porušil jsem v tomto případě pravidlo, vzhledem 
k tomu, 7-e se jedná o plody malé, jichž bylo možno dáti 
na každou stranu více; tedy vzhledem k úspoře papíru 
jest vyObrazeno a popsáno v celku místo 100, cel
kem 209 odrůd. Původně jsem měl v úmyslu rozděliti 
tento díl také na dva díly., ale vzhledem k uvedenému 
jest to takto daleko účelnější a levnější. Z toho důvodu 
jest také cena nepatrně vyšší t. j. místo 58.- K, stojí 
tento díl K 80.-, ježto jest více než 2x tolik barevných 
obrazů a tudí1J i režie je značně vyšší. 

Jako jsem zdůraznil u všech předešlých dílů, opa
kuji i zde, že nedoporučuji k pěstování všecky po
psané a vyobrazené odrůdy, ale poněvadž jsou uvá
děny jak v literatuře tak i v cenících, snažil jsem se 
poctivým a správným vyznačením všech předností a 
špatných vlastností umožniti každému zájemci vhod
ný výběr pro jeho půdní, povětrnostní a polohopisné 
poměry. Ve všech dílech Lidové pomologie se 
jeví tímto snaha vyčistiti a zjednodušiti co nejvíce 
stávající sortimenty. 

Byla-li u předešlých dílů práce ne jednoduchá, 
byla v tomto případě zvlášť obtížná, poněvadž zjistiti 
ZJávazně dobré a špatné vlastnosti odrůd tak varia
bilních, není věcí jednoduchou. 

Ačkoliv pěstuji většinu zde uvedených odrůd ve 
vlastních pokusných zahradách a popisy i· barevné 
obrazy jsou většinou vypracovány podle našich vlast
ních plodů, přece jen jsem potřeboval nutně k porov
nání totožnosti a vlastností také plody jiných pěstitelů. 
V tomto mi byli nápomocni hlavně pánové: Vy]?íral 
a Závodník, spec. pěstění bobulovin, Tršice u Olomouce, 
Josef Šolc, školky, Velvary, L. Karpíšek, školky, Lysá 
n. Lab., Josef Funda, školky, Velím, J. Lokaj, úředník, 
čelákovice, Otto Vosyka, zahradník, Nymbvuk, J. No-

. sál, zahradník, Kolín, Boh. Šír, zahradnictví, Chlumec 
nad Cidl., Václav Zeman, statkář, Lužany, Vojt. Krá
líček, školky, Metličany. 

Všem těmto pánům vyslovuji zde opravdový dík. 
Zároveň také děkuji našemu vrchnímu zahradníkovi 
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p. Fr. Zemanovi, který jako při předešlých dílech, byl 
i tentokrát 'hlavním spolupracovníkem. 

Za zdařilé reprodukce barevných obrazů patří dík 
firmě M. Schulz, grafické závody v Prare. 

Také tento díl nabývá téměř pozoruhodného výz
namu, poněvadž žádný jiný národ nemá tak souborné 
dílo drobného ovoce s barevnými obrazy, jako je« 
tento díl naší L i do v é p o m o I o g i e. 

Uspořádání plodů jest u jahod podle tvarů a barTY, 
u rybízů, srstek, malin a ostružin podle barvy. To jest 
velmi důležité proto, aby bylo možno snáre poznati 
rozdíly dvou, téměř stejných odrůd, což jest mno
hem snadnější, jsou-li vedle sebe vyobrareny, než je-li 
každá na jiné stránce. 

Ačkoliv všech předešlých 7 dílů Lidové po m o
lo g i e má obrovský význam, přece jen myslím, že, 
tento díl jest nejdůležitější, poněva.dž drobné ovoce se 
pěstuje, nebo může pěstovati v každé, i sebemenší 
zahrádce. Přál bych si vřele, aby vydáním tohoto dílu 
se docílilo ještě většího rozšíření a hlavně, aby se pě
stovaly jen odrůdy, které jsou hodnotné a pro ty 
které poměry a účely vhodné. 

Chrudim, 194-1. Josef Vaněk:. 
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JAHODY 

1. NEJRANĚJšl Z RAN:S:CH. 

Původ: Německo; pěstitel Fr. Paape, 1927. 
(Semenáč z Mackensen.) 

Velikost dosti značná, větší než Evern. 
Tnr jest nestejný, většinou zašpičatělý jako 

Evern, někdy také dlouhý, nebo tupě kuželo~ 
vitý. 

Barva jasně červená. 
Nažky žluté, leží na povrchu. 
Dužnina tuhá, bělavě růžová, dobré chuti. 
Zraje velmi záhy, patří mezi nejranější. 
Vzrůst má zdravý, rostliny jsou zimovzdorné 

a květy rovněž nejsou choulostivé. 
Vzdálenost: 60 x 35 cm. 
Pitda: v půdě lehké a polotěžké zrají plody 

zvláště brzo, v těžší půdě jsou naproti tomu 
plody značně větší. Jinak se daří v každé pťtdě. 
Hnojení se řídí podle půdy. V lehkých půdách 
jest potřebí přihnojovati bohatěji humusovými 
látkami; také v takových půdách jest vydatné 
zavodňování zvláště důležité. 
Upotřebení: velmi dobře se hodí k pěstování 

ve velkém, k zasílálljí i k rychlení. Samozřejmě, 
.že i :Pro soukromé zahrádky. 

2. RlJBlN. 

Velikost: plody jsou až velmi veliké, vyrov
nané velikosti, 37 mm široké, 52 mm vysoké, 
váží 18 g. 

Tvar velice vzhledný, souměrný, dlouze klí~ 
no vitý. 

Barva rudě červená, slupka dosti pevná, lesk
lá, jako lakovaná, špička oranžová. 

Nožky žlutozelené i tmavé, jsou po celém 
plodu, leží na povrchu a na nich se nalézají 
nestejně hustě zbytky zaschlých čnělek. 
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Vaněk: Lidová pomologie, Vlil. Tab. I. 

1. Nejranější z raných. 

2. Rubín. 



Dužnina je velmi šťavnatá, dosti tuhá, roz
plývavá, barvy sytě růžové až oranžové. Chuť 
má dobrou, převážně sladkou, jemně navinulou. 

Zraje 14.-15. června, prostředně záhy. 
Vzrůst je prostředně silný, rostliny jsou kom

paktní, bohatě kvetou, plody se dobře vyvíjejí. 
List poněkud trpí skvrnitostí. Stvoly plodní jsou 
vzpřúnené. Úrodnost jest hojná a pravidelná. 
Půda: vzhledem k dobré plodnosti, vyžaduje 

vydatné hnojení, půdu polotěžkou. 

Upotřebení: prvotřídní, vzhledná stolní od
růda do domácích zahrad. 

3. MACKENSEN. 
(čti: Mekenzn.) 

Původ: Německo. 
Velikost: plod jest velmi veliký, as 32 mm 

široký, 50 mm dlouhý, váží 20 g. 
T~·ar převážně dlouze kuželovitý, neb dlouze 

kunovitý. 
Barva oranžov.ě růžová až jasně červená, se 

Špičkou dlouho zelenou. 
Nažky žluté i hnědé jsou v podélných mis

kách, po celém povrchu stejnoměrně rozdělené, 
pouze na špičce hustěji a více brvité. 

Dužnina bělavá, pod slupkou něžně zarůžo
vělá, je máslovitá, chuť má sladkou a výrazně, 
příjemně navinulou, střední část lůžka je lehce 
natrpklá. Celý plod velmi voní. · 

Zraje 12.-14. června, prostředně záhy. 
Vzrůst je bujný, trsy vysoké, polokompak~ 

plodní stvoly pod tíhou plodů poléhavé. 
Půda: vyžaduje ·živnou, polotěžkou a vý

hřevnou půdu, jinak zůstává dosti plodů ma
lých, špatně vybarvených. úrodnost je . pro
střední. 

Upotřebení: vzhledná a velmi chutná odrůda 
pro domácí zahrádky. · 

Synonyma: General Mack.ensen. 
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.f. SIR HARRY. 
(čti: Ser Hery.) 

Velikost: plod jest velik)', 33 mm široký, 
42 mm dlouhý. . 

T''ar převážně dlouze kuželovitý. 
Barva jest jasně červená, také pouze oran

žová a mírně začervenalá; slupka je velmi 
jemná, lesklá. 

Nažky jsou žluté i tmavě červené; povrch 
plodu jest značně dolíčkován, v něm jsou v do
sti souměrných a pravidelných řadách zapadlé 
na7..ky. U mnohých plodů na špičkách nažek 
jsou velmi četné zaschlé zbytky čnělek. 

Dužnina jest velmi šťavnatá a jemná, struk
tura dužniny rozplývavě měkká, u středu poně
kud houbovitá. Chuti sladké, příjemně navinulé. 

Zraje 10. června, velmi záhy. 
Vzrůst rostlin je vysoký, listy jsou veliké, 

dlaňovité, značně ryl.rojené. 
Upotřebení: výborná stolní odrůda. 

5. SENA TOR BOISL. 

Velikost: plod je velmi veliký, váží 18 g; "re

likost bývá stejnoměrná, šířka jest .$2 mm, 
výška 52 mm. 

Tmr jest dlouze protáhlý, s krčkem, velice 
vzhledný. 

Barva jest jasně červená, v zastíněném místě 
pouze začervenalá, spíše růžová; slupka se vel
mi leskne, je jako lakovaná. 

Nažky jsou žlutě červené, veliké, zrnité, ne
patrně brvité, leží téměř na povrchu. 

Dužnina je růžová, ke slupce začervenalá, 
velmi šťavnatá, bělavě řídce vláknitá, chuti 
výrazně sladké, mírně navinulé. I přezrálé, až 
tmavě vybarvené plody mají dostatečně tuhou 
dužninu. 

Zraje 15. června, prostředně záhy. 
Vzrůst rostlin je nízký, kompaktní, listy jsou 

většinou malé. Stvoly plodní jsou krátké, vzpří
mené. Úrodnost prostřední, plody jsou však 
vždy krásně vyvinuté. 

Upotřebení: patří mezi prvotřídní, vzhledné 
stolní odrůdy, do soukromých zahrad, zaslouží 
pozornosti i pro pokusné větší výsadby. 

12 

Vaněk: Lidová pomologie, VIII. Tab. II . 

3. Mackensen. 

4. Sir Harry. 
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6. SENSACE. 

Velikost: plody jsou až velmi veliké, vyroT
nané velikosti; jsou 33 nun široké, 42 mm vy
soké, váží 15 g. · 

Tvar jest dlouze kuželovitý, pravidelný. 
Barva světle až tmavě červená, na oranžově 

růžovém podkladu. 
Nažky převážně žluté, velmi četné, znůté, 

leží na povrchu. 
Dužnina tuhá, barvy růžově oranžové až 

červené. 

Chuť má převážně sladce navinulou, někdy 
bývá voqnatá, podřadné ~huti. 

Zraje: doba zrání střední. 
Vzrůst dosti silný, trsy jsou polokompaktní, 

mohutně olistěné, listy nápadně zdravé. 
Půda: vyžaduje půdu přiměřeně vlhkou, pís

čito-hlinitou, s dostatečnou příměsí humusu. 
Za příznivých podmínek je velmi úrodná. 

UpotřeJJení: dobrá tržní odrůda pro výsadby 
polní i idomácí. 

Synonyma: Sensační velká, Sensation. 

7. MONARCH. 
Velikost: plod jest veliký až velmi veliký, 

33 mm široký, 43 mm vysoký, váží 16 g. 
Tva:r jest kuželovitě protáhlÝ! s krčkem, velice 

vzhledný. 
Barva jest červená až tmavě červená. 
Nažky jsou velmi četné, tmavé, leží na po

vrchu, pouze ve spodní části plodu jsou mírně 
zapadlé. 

Dužnina jest tuhá, ve středu lehce narůžovělá, 
postupně oranžově začervenalá, chuti sladké, 
mírně navinulé. 

Zraje 13.-16. června, prostředně záhy. 
Vzrůst bujný, zdravý, trsy jsou vysoké, pro

stl-edně hojně olistěné. List podobný listu kop-· 
řivy. 

Půda: daří se v těžké a polotěžké půdě. 
Upotřebení: dobrá stolní odrůda, při svém 

vzhledném tvf ru i na trhu dohře prodejná. 

13 



8. WEITH PROLWIC. 
(čti: Uajt prolaifik.) 

Velilcost prostřední, při dobré kultuře až ve
liká; plod jest 31 mm široký, 41 mm vys<?ký. 

Tvar jest dlouze kuželovitý, převážně souměr
ný; plody jsou řídce, avšak hluboce zbrázděné. 

Barva jest světle červená až tmavá, ke špičce 
zarůžovělá. 

Nažky žluté i 1mavé rozprostírají se po ce
lém plodu a jsou v prohlubinkách částečně 
zapuštěné. Brvy vyskytují Se ponejvíce na špič
<:e plodu. 

Dužnina je velice jemná, dosti tuhá, růžová, 
kolem středu bělavá, chuti převážně sladké, 
mírně navinulé. 

Zraje 15. 'června, prostředně záhy. 
Vzrůst bujný, listy nápadně veliké, tuhé, čá

-stečně podléhají skvrnitosti. Hojně kvete, dob
ře odkvétá a je velmi úrodná. 

Upotřebení: stolní odrůda do domácích za
hrad. 

9. JUCUNDA. 
(čti: Jukunda.) 

Původ: Anglie; pěstitel: Th. Rivers. 
Velikost střední; plod. jest 42 mm široký, 

43 mm dlouhý, váží 20 g. 
Tvar jest srdčitě, nebo tupě kuželovitý, vy-

rovnaný. 
Barva jest krásně rumělkově červená. 
Nažky jsou mírně vyvstalé. 
Dužnina je tuhá, chutná, velmi lahodná, vy

značuje se sladce navinulou chutí, s jemnou 
kořenitot.i' příchutí; dopravu snáší velmi dobře. 

Zraje as za 14 dnů po Evern. 
Vzrůst je bujný, zdravý, rostliny vynikají 

otužilostí, velmi málo odnožují. Květní stvoly 
jsou středně silné, vzpřímené. 

Vzdálenost: 60 x 40 cm. 
Půda: snáší i půdu těžší, chladnější, ve vel

kém však dá se s úspěchem pěstovati převážně 
ve vydatně hnojené, lehčí půdě. Při dobrém 

14 

Vaněk: Lidová pomologie, VIII. Tab. IV. 

7 . Monorch. 

8. Weith prolific. 
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ošetření lze ponechati rostliny na stanovišti 
4-5 let. 

Upotřebení: pěstuje se ve velkém v polních 
výsadbách, ovoce je vhodné pro stůl i ke kon
servaci; výborná tržní odlůda. 

10. PICCARD. 
(čti: Pikard.) 

Pltvod: Německo; pěstitel Fr. Paape. Kříže
nec Nejranější z raných a švábská Karkulka. 

Velikost: velmi veliká, průměrný, normální 
plod jest 40 mm široký, 50 mm dlouhý. 

Tvar velmi protáhlý, dlouze a většinou ši
roce kuželovitý, velice vzhledný. 

Barva rumělkově červená s oranžovým pod
kladem. 

Nažky jsou zrnité, hnědé, leží řídce na po
vrchu, na jejich koncích jsou četné zbytky 
zaschlých čnělek. 

Dužnina je tuhá, dobré chuti. 
Zraje prostředně záhy. 
Vzrůst rostlin jest nápadně zdravý, bujný, 

listy jsou veliké, tuhé, tmavě zelené. 
Vzdálenost: 80 x 40 cm. 
Půda: daří se dobře a prospívá v každé, pro 

pěstování jahod příznivé půdě a dobře plodí. 
Jako každá jiná odrůda za příznivějších pod
mínek přináší dobrý výsledek. Nejvhodnější je 
pro ni půda polotěžká. 

Upotřebení: jest to novější odrůda, u které 
se cení zvláště stálost tuhé dužniny; snáší i del
ší dopravu, jest proto nutno jí věnovati pozor
nost, prozatírn v menších výsadbách, v rozdíl
ných klimatických i půdních poměrech. 

Synonyma: Profesor Piccard. 

11. EVERN. 

Původ: Německo; pěstitel J. Bottner. 
Velikost: plody jsou průměrně prostředně ve

liké, 32 mm široké, 40 mm dlouhé. 
Tvar tupě kuželovitý, až protáhle zašpičatělý. 
Barva zářivě červená, jen v úplné zralosti 

tmavá. 

15 
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Nažky jsou žluté, leží na povrchu. 
Dužnina je růžově červená, šťavnatá, značně 

tuhá, chuť má osvěžující, sladce aromatickou. 
Zraje velmi záhy, v I. třetině června. 
Vzrůst je prostředně silný, trsy poměrně má

lo odnožují. 
Kvete velmi záhy, netrpí pozdními mrazíky. 

K větné stvoly jsou dlouhé, slabší. 
Vzdálenost při polním pěstování 60 x 30 cm, 

v zahrádkách 50 x 30 cm. 
Půdu vyžaduje lepší, především bohatou na 

humus. V chudé a suché půdě zůstanou plody 
malé a nevzhledné, rostlina .snadno trpí padlím, 
což se stává i tehdy, když je jahodiště starší 
3 roků. K docílení bohaté úrody nutno dobře 
lmojiti a zalévati. 
Upotřebení: hodí se pro pěstování ve velkém 

i k rychlení. Plody snesou dopravu vehni dob
ře, hodí se na st~ i k výrobě šťávy. 

Sy.nonyma: Deutsch Evern. 

12. RICHARD GH.BERT. 

Velikost: plod až vehni veliký, 32 mm liro
ký, 42 mm vysoký, váží 12 g. 

Tnr dlouze kuželovitý, vzhledný. 
Barva oranžově růžová, mírně začervenalá,. 

na špičce zelenavě žlutá. 
Nažky žluté, jsou mírně zapadlé. 
Dužnina je lehce narůžovělá, dosti tuhá, šťav

natá, velmi dobré, sladce navinulé chuti. 
Zraje prostředně záhy. 
Vzrůst bujný, trsy jsou řídce olistěné, listy 

veliké, nápadně ostře pilovitě ozubené. 
Upotřebeni: dobrá stolní odrůda. 

13. SAXONIA. 

Původ: Německo; pěstitel G. Goschke. 
Velikost prostřední; plod jest 27 mm široký,. 

32 mm vysoký, váží 12 g. Jednotlivé plody 
jsou i veliké. 

Tvar kuželovitý, tak.., i krátce klínovitý, čtyř
hranný, nebo· se stran zaobleně smáčknutý. 

16 
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12. Richard Gilbert. 

Tab. VI. 

11. Evern. 

13. Saxonia. 



Barva červená, v úplné zralosti až temně 
červená. 

Nažky jsou žluté, nedosahuj( povrchu duž-
niny. . 

Duinina je tuhá, krásně oranžově červená, 
chuť má sladce navinulou, šťáva lehce barví. 

Zraje 16.-18. června, prostředně záhy. 
Vzri\st zdravy, trsy jsou kompaktní, polo

vysoké. Plodní stvoly jsou vzpřímené, pro
středně silné. Plodnost jest hojná, úroda cel
kově uspokojivá. 
Půda: i v těžkých půdách dobře roste a 

velmi dobře přezimuje; pro svoji celkovou ne
náročnost zaslouží pozornosti. Nejlépe jí vy
hovuje pi'tda polotěžká. 

Upotřeben.í: dopravu snáší dobře, takže lze 
ji řaditi i mezi dobré tržní odrůdy. 

14. DIV Z COETHENU. 
(čti: Div z Khetenu.) 

Pů1·od: Německo; pěstitel G. Goschke. 
Velikost: plod jest veliký, 33 mm široký, 

44 mm vysGký, váží 14 g. 
Tvar značně variabilní. 
Barva v úplné zralosti světle až tmavě čer

vená, v zastíněných částech oranžově růžová. 
Nažky jsou bledě žluté, v lůžku býy·ají téměf 

zcela zapuštěné; tmavé zbytky čnělek jsou vel
mi četné a dosti tvrdé. 

Dužnina je jemná, bělavě růžová, dostatečně 
tuhá, chuť má sladkou, příjemně lehce nakys
lou. Střední část lůžka je mírně natrpklá. Ně
které plody, zvláště z pozdější sklizně, mají 
tvary různé, taktéž i barva slupky i ·dužniny 
je mnohem tmavší. 

Zraje as 12 dnů po Evern. 
Vzrůst je bujný, rostliny jsou nápadně zdra

vě a hustě olistěné. 
Vzdálenost: 60 x 35 cm. 
Půdu nevybírá, v lehké půdě musí se zalé

vati a dobře hnojiti. 
Upotřebení: vhodná pro konservaci. Dopravu 

snáší dobře. 
Synonyma: Wunder von Kothen. 

17 



15. PROF. DR. JEUNEK. 
Púvod: Cechy; pěstitel Fr. Landovský. 
Plod prostředně veliký, při dobrém hnojení 

až veliký, 30 mm široký, 42 mm vysoký. 
T,·ar má podlouhlý, některé plody bývají až 

velmi protáhlé. 
Barva červená. 
Nažky leží na povrchu, jsou žluté i hnědé. 
Dužnina dosti tuhá, jemná, ve středu začer-

venalá; ostatní část dužniny je barvy bělavě 
růžové; chuť má velmi sladkou, příjemně aro
matickou. 

Zraje prostředně záhy. 
Vzrúst rostlin je zdravý. úrodnost neobyčejně 

hojná. 
Púda: půdu nevybírá, daří se a plodí v těžké 

i lehké půdě stejně dobře, když se správně o
šetřuje a hnojí. Daří stí i v půdě sušší, ovšem 
v případě trvalého suchého počasí jest zalévání 
nutné, nemá-li úroda zklamati. 
Upotřebení: jest to novější odrůda, zasluhu

jící pozornosti a to jak v domácích zahradách, 
tak i při výsadbě obchodních plantáží. 

16. SURPRISE BARBE. 
(čti: Syrpriz Barb.) 

Púvod: F rande. 
Velikost prostřední; plod jest 34 mm široký, 

40 Inrn vysoký. 
Tvar kuže:ovitč protáhlý až oválný, s krčkem; 

zúžení plodů začíná od poslední třetiny. 
Bana je růžově červená, Špička plodu se 

špatně vybarvuje a i při sklizni zůstává vět
šinou bledá. Krček je lysý. 

Nažky jsou převážně pod povrchem, v po
délných miskách. Jednotlivě se na nažkách ob
jevují zbytky zaschlých čnělek. 

Dužnina je velmi šťavnatá, chuti sladce na
vinulé, barvy bělavě růžové, střední část lůžka 
je růžová; ze středu rozbíhají se paprskovitě 
jemné svazky cévní. 

Zraje 12. června, prostředně záhy. 
Vzrúst je velice bujný, rostliny jsou nápadně 

vysoké, s velkým listem. -
Upotřebení: pro domácí zahrádky. 

18 

Vaněk: Lidová pomologie, VIII. Tab. VIL 

14. Div z Cothenu. 

15. Prof. dr. Jelínek. 
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17. KRALOVNA LOUISA. 
(čti: Královna Luisa.) 

Původ: Německo, pěstitel A. Goschke. 
Velikost nadprostřední až veliká, šířka plodů 

jest 33 mm, výška 37 mm, váží 13 g. 
Tvar tupě kuželovitý nebo poněkud protáhle 

srdčitý. 
Bana tmavě 'karmínově ·Červená. 
Nažky převá~ně žluté, jednotlivě červené, nad 

povrch vyčnívající. 
Dužnina je tuhá, světle červená, v úplné zra

losti tmavší, uvnitř bělavá, se šťávou světlou, 
chuti výborné, sladce navinulé, s aromatickou 
příchutí. 

Zraje poloraně, as 15. června. 
· Vzrůst velmi bujný, zdravý, olistění vyniká 

-temně zelenou barvou, trsy jsou vzdorné proti 
vymrzání, chorobami ·netrpí. 
Půda: vyžaduje přiměřeně kyprou půdu. Ve 

výnosu ochabuje v těžš .í i na humus aosti bo
haté pi'1dě. Osvědčila se zvláště v lehčích pů
dách. Odrr0zuje dosti slabě, plodnost bývá po
někud menší než u jiných nejplodnějších odrůd. 
·K opylení vyžaduje pylu jiné odrůdy. Výsadby 
se obnovují po 3-4 letech. . 

Upotřebení: výborná pro trh (vybarvuje na 
celém povrchu plodu), pro stůl i ke konservaci. 
Dobrá tržní odrůda, vhodná i k rychlení. 

Synonyma: Konigin Luise, Zuckerkonigin, 
Reine Louise. 

18. BOHUMffi LANDOVSKf. 

Původ: čechy; pěstitel Fr. Landovský. 
Velikost: plody jsou značně veliké, vyrovnané 

velikosti, váží 22 g; jsou 30 mm široké, 44 mm 
vvsoké. 

' Tvar jest velioe vzhledný, dlouze kuželovitý, 
s vyvstalými žebérky a mírně proláklým po
vrchem. 

Barva jest jasně červená; v úplné zralosti až 
tmavě červená, oelý povrch se velice leskne. 

Nažky jsou velmi četné, převážně červené, 
z lůžka úplně vyčnívající. 

Dužnina bělavě narůžovělá, nilině začerve-
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nalá, se šťávou bledou; je tuhá, jak máslovitá. 
Chuť má velmi příjemnou, sladce navinulou,. 
aromatickou. 

Zraje velmi záhy, as 1'2. června. 
Vzrňst jest zdravý, trsy jsou dosti kompaktní, 

prostředně hustě olistěné, hoha1~ nasazují. List 
jest bledě zelený, nápadně zvlněný. · 
Půda: v dobrých, pro pěstow11í jahod příz-

nivých půdách, dociluje se velmi skvělých výs
ledků, úroda bývá velmi dobrá. 

Upotřebení: líbivý tvar, skvělé zbarvení a 
dobré vlastnosti doporuČ'UjÍ tuto odrůdu k hoj
nému rozšíření i pro větší výsadby. 

19. ANANASOV A čERVENA. 

Vcliko.,.'Jt dosti značná, plod jest 4 cm široký, 
4 cm vysoký, v{)ží 16 g. 

T-,•ar široce srdčitý, nebo kuželovitý. Mnohé 
plody jsou dosti hluboce rýhované. 

Barva jasně červená, špička oranžová; slupka 
bývá až nápadně lesklá. 

Nažlíy jsou bledé i žluté, z lůžka z větší 
části plně vyčnívají; na nich jsou řídce jemné 
brvy. 

Dužnina je Yelice vonná, dosti tuhá a rozplý
vavě měkká, barvy bledě červené, chuti lahod
ně cukernaté, mírně navinulé. 

Zraje 14. června, · prostředně záhy. 
Vzrůst polokompaktní, prostředně bujný, 

plodní stvoly poléhavé; velmi bohatě plodí. 
Upotřebení: výborná odrůda do domácích 

zahrádek, dobrá i pro polní výsadbu, dopravu 
snáše dobře. 

S:rnonyrna: Rote AnaiJas. 

23. TRIOMPHE OF W AtES. 
(čti: Traiomf ef Wels.) 

V eJjkost nad prostřední až velká, pl ocl váží 
15 g, jest 40 mm široký, 37 mm vysoký. 

T-,·ar kuželovitý nebo srdčitý; některé plody 
jsou hluboce .. zbrázděné a znatelně proláklé. 

Barva červená na oranžovém podkladu, lesk-
lá, Špička plodů je růžová. 
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19. Ananasová červená. 

20. Triomphe of Wales. 

21. France Russie. 



Nažky · zelenavě žluté, z větší části leží na 
povrchu. 

Dužnina je měkká, rozplývavá, barvy červené 
.s růžovým středem, chuti sladce navinulé, pří
jemně nakyslá. 

Zraje 14. června, prostředně záhy. 
Vzrůst má bujný, listy veliké, plodní stvoly 

krátké a silné. 
Upotřebeni: vzhledná a velmi chutná stolní 

odrůda, pro domácí zahrádky. 

21. FRANCE RUSSlE. 
(čti: Frans Ryssí.) 

Pfavod: ·Francie, pěstitel L. Gauthier. 
Velikost: plod velmi veliký, 34 mm širok)', 

42 mm vysoký, váží 11 g. 
Tvar tupě kuželovitý, s protáhlým, lysým 

krčkem, v němž jest Q.o~ti hluboce vtěsnaná 
silná stopka. 

Bana oranžově červená, u plo4ů plně slun
cem ozářen)'CP až tmavá. 

Nažky velké, velmi četné, leží téměř na 
povrchu. 

Dužnina velice jemná, dosti měkká, chuti 
velmi lahodné, aromatické. 

Zraje prostředně záhy, ojediněle 14. června. 
Vzrůst zdrav)·, trsy jsou rozkla.dité, dosti vy

soké, řídce olistěné, list bledě zelený. 
Půda: vyžaduje dobrqf, živnou půdu a slun

nou, chráněnou polohu. Plody snadno ztrácejí 
svoji skvělou barvu, nesmějí se proto nechati 
přezráti. 

Upotřebení: velnů jemná, stolru odrůda do 
.domácích zahrad. 

22. ERLKOENIG. 
(čti: Erlkkénig.) 

Velikost nadprostřední až veliká; plod váží 
15 g, jest 50 mm široký, 36 mm vysoký. 

Tvar převážně krátce a široce kuželovitý, 
-s obou stran nápadně smáčknutý; vyskytují se 
,plody až nápadně žebernaté. 

Barva červená až tmavě červená, lesklá. 

21 



Nažky žlutě zelené, veliké, zrnité jsou u
místěny v objemných miskách, zároveň s po
vrchem plodu. 

Dužnina smetanově bílá, pod slupkou začer
venalá, se středem růžovým, je rozl>l),vavě měk
ká, sladce navinulá, výrazně nakyslá. 

Zraje 12.-14. června, velmi záhy. 
Vzrůst rostlin je kompaktní, zdravý; bohatě 

kvete, hojně nasazuje, je úrodná. Plodní stvoly 
jsou pod tíží plodů poléhavé. 
Upotřebení: pro domácí zahrádky, jako vý

borná stolní odrůda. 
Synonyma: Král duchů. 

23. MERUŇKOVÁ. 

Pů"t'od: Německo; pěstitel Bottner; kříženec
Laxton Noble x Kaiserův semenáč. 

Velikost značně veliká; váží 15-20 g, šířka 
i výška jest 40 mm. 

Tvar plodů jest převážně kuželovitý. Vysky-
tují se i jiné typy tvarů. · 

Bana karmínově červená, špička zelenavě 
zažloutlá, celý plod se krásně leskne. 

Nažky jsou žlutavě zelené, jsou téměř na 
povrchu v mělkých jamkách, mají zachované 
četné zbytky zaschlých čnělek. 

Dužnina velmi šťavnatá, příjemně jahodově 
Yoní, je růžově červená, bělavě prokvétalá, roz
plývavá, chuti navinule sladké, pikantně koře
nité, s meruňkovou příchutí. Střed dužniny je 
dutý, částečně vyplněný houbovitě poresním,. 
zan:'Ižovělým pletivem, uloženým v bílé objímce. 

Zraje prostředně záhy, koncem prvého týdne 
v červnu. 

Vzrůst: tvoří vyšší, mohutné, zdravé a bujně 
rostoucí trsy. 

Vzdálenost: 60 x 35 cm. 
Půda: vyžaduje hlinité, polotěžké, živné pů

dy, v takov)'ch hojně plodí; v těžkých " půdách 
roste velmi slabě a vymrzá. 
Opotřebení: výborná odrůda pro domácí za

hrádky. 
Synonyma: Aprikose. 
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24. MffiABILIS. 
Původ: Francie. 
Velikost prostřední; šířka 30 mm, výška 

32 m1n, váha 10 g. 
Tvar prvních plodů jest kuželovitý, dalších 

velice varibiální; vyskytují se tvary u jahod 
nezvyklé. Mnohé plody mají protáhlý, lysý kr
ček, obehnaný kroužkem dužniny. 

Barva rudá až tmavě červená. 
Nažky žluté, nestejně veliké, jsou vtěsnané 

do hlubokých misek, plod vypadá jako dírko
vaný. Zbytky zaschlých čnělek jsou nestejně 
hustě po celém povrchu. 

Dužnina je velmi měkká, hojně šťavnatá, bar
vy růžové, až krvavě červené. Chuť má pří
jemně nakyslou, u nedozrálých plodů odporně 
kyselou. Ze středu, obklopeného bílou objím
kou, vycházejí hustě svazky cévní, čímž jest 
jemnost dužniny porušena. 

Zraje 16. června. Naleží k remontantním od
růdám, v podzimu po druhé plodícím; tato 
plodnost jest velmi nespolehlivá. 
Vzrůst má prostředně silný, trsy jsou ne

stejně vysoké, rozkladité, hojně olistěné, stvoly 
plodní velmi poléhavé. Úrodnost je veliká, zů
stává dosti plodů malých. 

Pirda: vyžaduje půdu písčitohlinitou, s dosta
tečnou příměsí humusu; polohu slunnou, chrá-
něnou. · 
Upotřebení: pro domácí, dobře ošetřované 

zahrádky. 

25. tAXTON NOBLE. 
Původ: Anglie, pěstitel Th. Laxton. 
Velikost velmi veliká. 
T1·ar převážně kulovitý, pravidelně zaoblený. 
Bana zářivě červená. 
Nažky jsou jen nepatrně zapuštěné. 
Dužnina barvy světle červené, jest dosti pev

ná, má chuť nepatrně navinulou. 
Zraje velmi záhy, as 5-6 dnů po Evern. 
Vzrůst velmi bujný, olistění sytě zelené, květ

né stvoly jsou silné. Květy i poupata vůči mra
zu poněkud choulostivé. šlahouny se tvoří ve 
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velikém počtu. PH množení nutno si bedlivě 
všímati neúrodných rostlin. 

Vzdilenost: 70 x 30 cm. 
Půda: daří se v těžké i lehké půdě; v leh

ké půdě se musí dodávati hojně humusu a 
zalévati. - Uspokojující úrodnost podmiňuje 
dobré hnojení, v neošetřované půdě výnos selže. 
Při ''Ydatném hnojení a dostatečném zavodňo
vání jest plodnost zpravidla hojná, neh květy 
se dohře opylují. Výsadby se o'bnovují oby
čejně ve čtvrtém roce. 

Upotřebení: hodí se ku pěstování ve velkém, 
snáší dohře dopravu, na trhu se dohře prodává, 
používá se i k zavařování. Nechá se rychliti. 

26. VlTEZ. 

Původ: Německo, pěstitel J. Bottner. 
Velikost: plody jsou nadprostřední velikosti, 

as 37 mm rysoké i široké, váží 15 g. 
T\·ar: plody jsou pěkně tvarované, pravidelně 

oblé s tupou Špičkou, někdy až zploštělé. 
Barva jest zářivě červená. 
Nažky jsou poloponořené, nebo leží qplně 

na povrchu. 
Dužnina světle červená, v plné zralosti je 

tmavá, poněkud měkká, chuť má vehni jemnou, 
aromatickou. 
Vzrůst jest zdravý, poněkud sporý, trsy tvoři 

četné šlahouny. 
"zhlcdem k značné ranosti, doporučuje se 

k výsadbě do chráněných, teplých poloh. Kvete 
záhy na silném, polorysokém stvolu. 

Vzdálenost: 70 x 30 cm. 
Půdu ryžaduje spíše těžší, ačkoliv i v jiné 

půdě se dohře daří. V případě suchého počasi 
jest zalévání nutné, jinak zakrní. Vzhledem 
k veliké úrodnosti nutno vyaatně hnojiti, zvlá
ště pak humusem. Je-li nedostatek živin, zů
stanou plody malé. 

Zraje dosti záhy, za 4-6 dnů po Evern, ná
leží mezi nejlepší rané odrůdy. Výsadba se 

· obnovuje za tři, nejdéle za čtyři roky. 
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Upotfebenf: pro zasílání je způsobila jen 
v ne zcela zralém stavu. Jest to velmi cenná 
tržní odrůda k pěstování ve velkém a samo
:dejmě i l>ro zahrádky. Hodí se i k rychlení. 

Synoayma: Sieger. 

'27. čERVENÝ SLON. 

P6vod: Německo, pěstitel A. Goschke. 
Velikost: plod veliký až velmi veliký, 34 mm 

:iiroký i vysoký, váží 22 -g. 
Tvar pravidelný, velice vzhledný. 
Barva mdě červená, celý plod je nápadně 

lesklý, jako l.ikovaný. 
Nažky jsou převážně hnědé, jednotlivě žluté, 

leží větším dílem na .povrchu. 
Dužnina je tuhá, jemná, bělavě růžová a po

stupně ke slupce oranžová; je hojně šťavnatá, 
chuti sladké a výrazně navinulé. 

Zraje prostředně záhy. 
'\'zrt'ist jest prostředně silný, zdravý. 
Vzdálenosl: 60 x 30 cm. 
Půdu vyžaduje spíše těžší, daří se však v kaž

~é, pro pěstování vhodné pttdě, ale vz.hledem 
k veliké úrodnosti, jest nutno před sázením 
půdu řádně zkypřiti a pohnojiti a v případě 
suchého počasí při vývinu plodů zalévati. Po
~trádá-li půda humusu, plody zakrní, což se 
stává již po druhé sklizni. 

Upotřebení: v chráněných polohách se hodí 
dobře ku pěstování ve velkém, dopravu snáší · 
dobře. 

Synonyma: Roter Elefant. 

'28. BAV ARIA. 

Původ: Německo, pěstitel H. Steinmiiller; kří
. ženec Laxton Noble x Flanderská. 

Velikost dosti veliká; převážná většina plodů 
jest as 30 mm vysokých i širokých, váží 13 g. 

Tvar je široce, tupě kuželovitý i srdčitý; 
zvláště pozdější plody jsou značně variabilní. 
Spička jest r)·hovaná, často se rýhy táhnou 
přes celý plod. 
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Barva jest jasně červená, v úplné :zralostr 
tmavě červená. 

Nažky žluté, leží téměř na povrchu. 
Dužnina je červená, tuhá, vehni dobrá, s a-

romatickou vůní lesních jahod. Při velkých· 
vedrech plody rychle měknou a přezrávají. 

Zraje prostředně záhy. 
'Vzrůst je vehni zdravý, rostliny jsou polo-

vysoké, kompaktní, úrodnost je veliká. Vůči 
mrazům i !Chorobám značně odolná. 
Půda: daří se v každé obdělávané půdě, nej

lépe prospívá v polotěžké. 
Upotřebení: vhodná pro dopravu; na trhu se· 

při svém skvělém zbarvení dobře prodává, za
sluhuje rozšíření za příznivých podmínek l v 
polních výsadbách. 

29. SAHARA. 

Původ: Německo, pěstitel A. Goschke . 
. Velikost prostřední i velká, největší část plo-

dti jest as 30 mm širokých, 33 mm vysokých .. 
Tvar je krátce kuželovitý. 
Barva červená až tmavá; plod jest nápadně· 

lesklý, jako lakovaný. · 
Nažky jsou hnědé i :žluté, část ji~h je, zvlá

ště v blízkosti stopky, zapadlých v dužnině,, 
u špičky leží na povrchu. Zbytky zaschlých 
čnělek jsou četné. 

Dužnina je začervenalá, měkká, velmi pří-· 
jemné, osobitě jahodové chuti. 

Zraje záhy, ·rychle přezrává. 
Vzrůst prostředně silný. 
,Vzdálenost: 60 x 30 cm. 
Půdu snáší i písčitou, postrádající vláhu. Sa~ 

mozřejmě, že vzrůst, velikost a· celkový výtěžek 
jsou za příznivějších poměrů mnohem lepší •. 
Nejlépe prospívá v lehčí zahra~í půdě. 
Upotřebení: možno ji doporučiti do krajů se

Špatnějšími pěstitelskými podmínkami. 
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30. THE LAXTON. 

Původ: Anglie, pěstitel Laxton. Kříženec mezi 
Royal Sovereign x Sir Joseph Paxton. 

Velikost prostřední; plod jest 30 mm široký 
i vysoký, váží 7 g. 

Tvar kulovitý až krátce kuželovitý. 
Bana zářivě červená. 
Nazky jsou veliké, tmavé, v hlubších jam

kách. 
Dužnina je pevná, velice jemná, oranžově 

červená, bělavě růžově prokvétalá, chuti velmi 
lahodné, aromatické. 

Zraje '25. června. 

Vzrůst prostředně vysoký, listy jsou velice 
široké, temně 7Jelené. 

Upotřebení: odrůda znamenitá pro trh -
s~á~í velmi d?b~ i dlouhý transport. K pěsto
vam ve velkem. 

31. SURPRISE DES HALLES. 

(čti: Syrpris dé Al.) 

Původ: Francie. 
Velikost: plod jest dosti veliký, až 37 mm 

širok)r, 3'2 mm vysoký; váží as 1'2 g. 
Tnr: převládají plody pravidelné, tupě ku

želovité se širokou základnou, ojediněle vy
skytují se i jiné tvary. 

Barva karmínově červená. 
Nažky zelenavě žluté, leží na povrchu. 
Dužnina bělavě růžová i začervenalá, je 

chutná, ne však tak jemná, jako u jiných stol
ních odrůd. 

Zraje velmi záhy, dříve než Evern. 
Vzrůst zdravý, vzpřímený a poměrně dosti 

hustý. Listy jsou temně zelené, lesklé. Květen
ství je bohaté; květy jsou poměrně na krátkých. 
pevných stvolech. Trsy jsou vůči mrazům znač
ně odolné, rovněž i květy. 
Upotřebení: pro svoji odolnost vůči mrazům 

i chorobám, jakož i velikost, tuhost a ranost 
plodů řadí se mezi velmi cenné tržní odrůdy. 

27 



32. CENTENAffiE. 
(čti: Santenér.) 

Velikost prostřední; plod jest 33 mm §iroký, 
-30 mm vysoký, váží 10 g. 

-Tvar kulovitý, neb zploštěle kulovitý. 
Barva rudě 'červená, také. i oranžově růžovit. 
Dužnina je velmi jemná, bělavě růžová, až 

oranžová, měkká, velmi šťavnatá, chuti sladké, 
výrazně navinulé. 

Zraje as 18. června, značně nestejnoměrně. 
Vzrflst prostředně silný, trsy jsou rozkladité, 

řídce olistěné; kvete hojně, plody se dosti špat
ně vyvíjejí, takže sklizeň bývá prostřední. Plod
ní stvoly jsou dlouhé, slabé. Na listech obje
vuje se značně skvrnitost. 

Pilda: vyžaduje lehčí, na živiny bohatou pů
«:lu, s :přiměřenou vláhou. 

Upotřebení: pro domácí zahrádky. 

33. WESERRUHM. 
(čti: Wezerúm.) 

Velikost prostřední; šířka jest 28 mm, výška 
.30 mm, váží 7 g. -

Tvar jest kulovitý, také i zaoblený. 
Barva červená až tmavě červená. 
Nazky jsou veliké, převážně hnědé; některé 

jsou zapuštěny v jamkách, jiné leží na po
vrchu. Zbytky čnělek jsou četné, dosti tvrdé. 

Dužnina je polotuhá, dosti řídká; střed bývá 
prázdný, kolem středu je zbarvení růžové, po
stupně dále červené; chuť má velmi aromatic-
kou. · 

Zraje 18. června, druhé plody v pozdním létě. 
Vzrůst je prostředně bujný, olistění řídké, 

list zdravý. 
Vzdálenost: 60 x 35 cm. 
Půda: požadavky na půdu sice nečiní, dobře 

však prospívá v půdě lehčí a polotěžké. Mají-li 
se druhé plody přiměřeně vyvinouti, musí býti 
půda po prvé sklizni pohnojena a je-li sucho, 
zavlažena. 
Upotřebeni: jest to remontantní, velkoplodá 

odrůda, pouze pro výsadbu domacích zahrádek. 
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34. ADMIRÁL BROWN. 
(čti: Admirál Braun.) 

Pt\vod: Anglie. 
Velikost plodů nadprostřední, také bývá do

sti plodů drobných; průměrná šířka 38 IDID,. 

výška 30 mm, váha 10 g. 
Tvar větších plodů zploštěle 'kulovitý, men

ších kuželovitý, také i zhranatělý a různě 
zhrbolený. 

Barva úplně zralých plodů je rudě červená; 
plody v této barvě jsou již velmi měkké, sklí
zejí se proto pokud jsou tužší a u těch je barva 
oranžově červená. 

Nažky žlutavě zelené jsou po celém plodu 
těsně pod povrchem, na jejich koncích jsou. 
dosti hustě zbytky zaschlých čnělek. 

Dužnina je velice jemná, polotuhá, neoby
čejně šťavnatá, růžově červená, chuti příjemně 
navinule sladké, aromatické. 

Zraje 15. června, prostředně záhy. 
Vzrůst rostlin nižší, kompaktní, zdravý. Se 

veLni úrodná, bohatě kvete, dobře nasazuje. 
Piída: vyžaJ'o~je půdu polotěžkou, nepostrá

dající vláhy. 
Upotřebení: výborná odrů~a Rro domácí za

hrádk..y. 

35. MAšKůV SEMENAč. 

Pin·od: Cechy. 
Vdikost: plod nadprostřední velikosti až ve

liký, průměrně 36 mm široký, 27 mm vysoký, 
váží 8-9 g. 

Tvar převážně zploštěle kulovitý. 
Barva červená, nebo růžově červená. 
Nažky jsou žluté, velmi 'Zrnité, v mělkých 

jamkách. 
Dužnina bělavě růžová, až mírně začervenalá,. 

je jemná, dosti šťavnatá, chuti sladce navinul~ 
mírně aromatické. 

Zraje li. června, prostředně záhy. 
Vzriíst prostředně bujný, zdravý. 
Piída: dobře se daří ve všech, pro pěstování 

jahod příznivých půdách. čím půda obsahuje 
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více živin, 'tím jsou výsledky lepší, což zvláště 
u této bohatě plodící odrůdy jest znatelné. 
Nejlépe prospívá v půdě polotěžké. 
Upotřebení: pro domácí zahrádky velmi vděč

ná odrůda. 

36. BELLE ALLIANCE. 
(čti: Bel Alians.) 

Velikost: plod jest dosti veliký, 37 mm ši
roký, 33 mm vysoký, váží 11 g. 

Tvar dosti pravidelně kulovitý, s krátkým, 
masivním lysým krčkem. 

Bana růžová, u plodů plně sluncem ozáře
ných karmínově červená. 

Nažky jsou hnědé, ponořené. 
Dužnina jest velmi jemná, výborné aroma

tické chuti. 
Zraje prostředně záhy. 
Vzrůst: trsy jsou prostředně vysoké, kom

paktní, hojně a velice zdravě olistěné. 
Vzdálenost: 70 x 35 cm. 
Půda: nejlépe prospívá v půdě polotěžké a 

poněkud chráněné poloze. Jest to remontantní 
jahoda, velice úrodná; má-li uspokojiti, vy
Ž&duje dostatečné hnojení a zavlažování. Poz
dější vývin plodů po druhém květenství závisí 
zase pouze na hnojení a ošetření kultury po 
první sklizni. 

Upotřebení: pro dopravu se nehodí, jest 
měkká; výborná stolní odrůda. 

37. KAISERůV SEMENAč. 

Původ: Německo. 
Velikost prostřední až veliká; u průměrných 

plodů jest 30 mm šířka, 30 mm výška, váha 8 g. 
Tvar je srdčitý až široce kuželovitý. 
Barva světle červená, špička zelenavě žlutá. 
Nažky veliké, zrnité, žluté i hnědé, jsou 

v lůžku částečně zapuštěné; na jejich koncích 
jsou četné, zaschlé zbytky čnělek. 

Dužnina je měkká, pro export se nehodí, 
chuti je sladké, aromatické, velmi dobré. 

Zraje prostředně záhy, 9 dnů po Evern. 
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Vzrúst je prostředně silný, rostliny jsou kom
'Paktní, řídce olistěné, nápadně zdravé. Jsou 
-otužilé, pozdě rozkvétají; netrpí mrazy. 

Púdu vyžaduje spíše lehčí, obsahující do
statek humusovité látky a dobře zavlažovanou. 
Největší úrodnost bývá ve druhém a třetím ro
ce. Výsadba se obnovuje po třetím roce. 

Upotřebení: vhodná pro stůl, dobrá pro zpra
cování (konservy a pod.). Cenná odrůda pro 
domácí zahrádky, kde půdě, ošetření i sklizni 
věnuje se náležitá pozornost. 

·Synonyma: Kaisers Samling, Kaiserova. 

38. TRAF ALGAR. 

Velikost: plody jsou dosti veliké, 45 mm 
'Široké, 27 mm vysoké, váží 16 g. 

Tvar je nápadně zploštělý, některé plody 
jsou téměř placaté. 

Barva tmavě červená, slupka velmi lesklá. 
Nažky žluté, z větší části jsou zapadlé. 
Dužnina jemná, por·esní, dosti tuhá, velice 

-šťavnatá, chuti navinulé, příjemně nakyslé, o
svěžující. C,třed dužniny růžový, je zřetelně 
ohraničen bílou objímkou, ostatní část jest o
ranžově červená. Celá dužnina jest četně pro
·tkána jemnými cévními svazky. 

Zraje 13. června, velmi záhy. 
Vzrúst jest bujný, rostliny jsou vysoké; roz

ikladité, s nápadně velikým listem. Plodní .stvoly 
jsou slabé, pod tíží plodů poléhají. 

Upotřebení: stolní odrůda. ' 

39. EVA MACHERAUCH. 

Púvod: Německo; pěstitel Macherauch. Kří
·7.enec: Královna Louisa x Laxton Noble. 

"\'elikost: plody jsou veliké až velmi veliké, 
průměrně 45 mm široké, 25 mm vysoké. 

T1·ar zploštěle kulovitý, u pozdějších plodů 
až nápadně zploštělý. 

Barva: as 2-3 dny před úplným uzráním jsou 
plody žlutě červené, ve zralosti krásně leskle 
červené, bez zelených konců. 
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Naiky jsou žluté i čen-ené, jsou bud záro
yeň s povrchem, nebo leží na povrchu. 

Duinina růžově čenená, nebo úplně červená, 
je tuhá, velmi šťavnatá, má příjemnou, jemně 
aromatickou chuť. 

Zraje prostředně záhy. 
Vzrůst zdravý, přiměřeně bujný. Starší rost

liny vyznačují se bohatou plodností. 
Vzdúlenost: 80 x 40 cm. 
Pi'Jda: nečiní nároki'I, nejlepších výsledků do

C11í se v půdě polotěžké, bohaté na humusní 
látky a dobře zavlažované. 
Upotřebeni: řadí se k významným tržním 

odrůdám, zasluhuje rozšíření. Vhodná i pro 
konserv ad. 

40. FLANDERSKÁ. 

Puvod: Německo; pěstitel J. Bottner. 
Vd~kost: plod jest veliký, průměrně 33 mm 

široký, 25 rn!m dlouhý, váží 11 g. 
T''ar krátce kuželovitý nebo srdčitý, také 

i zploštěle kulovitý. _ 
Barva jasně červená; toto zbarvení jest po 

celém plodu i na špičce. 
Dužnina velmi šťavnatá, vonná, dosti tuhá, 

růžově červená; chuť má dobrou, aromatickou, 
příjemně mírně nakyslou. 

Zraje as 8 dnů po odrůdě Evern. 
Vzrtist bujný a zdravý, prostředně silný. 

· Vzdálenost: 60 x 35 cm. · 
Půdu vyžaduje velmi živnou, spíše těžší. 

V půdě lehčí musí se humusovitými látkami 
hojně přihnojovati a zavodňovati. Jest velmi 
úrodná, vyžaduje společnou výsadbu s jinýrlli 
odrůdami, neb k dostatečnému opylení potře
buje cizí pyl. · 

Upotřebení: význačná odrůda pro polní kul
tury, dopr~vu snáší dobře. 

41. PERLA. 
Puw1d: Francie; pěstitel L. Gauthier. 
Vel:kost prostřední; plod jest 33 mm široký, 

' 25 mm vysoký, váží 9 g. 
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Vaněk: Lidová pomologie, VIII. Tab. XV. 

38. Trafalgar. 

39. Eva Macherauch. 

40. Flanderská. 

41. Perla. 



Tvar zploštěle kulovitý, někdy i zhranatčlý. 
Bana n"'žově červená, také pouze růžová. 
Nazky hnědě červené, sedí na povrchu. 
Dužnina je bělavě růžová, velmi, jemná, chuti 

lahodné, značně aromatické. 
Zraje od poloviny června, druhé plody ob

jevují se v podzimu. 
Vzrůst je prostřední. Při prvém květenství 

velmi bohatě kvete a je velmi úrodná. 
Vzdálenost: 50 x 30 cm. 
Půda: nejlépe se daří v dobré, polotěžké pů-

dě, přiměřeně vlhké. V lehké půdě musí se 
. náležitě hnojiti a zavlažovati. V nehnojené pů
dě a vůbec za nepříznivých podmínek v plod
nosti ochabuje, někdy i úplně selže. Jest ~elmi 
náročná; rostliny snadno podléhají padlí a . vy
mrzají. 

Upotřebení: náleží do skupiny remontantních 
velkoplodých jahod, řadí se mezi nejchutnější 
stolní odrůdy. 

42. HANSA. 
Původ~ Německo, pěstitel Buhk - Hinter

deich. 
Velikost: plod jest veliký, při dobré kultuře 

až velmi veliký, bývá až 56 mm široký, 42 mm 
vysoký. 

Tvar zploštěle kulovitý, také i oválný. 
Barva temně rudá, plod se leskne, vypadá , 

jak průsvitný. 
Nažky jsou žluté i hnědé, leží buď na J:io

vrchu, neb jsou mírně zapadlé. 
Dužnina je polotuhá, spíše měkčí, tmavě pur

purová; pro toto zbarvení je oblíbená k zava
řování. Chuť má výbornou, sladkou, mírně 
aromatickou. 

Zraje poloraně, as o týden později jak Lax
ton Noble. 
Vzrůst je kompa'ktní, zdravý a bujný, tvoří 

četné šlahouny. 
(Jrodnost je velmi bohatá. 
Vzdálenost: v polních kulturách 70 X 35 cm. 
Půda: dobrých výsledků docílí se v půdě 

lehčí, zavlažované a v půdě polotěžké. 
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Upotřebení: jest to cenná jahoda, hodí se ku 
pěstování ve velkém, kratší dopravu snáší dob
ře, pro vzdálenější musí se zasílati v nedozrá
lém stavu, neb co p.ejpečlivěji baliti. Vhodná 
i pro konservaci. 

Synonyma: Schwarze Ananas. 

43. 1\TEJRANĚJšf Z BAGOTY. 

Původ: Slovensko. 
Velikost plodů prostřední, průměrné váhy 

8 g; šířka jest 38 mm, výška 34 mm. 
T,·ar převážně kulovitý, poněkud protáhlý. 
Barva temně červená. 
Nažky žluté, leží na povrchu. 
Dužnina je tuhá, šťavnatá, chuti příjemně 

nakyslé, velmi osvěžující, barvy červené. Pře
zrálé plody mají příchuť ananasovou. 

Zraje velmi záhy, 5.-6. června, v kraji svého 
vzniku, v teplé oblasti Bagoty, 12.-15. května. 
Vzrůst trsů je dosti rozložitý, kompaktní, 

s velmi hustým, tmavě zeleným olistěním. Květ
ných stvolů bývá velmi mnoho, rodí spolehlivě 
a hojně. 

Pi'tda: dává přednost půdě lehčí, ale vlhké 
a v takové je také veliká náklonnost k odno
žování. Vůči mrazům není choulostivá, vzdor
nost vůči chorobám jest dobrá. 
Upotřebení: vhodnost pro dopravu je výbor

ná, v posledních letech se velmi vysazuje a 
cení se jako výnosná tržní odrůda. 

44. KOMETA. 

Velikost: při dobré kultuře až veliká, prů
měrné plody jsou 44 mm široké, 36 mm vysoké. 

Tvar nepravidelně zhrboleně kulovitý. 
Bana je červená, v zastíněných místech jas

ně růžová, slupka nápadně lesklá. 
Dužnina jest měkká, velice šťavnatá, "ýbor

né, osvěžující, mírně nakyslé chuti. 
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Zraje prostředně pozdě až pozdě. 

Vaněk: Lidová pomologie, VIII. Tab. XVI. 

Hansa. 

43. Nejranější z Bogoty. 

44. Kometa. 



Vzrust je prostředně bujný, zdravý, trsy jsou 
velmi četně olistěné. Listy mají lesklé, kožo
vité, velmi hojně odnožují. 

Vzdálenost: 60 x 35 cm. 
Půda: má-li plně uspokojiti, vyžaduje dohrou, 

těžší půdu. Nesnáší příliš sucho. Velmi hojně 
plodí. 

Upotřebení: pro pěstování v obchodních plan
tážích se nehodí, plody nedají se dohře zasílati 
a jest poure pro výsadbu v domácích zahrád
kách. 

45. LA PRODUCTIVE. 
(čti: La Prodyktiv.) 

Původ: Francie. Řadí se do skupiny velkó
plodých remontantních jahod. 

Velikost: nadprostřední až. veliká, průměrný 
plod je 41 nun široký, 37 mm vysoký, váží 15 g. 

Tvar je zvláštní, u jahod málo obvyklý; 
v celkovém počtu plodů jeví se různé tvarové 
odchylky. 

Barva jasně červená, slupka nápadně lesklá. 
Nažky jsou velké, žluté, jsou zároveň s po

vrchem, místy leží i na povrchu. 
Dužnina je velice jemná, šťavnatá, růžově 

.začervenalá, chuť má velmi příjemnou, osobitě 
jahodovou. . 

Zraje 18. června, postupně, jednotlivé plody 
však zcela ojediněle se ohjeYUj:Í i koncem léta. 

Vzrůst: trsy jsou dosti vysoké, rozkll!ditě, 
plodní stvoly poměrně slabé, pod tíhou plodů 
velmi poléhavé. Velmi bohatě kvetou, dohře 
nasazují, úroda je dostatečná, zůstává ale velmi 
:mnoho plodit drobných. 

Půda: na půdu je náročná, vyžaduje půdu 
výhřevnou, lebkou, nepostrádající vláhy. 

Upotřebení: do domácích zahrad. 
(,:: 

46. JAMES VEITCH. 

(čti: Drejms Vejč.) 
Původ: Německo; pěstitel F. Gloed. 

' Velikost nadprostřední; plod jest 33 nun vy
.soký i široký, váží 12 g. 

Tvar protáhle kulovitý. 
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Barva růžově červená. 
Nažky žluté, dosti veliké, jsou ponořeny 

v objemných miskách. 
Dužnina ve středu bělavě růžová, postupně 

dále oranžově červená, je velmi jemná, polo
tuhá, chuti sladce navinulé, příjemně aroma-
tické. 

Zraje velmi záhy, 10. června. 

Vzrůst bujný, trsy jsou vysoké, nápadně 
zdravě olistěné. 

Půda: živná, prostředně těžká, nepostrádajíd 
vláhu, poloha chráněná. 
Upotřebení: stolní odrůda do domácích za

hrad. 

47. LOUIS GAUffiiER. 
(čti: Luj Gótié.) 

Původ: Francie, pěstitel L. Gauthier. 
Velikost nadprostřední; plod jest 32 mm · ši

roký, 35 mm vysoký, váží 20 g. 
Tvar je měnivý; vyskytují se plody zploštěle 

kulovité, tupě kuželovité a jiných tvarů. 
Barva bělavě růžová, také pouze bělavá a za

se naopak, plody sluncem ozářené jsou začer
venalé, takže zbarvení plodů jest velmi nestejné.. 

Nažky žlutočervené, leží na povrchu. 
Dužnina polotuhá, záhy měkne, silně voní, 

je šťavnatá, velice jemná, výborné, aromatické 
chuti; plody za vlhka lehce hnijí. 

Zraje prostředně pozdě, as 14 dní po Evern. 
Vzrůst je zdravý, prostředně bujný, olistění 

trsů poměrně řídké. 

Vzdálenost: 70 x 40 cm. 
Půda: vyžaduje půdu spíše těžší, výhřevnou, 

chráněnou polohu; dobře prospívá i v půdě 
lehčí, dostatečně hnojené a zavlažované. Je 
velmi ~1rodná. Tvoří četné šlahouny. 

Upotřebení: jest to velice cenná velkoploda. 
remontantní odrůda, vÝborné chuti; pro do
mácí zahrádky. 
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45. La Productive. 
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48. LA FRANCE. 
(čti: La Frans.) 

Původ: Francie. 
Velikost: plod jest veliký; 34 mm široký, 

36 mm vysoký, váží 11 g. 
Tnr kuželovitý, s krátkým lysým krčkem. 
Barva krásně rudě červená, s nápadně lesk

lou, jako průsvitnou slupkou. 
Nažky žluté, jsou zcela mírně zapadlé, dosti 

.zrnité. 

Dužnina je bělavě růžová až oranžově růžová, 
měkká, chuti sladce navinulé, příjemně nakyslé. 

Zraje: zrání počíná ojediněle 17. června, pře
vážně zraje as o týden později. 
Vzrůst: trsy jsou vysoké, nápadně zdravé, 

kompaktní. 
Půda: daří se v živné, prostředně těžké půdě. 
Upotřebení: stolní odrůda, do domácích za

hrad. 

49. ALFONS Xill. 

Velikost: plody dosti veliké, váží 15-20 g, 
jsou 40 mm široké, 35 mm vysoké. 

Tvar jest kuželovitý i srdčittý, u pozdějších 
plodť1 značně rozdílný. 

Barva krásně červená, v úplné zralosti al 
velmi tmavě červená. 

Nažky jsou velmi četné, leží na povrchu nebo 
ve zcela mělkých jamkách, někdy mívají i za
chovalé zbytky čnělek. 

Dužnina je rozpl)rvavá, poněkud měkčí, jem
ná, hojně šťavnatá, chuti lahodné, navinule cu- ' 
kernaté, střed je dutý, vyplněný houbovitě po
resním rt:'!žovým pletivem. K nažkám směřují 
četné, bělavě zbarvené, jemné cévní svazky. 

Zraje od 8.-15. června, v těžké půdě se 
zrání až o týden prodlouží. 
Vzrůst má silný, rostliny jsou nápadně vy

soké, listy zdravé, krátké a široké. 
Půda: daří se všude, kde jiné hodnotné 

odrůdy. Úrodnost jest prostřední, spolehlivá. 
Upotřebení: pro bližší trhy a hlavně pro do

mácnost jako stolní ovoce lze ji doporučiti . . 
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50. MERVEILLE DE FRANCE. 
(čti: Mervej de Frans.) 

Původ: Francie, pěstitel L. Gauthier. 
Velikost: prostředně veliká, 31 mm široká, 

30 mm vysoká, váží 12 g; na remontující jahodu 
je značně veliká. 

Tntr srdčitý nebo krátce kuželovitý. 
Bana světle až tmavě červená. 
Nažky veliké, žluté, jsou v dosti hlubokých 

jamkách zároveň s povrchem plodů. 
Dužnina má osu červenou, střední část je 

bledě růžová, postupně dále oranžově červená. 
Chuť má sladkou, jemně navinulou, velice la
hodnou. 

Zraje kolem ·20. června, druhé plody v pozd
ním létě. 

"Vzrůst má bujný, rostliny jsou dosti vysoké, 
kompaktní, olistění normální, list světle zelený, 
hojně stříhaný. Jest úrodná, dobř~ remontující. 

Puda: remontantní velkoplodé jahody jsou 
náročnější, vyžadují dobrou, živnou půdu, teplo 
a chráněnou polohu; jsou také choulostivější. 

Upotřebení: pro domácí zahrádky velmi vděč
ná odrůda. 

51. MAD. MESLE. 
(čti: Mad. Mesl.) 

Původ: Francie; pěstitel Mesle. 
Velikost: prostřední velikosti, při dobré kul

tuře až velmi veliká, průměrné plody jsou 
34 mm široké, 37 mm vysoké, váží 13 g. 

T,·ar velkých plodů dlouze klínovitý, men
ších kuželovitý. 

Bana světle rumělková, v úplné zralosti 
krásně tmavě červená. 

Nažky žlutavé, jsou v lůžku téměř zcela 
zapuštěné a na jejich špičkách jsou velmi čet
né zbytky zaschlých čriělek. Celý povrch jest 
znatelně dolíčkován, krček je lysý, bez nažek. 

Dužnina jest velmi jemná, hojně šťavnatá, 
barvy sytě oranžové, ve středu bělavě růžové; 
chuti jest výborné, navinule sladké, střední 
část lůžka jest lehce, příjemně natrpklá. 

Zraje as 16. června, prostředně záhy. 
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Vzrůst je velmi bujný, dělá obrovské trsy, 
musí se sázeti daleko od sebe. Jest méně úrod
ná. Rostliny, jakož i květy jsou vůči nepo
hodám méně úrodné. 
Půda: vyžaduje vlhkou, mírně propustnou, 

výhřevnou půdu. 
Upotřebení: řadí se k nejchutnějším stolním 

odrůdám. 

52. JOERN UHL. 
Velikost: plody jsou veliké; 38 mm široké, 

40 mm vysoké, váží 16 g. 
T1•ar kuželovitý, jednotlivé plody mají tvar 

protáhlý, s krčkem. 
Barva jasně červená. 
Nažky žluté i hnědé, vť: spodní části jsou 

umístěné v prostranných pro}:llubinkách, ku . 
špičce leží na povrchu. 

Dužnina je jemná, ne příliš tuhá, neobyčejriě 
šťavnatá, kolem středu bělavě růžová, postupně 
dále růžově červená, chuť má převážně sladkou. 

Zraje 19. června, prostředně záhy. 
Vzrůst prostředně bujný, rostliny jsou nízké, 

koiJJpaktní. Stvoly plodní jsou vzpřímené, v do
bě květu vynikají velmi nápadně nad listy. 
Upotřebení: pro domácí zahrádky; plody jsou 

vhodné pro zp.racování v kuchyni i jako ovoce 
stolní. 

,., . . 
53. REVE D' ETE. • 
(čti: Revé deté.) 

, Původ: Francie. 
Velikost: největší část plodů jest nadpro

střední velikosti, ojedinělé plody jsou až velmi 
veliké; průměrné plody jsou 42 mm široké, 

.49 mm vysoké, váží 17 g. 
Tvar široce kuželovitý, špička je zúžená a se 

vŠech stran poněkud smáčknutá. 
Bana je růžově červená, u některých plodů 

místy jak porculánová. Na jedné sazenici vy
skytují se plody a to dosti často, i barvy rudě 
červené. 
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Nažky jsou zelenavě žluté, řídce rozseté po 
celém povrchu mimo krček; jsou umístěné huď 
těsně pod povrchem, nebo částečně vyčnívají. 

Dužnina je jemná, bělavě růžová, kolem slup
ky začervenalá; střed má nlžový, VYPlněný 
houhovit)'m pletivem; je velmi šťavnatá, chuť 
má sladkou až cukernatou, mírně, ale příjemně navinulou. 

Zraje as 12. června, prostředně zahy. 

Vzrlist rostlin je nižší, kompaktní. 
Upotřebení: velmi cenná stolní odrůda do 

domácích zahrad. 

54. KRAL ALBERT. 

Původ: Německo, pěstitel A. Goschke. 
Velikost: za příznivých podmínek jsou plody 

55 mm široké, 45 mm vysoké; průměrné plody 
bývají 35 mm široké i vysoké. 

Tvar široce kuželovitý, někdy i poněkud klínovitě zploštělý. 

Barva třešňově oranžová, v zastíněných mí
stech hledě růžová. 

Naž.ky jsou žluté i rzačervenalé, leží huď ú
plně na povrchu, nebo jsou zapadlé ve zcela 
mělkých jamkách. 

Dužnina je tuhá, velmi aromatická, příjemně 
nakyslá, chuti delikátní, barvy růžové. 

Zraje poloraně as 15 dnů po Evern. 
Vzrůst je zdravý, ne příliš bujný. Pozdě kve

te, netrpí mrazíky. 

Půda: vyžaduje dohrou, těžkou a ,Živnou pů
du, ncpostrádající vláhy. V půdě dohře obdě
lávané a hnojené jest velmi ú;rodná. 

Upotřebení: pokládá se za jednu z nejlahod
nějších jahod a ačkoliv jest starou, dosti ná
ročnou odrůdou, má stále svoje příznivce. Na 
trhu je velmi oblíbená, hodí se na zavařování. 

Synonyma: Konig Albert von Sachsen, Roi Albert. 
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55. POZDNf Z LEOPOLDSHALLU. 
Původ: Německo. 
Velikost: velmi veliká, plod jest 40 mm široký, 

37 mm vysoký, váží 22 g. 
Tvar měnivý; první plody bývají nepravidel

né, široké a válcovité, pozdější více kulovité, 
i široce kuželovité. 

Bana jest zářivě červená, místa sluncem o
zářená až tmavá. 

Nazky žluté, jsou velmi četné, leží na po
vrchu. 

Dužnina je tuhá, růžově červená, chuti pří
jemné, mírně navinulé, osvěžující. 

Zraje velmi pozdě, patří mezi nejpozdější. 
v ... ~r~st je velmi zdravý, bujný, rostliny jsou 

otuztle. 
Vzdálenost při polní výsadbě 70 x 40 cm. 
Půda: nejlepší výnos se docílí v půdě těžké, 

tak~ i v prostředně těžké. Do lehké půdy jest 
možno sázeti jen tehdy, je-li dostatečně vy
hnojená a není-li příliš suchá. Poněvadž květy 
se tvoří v pozdější době, kdy jest již teplota 
značně vysoká, jest zvláště v sušší půdě zalé
vání velmi nutné. Před výsadbou musí se půda 
vydatně pohnojiti a zpracovati. K řádnému o
pylení vyžaduje cizí pyl. 

Upotřebení: pro dobré vlastnosti, pozdní zra
lost, hodí se pro pěstování ve velkém. 

Synonyma: Spathe von Leopoldshall. 

56. RHEINGOLD. 
(čti: Raingold.) 

Púvod: Německo; l'ěstitel Kliem. Semenáč 
.Jucundy. 

Velikost prostl-ední až veliká, průměrný plod 
jest 30 mm široký i vysoký, váží 8 g. 

Tvar převládá krátce kuželovitý. 
Barva jasně červená až tmavě červená. 
Nazky jsou žluté, leží na povrchu. 
Dužnina jest tuhá, růžově červená, má dob

rou, převážně sladkou chuť. 
Zraje poloraně. 
Vzrúst prostředně silný, velmi zdravý. 
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Vzdálenost: 70-80 x 35 cm. 
Půda: v lehčí půdě, nepostrádajíd Zivm a 

vláhy, jest velmi úrodná a z takové půdy jsou 
i plody velmi chutné. Dobře prospívá i v půdě 
polotěžké. Při dobrém ošetření ani u staršíčh 
rostlin · neubývá plodnosti, čímž výtěžek se ne
snižuje. 

Upotřebení: dobrá odrůda i pro větší vý
sadby. Dopravu snáší dobře, na trhu při skvělé 
barvě a líbivém, stejnoměrném tvaru dobře se 
prodává; vhodná i pro konservaci. 

57. ST. LOUIS. 
(čti: St. Luj.) 

Velikost: plod dosti veliký; 36 mm široký, 
38 mm vysoký, váží 11 g. 

Tvar krátce kuželovitý s malým lysým krč-
, kem. 
· Barva růžová, také i oranžově růžová. 

Nažky jsou bledě zelené, zapadlé. 
Dužnina je velice jemná, smetanově bílá,. 

mírně zarůžovělá, chuti sladké. 
Zraj~ velmi záhy. 
Vzrůst bujn)', rostliny jsou vysoké, řídce o

listěné, list je dlouhý, úzký, bledě zelený. Plod
ní stvoly jsou vysoké, prostředně silné, pod
tíhou plodů poléhavé. 
Půda: vyžaduje živnou, polotěžkou půdu,_ 

s přirozenou vláhou, dobře hnojenou a obdě
lávanou. 

Upotřebení: velmi chutná stolní odrůda. 

58. PRINCEZNA DAGMAR. 

Původ: Anglie, pěstitel Mad. Clements. 
Velikost prostřední; plod jest 31 mm širo{<.ý,. 

35 mm vysoký, váží 10 g. 
T''ar podlouhlý s lysým krčkem. 
Barva krásně živě červená. 
Nažky převážně žluté, sedí v mělkých jam-, 

kách. Zbytky zaschlých čnělek jsou dosti četné. 
Dužnina růžová, dosti tuhá, zvláštní, příjem

ně nakyslé chuti. 
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Zraje prostředně záhy. 
Vzrůst trsu je prostředně silný, olistění má 

řídké, bohatě kvete, plody dobře se vyvíjejí. 
Je úrodná, tvoří málo šlahounů. 
Půda: vyžaduje dobrou, na humusní látky 

bohatou půdu. V suché a chudé půdě plody 
zůstanou malé a neúhledné. 
Upotřebení: jemnou chutí řadí se k velmi 

cenným odrůdám stolním, k výsadbě do do
mácích zahrádek. 

Synonyma: Cerés, Princesse Dagmar. 

59. ' CAR MIKULAS. 

Původ: Německo, pěstitel G. Goschke. 
Velikost: "·eliká až velmi veliká; plod jest 

42 mm široký, 40 mm vysoký. 
Tvar nestejný; plody bývají zbrázděny pest

rými, podlouhlými prohlubinkami, které jdou 
od kalicha ke špičce plodů, čímž jest špička 
rozdělena na dva hroty. 

Barva krásně šarlatově červená, slupka jest 
lesklá a značně pevná. 

Nažky jsou zapuštěné v jamkách, po jejich 
stranách nalézají se zbytky čnělek. 

Dužnina je tuhá, většinou plně masitá, pouze 
u zvláště velikých plodů je vyplněna upro
střed houbovitým pletivem; chuť má výbornou, 
sladce cukernatou, s ma1inovou příchutí. 

Zraje prostředně záhy. 
Vzrůst silný, olistění zdravé. Klade velice 

malé nároky na půdu, plodí hojně. 
Upotřebení: dobrá tržní odrůda, pro .chrá

něné polohy, dopravu 'snáší velmi dobře. 

60. KENTISH FAVORITE. 
(čti: Kentiš Fejvrit.) ' 

Původ: Anglie. 
Velikost převážně velmi veliká; plod jest 

46 mm široký i vysoký, váží 35 g. 
Tvar krátce klínovitý, nebo nepravidelně ku

lovitý. Plod jest nestejně hustě a hluboce rý
hovaný. 
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Barva karmazínová1 celkově slupka je velmi 
lesklá. 

Nažky jsou zelenavě žluté, veliké, mimo pod 
kalichem jsou po celém povrchu. Většina jich 
vyvstává a na nich se nalézají velmi četné 
~bytky zaschlých čnělek. 

Dužnina je tuhá, šťavnatá, barvy něžně čer
vené, se středem růžovým. Střed bývá často 
prázdný, kolem má bělavou objímku, od které 
vycházejí sice řídce, ale nápadně široké bělavé 
svazky cévní. Chuť jest příjemná, jemně na
kysli!, střední část lůžka je lehce natrpklá. 

Zraje poloraně. 
Vzrúst bujný, s nápadným, zdravým a tuhým 

listem, květné stvoly silné, dosti vysoké. 
Půdu vyžaduje spíše lehčí, nepostrádající vlá

hu; za příznivých poměrů jest úrodná. Rost
liny jsou poněkud choulostivé. Vyžaduje cizí 

-'pyl, proto se vysazuje ve společné výsadbě 
s jinými odrůdami. 

Upotřebení: hodí se k rychlení, doporučuje 
se zyláště k výsadbě zahrádek, kde plně uspo
kojuje. 

Synonyma: Leitstem, Triomphe de Grand, 
Leader, Pres. R9oseyelt. 

61. MADAME MOUTOT. 
(čti: Madam Mutot.) 

Původ: F'rancie. 
Velikost: obrovská, dosud největší jahoda, 

·průměrný plod jest 55 mm široký, 42 mm vy
-soký, váží 45 g. 

T,·ar převážně výrazně tupě žebernatý, jinak 
dosti velmi variabilní. 

Bana světle červená, se špičkou dlouho ze
lenavou. 

Nažky jsou velmi četné, do dužniny ,polo
ponořené. 

Dužnina zvláště velikých plodů je poněkud 
řídká, často s dutinou, chuti dobré, proti jiným 
odrůdám poněkud podřadnější. 

Zraje asi ,14 dnů po jahodě Evem. 

44 

Vaněk: Lidová pomologie, VIII. 

60. Kentish Favorite. 

62~ Krakonoš. 



Vzrůst je velice bujný, sazenice jsou zdaleka 
nápadné sytě zelenými, velikými listy s dlou
hými řapíky. Odnožuje poměrně málo a pozdě. 
K větní · stvoly jsou silné, prostředně dlouhé. 

Vzdálenost: 100 x 50 cm. 
Půda: daří se v půdě těžké, neprospívá v pů

dě písečnaté. Z · výhřevných oblastí jsou plod.Y 
i velmi dobré. Při vydatném hnojení vydrží na 
stanovišti 5-7 let. 

Upotřebení: konsumuje se převážně ve stavu 
čerstvém~ i lke konservaci dá se nouzově zpra
covati. Záhy po sklizni tratí svěží vzhled, proto. 
nejvyšších cen dociluje se na blízkých odby
tištích. Plodnost je velmi hojná, ostřejší mra
zík může květy poškoditi. Řadí se k výnosným 
tržním odrůdám. 

Synonyma: Tomaten-Erdbeere, General Feld
marschall von Hindenburg, Fraise Tomate. 

62. KRAKONOS. 

Původ: Německo, pěstitel A. Qoschke. 
Velikost: plody jsou veliké, váží 18 g, jsou 

47 mm široké, 37 mm vysoké. 
Tvar je převážně krátce kuželovitý; plod je 

široký s tupou Špičkou nebo i zašpičatělý; 
ke kalichu je kuželovitě zúžený, tvoří úplně 
hladký krček, který i nažky postrádá. 

Barva je jasně červená, lesklá, špička plodu 
zůstává často bělavá, nevybarvená. 

Nažky .jsou žlutozelené, velmi četné, v měl
kých jamkách, hojně ochmýřené. 

Dužnina je bělavá, pod slupkou načervenalá,. 
jemná, hojně šťavnatá,• chuti příjemně aroma-
tické, sladké. , 

Zraje as 10. června, vel,mi záhy, v několika 
slunečních dnech mnoho plodů ~zrává, takže 
zrání postupuje velmi rychle. Ve slunné poloze· 
zraje zároveň s nejranějšími odrůdami. 

Vzrůst je zdravý, prostředně silný. Kvete vel
mi bohatě, nasazuje hojně plodů, které se dobře· 
vyvíjejí. 
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Půda: vyžaduje půdu polotěžkou, přiměřeně 
vlhkou. 

Upotřebení: cenná odrůda pro výsadbu do
mácích zahrad. 

Synonyma: Riibezahl. 

63. HORNf SLEZSKO. 

Původ: Německo, pěstitel Sclůndler. 
Velikost: plody jsou velmi veliké, 60 mm ši- · 

roké, 50 mm vysoké, váží 45 g. 
Tvar široce kuželovitý, s tupou Špičkou. 
Barva jasně červená; obchodní závadou jest, 

že špička bývá dlouho zelená. 
Nažky jsou žlutočervené, dosti hluboko po

nořené. 

Dužnina jest růžově červená, polotuhá, dob
ré, běžné chuti. K zasílání jest způsobilá jen 
na počátku zralosti. 

Zraje prostředně pozdě, 10-12 dnů po Evern. 
Vzrůst velmi bujný, zdravý, rostliny v?Iči 

mrazům i chorobám jsou značně odolné. Květné 
stvoly jsou dlouhé a silné. 
Půda: jest to velmi nenáročná odrůda, daří 

ne i v krajích se špatnějšími pěstitelskými pod
mínkami. Nejlépe prospívá v půdě polotěžké. 
Proti suchu není choulostivá, v lehké půdě 
jest zavodňování nutné. Vzhledem k veliké ú
rodnosti musí se přihnojovati. Ošetřovaná vý
sadba vydrží na stanovišti 4-6 let. 

Upotřebení: výborná tržní odrůda pro velké 
polní výsadby. Ovoce je způsobilé k výrobě 

Synonyma: Hornoslezská, Oberschlesien. 

64. ITALIE. 
Původ: Německo, pěstitel G. Goschke. 
Velikost: převážně velmi veliká; plod jest 

.58 mm široký, 45 mm vysoký, váží 40 g: · 
Tvar bývá nestejný, nejčastěji krátce · kuže

lovitý a žebernatý; všechny plody jsou však 
nestejně hluboce rýhované. 

Barva červená až rudá; slupka je pevná, do
sti silná, nápadně se leskne, je jako lakovaná. 

Nažky jsou žluté, velmi četné, nestejně ve-
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liké, nápadně vyvstalé nad povrchem. Ve vel
kém množství jsou na zelené špičce plodů. Plod 
na omak je velice zdrsnělý. 

Dužnina je řídká, dosti tuhá, většinou s prázd
ným středem. Svazky cevní jsou bělavé, značně 
-~ilné, čímž dužnina je velmi vláknitá; chuť má 
navinulou, zcela málo cukernatou, podřadnější 
proti jiným odrůdám. 

Zraje od 20. června, postupně, lze ji počítati 
mezi o"drůdy prostředně pozdě zrající. 
Vzrůst je nápadně silný a zdravý, olistění 

hojné, list tuhý. Rostliny bohatě kvetou a dob
ře nasazují, úroda vždy hojná. Plodní stvoly 
jsou silné, vzpřímené. 

Pitda: není náročná, roste nejlépe v těžké 
pudě. 

Upotřebení: plody záhy po sklizni nabývají 
nevábného vzhledu, pro vzdálenější dopravu se 
dobl~ ne~odí; konsumuje se převážně ve sta
vu cerstvem. 

65. BEDFORD CHA.MPION. 
(čti: Bedford čampiori.) 

Původ: Anglie, pěstitel Th. Laxton. 
Velikost plodů velmi veliká, až abnormální, 

-váží 55 g; jest 48 mm široká, 50 mm vyso~á. 
Tvar jeví značnou variabilitu, převládá tvar 

krátce klínovitý; vyskytují se i plody různě 
zdeformované. Na mnohých bývají nestejné 
rýhy, které vzhlednost plodů porušují. 

Barva je měděně červená, lesklá, špička plo
dů bývá často žlutozelená. 

Nažlíy jsou velmi p~tné, zrnité, převážně 
žluté a jsou částečně v lůžku zapuštěné. 

Dužnina bělavě růžová, také i' zcela růžová, 
je tuhá, velmi iťavnatá, příjemná, osvěžující, 
nakyslé chuti. I 

Zraje prostředně záhy, od 14. června. 
Vzrůst dosti vysoký, bujný a zdravý, trsy 

jsou kompaktní, plodní stvoly silné, ,vzpřímené. 
Velmi bohatě kvete, květy jsou nápadně veliké, 
.dobře odkvétá a nasazuje, je velmi úrodná. 
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Půda: má-li plně uspokojiti, vyžaduje dobře 
obdělávanou, vyhnojenou půdu, daří sd i v pů
dě lehčí. 

Upotřebení: výborná tržní odrůd~ vhodná 
pro polní pěstování jahod. Plody snaší i delší 
dopravu. Dá se s úspěchem také rychliti. 

66. KONSUM. 
I . 

Velikost: plody jsou veliké až velmi veliké,. 
váží 25 g; šířka 45 mm, výška 48 mm. 

Tvar: převládají plody obráceně dlouze klí
novité, se stran stlačené; některé jsou značně 
rýhované a na mnohých bývají znatelné žlábky. 

Barva v úplné zralosti je červená, také pouze 
ri'tžově červená. 

Nažky jsou veliké, bledě zelené a žluté, velmi 
zrnité, z lůžka nápadně vyvstalé, na nich jsou 
jednotlivě zbytky čnělek. Plod na omak je 
zdrsnělý. 

Dužnina dosti tuhá, hojně šťavnatá, výborné,. 
delikátní chuti; barvu má růžovou až oranžo-· 
vou, střed je dutý, jemně růžový. 

Zraje poloraně, ve větším množství 18. červ
na, dozrává postupně. 
Vzrůst rostlin polovysoký, rozkladitý, olistě

ní četné, list je nápadně bledě zelený. Velmi 
bohatě kvete, plody se dobře vyvíjejí, plodní 
stvoly jsou dosti vzpřímené. 
Upotřebení: dobrá tržní odrůda, hlavně však 

pro domácí zahrádky lze ji doporučiti. Nevý
hodou jest, že špička plodů jest dlouho zelená. 

67. šV ABSKA KARKULKA. 
Původ: Německo, pěstitel Fr. Paape. 
Velikost: plod veliký, až velmi veliký; prů

měrné plody jsou as 40 mm široké i vysoké,_ 
váží 40 g. 

T,·ar má kulovitý. 
Barva růžově červená, v úplné zralosti čer

vená. 
Nažky jsou žluté, veliké a četné, sedí na 

povrchu. 
Dužnina růžová, ve středu červená, jest tu_há • .. 

velmi aromatická. 
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Zraje prostředně pozdě až pozdě. 
Vzrůst je zdravý a silný, olistění je mo

hutné, listy tmavě zelené. Rostlin# jsou velmi 
otužilé. Plodní stvoly jsou vzpřímené, silné. 

Vzdálenost: 90 x 60 cm. 
Půda: ncní náročná, do hl-e prospívá v půdě 

prostředně těžké. K docílení nejlepších výsled
ků napomáhá hlavně dostatečné zavlažování. 

Upotřebení: výborná odrůda pro vzdálenější 
dopravu, plody zůstávaJÍ i v úplné zralosti ně
kolik dnů tuhé. 

Synonyma: Rotkapple von Schwabenland. 

68. PLNIC KOSů. 

Původ: Anglie. 
V clikost prostřední; šířka plodů 32 mm, výš

ka 28 mm, váha 9 g. 
Tvar jmenovitě prvních plodů je kulovitý, 

jinak ale vyskytují se ve tvaru menší i větší 
odchylky. 

Bana je světle růžová, také i slabě červená, 
na sluneční straně více světle začervenalá. 

Nažky leží převážně na povrchu, jsou hnědé 
i žluté. 

Dužnina je velmi aromatická, v chuti podobá 
se Ananasové bílé. 

Zraje od poloviny června, prostředně záhy. 
Plodnost jest hojná, vydrží po čtyři léta na jed
nom stanovi~ti a úroda je v. každém roce stálá. 

' Vzrůst má prostředně silný, rostliny jsou do
sti nízké, kompaktní, velmi bohatě kvetou a 
plody dobře nasazují. 
Půda: dobře prospívá v lehčí půdě; je-li 

sucho, vyžaduje zálivku. 
Upotřebení: prvotřídní stolní odrůda, vhodná 
pro trh, dopravu snáší dobře. 
Synonyma'!" Korbfiiller, Filbascet. 
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69. LUCIDA -PERFECT A. 

PuvÓd: Německo; pěstitel Gloed. 
Velikost prostfední; šířka jest 37 mm, výška 

30 mm; váží 11 g. 
T,·ar jest kulovitý, převážně u všech plodů 

stejný, pouze malé plody bývají krátce kuže
lovité. 

Barva jest oranžově růžová, také pouze rů
žová, slupka je nápadně lesklá. 

Nažky jsou hnědočervené, ve zcela mělkých 
jamkách, na jejich Špičkách jsou jednotlivě 
zbytky zaschlýc-J:t čnělek. 

Dužnina je bílá, měkká, velmi šťavnatá, slad
ká, s výtečnou kořenitou, pikantní příchutí, 
poněkud závislou na stanovišti, vhodná k za
vařování. 

Zraje prostředně pozdě až pozdě, první plody 
26. června. 

Vzrust nízký, velmi zdravý, sporý, list lesklý, 
drsný a tmavý. Rostliny velmi bohatě kvetou, 
hojně nasazují a dosti · dobře plodí. 

Vzdálenost při polní výsadbě 60 x 30 cm, v 
zahrádkách 50 x 25 cm. Možno je sázeti jako 
obrubu. na rabata. Tvoří ve velikém počtu 
úponky. 

Puda: daří se všude, i v lehčí, suché půdě 
je vděčná. Výsadby obnovují se po 4-5 letech 
a rostliny i v tomto stáří uspokojivě plodi 
Upotřebení: pro svoji nenáročnost lze ji do

poručiti zvláště do krajů se Špatnějšími pěsti
telskými podmínkami pro domácí zahrady. 

Synonyma: Ananasová chilská. 

70. LAHůDKA. 

Semenáč odrůdy Král Albert Saský. 
Velikost: plod je veliký, vyrovnané velikosti, 

50 mm široký, 42 mm vysoký. 
Tvar vzhledný, kulovitý. 
Barva jest jasně růžová, místy i oranžově 

růžová. 

Nažky sedí téměř na povrchu, jsou dosti 
veliké, zrnité. 
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67. Svóbskó karkulka. 

' 
68. Plnič košů. 

69. luc~ pertecta. 
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Dužnina je měkká, velice šťavnatá, barvu má 
smetanově bílou, chuti je delikátní, aromatické . 

Zraje prostředně záhy. 
Vzrůst zdravý, rostliny zůstávají nižší, vůči 

nepohodám odolné, olistění je četné, tmavě 
zelené. Starší rostliny vytvářejí hojnost šJa
hounů. Jest velmi úrodná. 

Vzdálenost: 60 x 35 cm. 
Půda: nejlépe se osvědčila v půdě lehčí, ji

nak ale prospívá v každé, pro pěstování jahod 
příznivé půdě; uspokojující výnos podmiňuje 
dobré hnojení a zavodňování. Plody příliš slunci 
vystavené podléhají slunečnímu úpalu. 

Upotřebení: pro velké výsadby se nehodí; 
velice vděčná jest do domácích zahrad, kde 
přináší velmi bohatou sklizeň. 

Synonyma: Delicates. 

71. ANANASOV A BILA. 

Velikost prostřední, šířka plodů jest 45 mm, 
výška 35 mm. 

Tvar převážně kulovitý, také i ÍŠiroce a krát-
. ce kuželovitý. ' 

Nažky bledě červené leží na povrchu. 
Dužnina je tuhá, jemná, chuti výborné, velmi 

l!iladké, s ananasovou příchutí, barvy bílé. 
Zraje v polovině června i později, prostředně 

pozdě. 

Vzrůst je prostředně silný; šlahouny tvoří ve 
velkém množství. 

Vzdálenost: při větších výsadbách 60 x 35 cm; 
. v zahrádkách 50 x 30 cm. 
·· Půda: dobře prospívá v lehčí, hlinito-písčité 
půdě, která má dostatek humusu. V těžké, 

· jílovité půdě roste slabě, plody zůstávají malé, 
rostliny jsou náchylné k chorobám, špatně pře
zimují a velmi snadno vymrzají. úroda bývá 
dobrá, někdy pouze střední. 
Upotřebení: patří mezi nejchutnější odrůdy 

jahod, je vhodná i pro zavařování, doporučuje 
se ·pro výsadby domácích zahrad. 

Synonyma: Weise Ananas, White pine apple. 
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72. AMI L. GAUffiiER. 
(čti: Ami Luj Gótié.) 

Původ: Francie. Náleží do skupiny velko
plodých, remon~ících jahod, plodících po dru
hé na rostlinkách šlahounových, takže na po ... 
nechaných šlahounech plody se postupně vyví
její a dozrávají. 

Velikost· plodů jest nadprostřední až veliká~ 
Tvar . jest p!-evážně kulovitý, jinak kuželo-

vitý i srdčitý. 

Barva bledě rt"!žová, se zelenou špičkou. 
Nažky červeně žluté i hnědé, leží na povrchu~ 
Dužnina bělavě růžová, velice šťavnatá, je 

spíše měkčí, vonná, výborné, sladké, značně· 
aromatické chuti. 

Zraje polopozdě. 
Vzrůst bujný, trsy spíše rozkladité, řídce o-· 

Iistěné, listy dlouhé, úzké. 
Půda: vyžaduje dobrou zahradní půdu. 
Upotřebení: stolní odrt"tda ku pěstování v do

mácích zahrádkách, při pečlivém ošetřování~ 

73. CHANT CLAla. 
(čti: šant Klír.) 

Původ: Francie. 
Velikost prostřední; šířka 30 mm, výška 

28 mm, váží 8 g. 
Tvar převážně kulatý, většinou u všech plo

dů stejnoměrný. 

Barva oranžově růžová, bělavě růžová, nebo 
i slabě začervenalá. 

Nažky bledé i tmavé, jsou umístěny v mis
kách pod povrchem, zbytky čnělek jsou velmi: 
četné, ojediněle i pichlavé. 

Dužnina je velmi jemná, vonná, bělavě rů-
žová, pod slupkou růžová, chuti sladké, aro
matické, s příchutí lesních jahod. 

Zraje 11. června, velmi záhy. 

Vzrůst nízký, trsy kompaktní, oÍistění zdra
vé, list temně zelený, slab~ plstnatý. Úrodnost 
prostřední. · 
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70. lahůdka. 

71. Ananasová bílá. 

72. Ami l. Gauthier. 

Tab. XXVI. 



Půda: vyžaduje dobrou, humusní a dostateč
ně zavlažovanou půdu. 

Upotřebení: pro milovníky zvláštních odrůd, 
kteří v prvé řadě oceňují kvalitu a potom te
prve kvantitu ovoce. 

7 4. GLOffiE DE ST. LOUIS LAV AL. 
P6vod: F rande. 
Velikost prostřední, jednotlivě až veliká, váží 

.3 g; šířka plodů jest 24 mm, výška 26 mm. 
Tvar krásně, pravidelně srdčitý. 
Bana: v úplné zralosti tmavě červená, jinak 

oranžově červená. 
Nažky jsou velmi četné, hnědé. 
Dužnina bělavě růžová; tuhost dužniny za

eehovává sd i u plodů značně přezrálých. Plody 
i delší dobu utržené nemění barvu ani chuť. · 
Značně aromatickou chutí, jakož i vůní, jest 
podobná lesní jahodě. 

Zraje od 15. června; postupně hojně kvete 
a rodí se značným kolísáním do podzimu. 

Vzriist zdravý. 
Piida: tato odrůda měsíčních jahod vyznačuje 

se velikou plodností a proto vyžaduje bohatě 
vyhnojenou, ''ýhřevnou půdu, jinak plody jsou 
velmi drobné, nechutné. 
Upotřebení: vhodná k účelům j~o jiné mě

síční jahody. 

75. ROYAL HESICORT. 
(čti: Rojal Hezikort.) 

Remontující velkoplodá odrůda. 
Velikost prostřední; plod jest 25 mm široký, 

35 mm vysoký, váží 5 g. 
Tvar kuželovitý. 
Barv.a na špičce plodů oranžově růžová, po

stupně růžová až jemně začervenalá; celkově 
plody jsou dosti neurčitých barev. 

Nažky četné, bledě žluté, jsou zcela zapuš
těné. 

' Dužnina smetanově bílá, v okraji začerve
nalá, je tuhá, příjemně voní, chuť má sladkou, 

~ mírně kořeněnou. 
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Zraje koncem června, prostředně pozdě. 
Vzrtist bujný, trsy jsou rozkladité, úrodnost 

prostřední. ' 

Upotřebení: pouze pro domácí zahrádky. 

76. LA GtNtREUSE. 
(čti: La Zénéroz.) 

Původ: Francie. 
Velikost: plody jsou veliké, stejnoměrně vy

vinuté; 20 mm široké, 30 mm dlouhé, váží 5 g. 
Tvar tém'ěř všech plodů je pravidelný, dlou-

ze kuželovitý. 

Barva světle červená, až tmavočervená. 
Nažky jsou velmi četné, začervenalé. 
Dužnina bělavě růžová, pod slupkou červe-

ná, je velmi dobré, příjemně aromatické chuti. 
Voní podobně jako lesní jahoda. 

Zraje: ojedinělé plody počínají zráti 12. červ
na, ve větším množství 18. června, dále postup
ně uzrávají až do podzimu. 
Vzrůst bujný, zdravý, stvoly jsou dosti vzpří

mené, prostředně silné, vynikají nad rozložené 
listy. Úponky záhy zarůstá celé okolí, takže 
k množení jest dostatek mladých sazenic. 
Půda: dobře roste a bohatě plodí v každé, 

poněkud pro pěstování jahod příznivé půdě, 
s přirozenou vláhou. 
Upotřebení: jest to měsíční jahoda, plodící 

po celé léto; velikost, tvar i výborná chuť ji 
doporučují k rozšíření- i ve větším rozsahu, kde 
jest zaručen odbyt, zvláště v cukrárnách a 
restauracích. · 

77. DOEBELITZ. 
(čti: Déblic.) 

Ptivod: Německo. • 
'\telikost prostřední; plod jest 17 mm široký, 

20 mm vysoký, váží 3 g. 
Tvar lmželovitý. 

Barva v úplné zralo~ti až tmavě červená, 
jinak jasně červená. 

Dužllina dosti tuhá, chuti příjemně navinulé, 
s výraznou aromatickou příchutí lesních jahod. 
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73. Chcint Clair. 

74. Gloire de St. Louis Laval. 

75. Royal Hesicort. 

.. 
76. La Généreuse. 
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úplr:Jě nezralé plody této chuti nedocilují a 
zůstávají spíše kyselé. 

Zraje koncem července, až do konce srpna, 
nejvíce plodů bývá v měsíci červenci. 

V Lrůst jest bujný a zdravý. šlahouny se tvo
ří ve velkém počtu. 

Vzdálenost: 45 x 30 cm. 
Pitda: daří se sice · v každé obdělávané půdě, 

hodí se však ponejvíce ku pěstování v zahra
dách; pro polní kultury se vysazuje pouze 
u velkých odbytových středisek. 

Upotřebení: v době, kdy není dostatek lesních 
jahod, je dobře náhrazují, u cukrářů a v po

. dobných podnicích výborně se zpeněží. Náleží 
k nejvýnosnějším odrůdám měsíčním •. 

Synonyma: Dobeltická, Ruhm von Dobeltitz, 
Chlouba Doblitzu. 

78. 79. BARON SOLEMACHER. 

Pirvod: Německo, pojmenovaná jest po pěs
titeli. 

Velikostí překonává téměř všechny měsíční 
jahody; bývá as 26 mm široká, 34 mm vysoká, 
váží až 4 g. 

Tvar má krátce kuželovitý, více kulatý než 
špičatý; tím se napomáhá stejnoměrnějšímu 
zrání, než je u odrůd špičatoplodých. 

Bana je tmavě červená, také i jasně červená. 
Nažky jsou tmavé, jednotlivě i žluté, sedí 

většinou na povrchu. 
Dužnina je jemná, bělavě žlutá, pod slupkou 

červená, chuti je delikátní, aromatické. 
Vzrůst jest zdravý, rostliny jsou nízké, kom

paktní. Je neobyčejně plodná, největší množ
ství plodů bývá po druhém květenství. Plodní 
stvoly jsou vzpřímené, plody zrají nad listy. 

Zraje ojediněle již 12. června, plodí postupně 
až do pozdního podzimu, kvete stál~. 

šlahouny netvoří, množí se semenem jako 
Ruyana . 
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Upot.řebení': má mnoho dobrých vlastností, 
které ji doporučují k rozšíření, předevšún do 
domácích zahrádek . 

.Zlotá Baron Solemacher jest variace původ
ní' odrůdy, má tytéž vlastnosti, pouze zbarvením se liší. 

80. 81. RUYANA. 
P6vod: Německo. 
Velikost: prostředně veliká až veliká; prů

měrné plody jsou 25 nun široké, 34 nun vysoké, váží 31/
1 

g. 
Tvar dlouze kuželovitý. 

Nažky žluté i hnědé, leží převážně na povrchu. 

Barva červená až tmavě červená. 
Dužnina připomíná intensivní vůní a lahod

nou chutí lesní jahody. 

Zraje od počátku července dlouho do pod
zimu, hlavní sklizeň bývá v srpnu a v prvé 
polovině září. Prvé zralé plody objevují se již 

· 17. června. Plodnost veliká a to i po prvém květenství. 

Vzrůst jest zdravý, rostliny jsou nízké, lze 
. jimi vroubiti záhony, cesty a pod. Sazenice 
neodnožují a doporučuje se pěstovati v kultuře 
jednoleté ze semene; plody na starších trsech 
jsou nápadně menší. Nažky se vysévají v čer
venci a srpnu, letní výsev jest lepší než podzimní. 

Upot.řebení: tuto měsíční jahodu lze doporuČiti předevšún do domácích zahrádek a tam, 
kde jest zaručený trvalý odbyt ovoce. 

Ruyana žlutá jest podobných vlastností. 
Synonyma: Riigen. 
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Vaněk: Lidová pomologie, VIII. " Tab. XXVIII. 

77. Doblitz. 

78. 79. Baron Solemacher, červená a žlutá 

80. 81. Ruyana, červená a žlutá 
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ANGREŠT ,Y 
82. AZUR. 

Pilvod: čechy; pěstitel J. šok, Velvary, 1920. 
Velikost: bobule jsou veliké, 30 mm široké, 

40 nun dlouhé, váží 12 g. 
Tvar vejčitý, také i oválný. 
Slupka jest lysá, jemná, prostředně silná, pev

ná. BarVu. má tmavozelenou, je řídce, nepravi
,delně, velmi znatelně žilkovaná, na povrchu 
bělavě tečkovaná. žilky částečně se větví. 

Dužnina jest hutná, sladká, jemně navinulá, 
.aromatická. 

Zraje v prvé polovině července. 
Vzrůst: keře rostou bujně, rozložitě a jsou 

velmi plodné. Letorosty jsou prostředně dlouhé, 
silné, opatřené po celé délce jedním až třenů 
prostl-edně velikými ostny. 

Upotfebení: stolní odrůda. 
Synonyma: Velvarský smaragd. 

83. KRALOVNA VIKTORIA. 
Původ: Anglie. 
Velikost: bobule jsou velnů veliké, až 30 mm 

:Široké, 42 mm dlouhé. 
Tvar oválný, neb láhvicovitě protáhlý. 
Slupka jest dosti silná, řídce a krátce ochmý

řená, barva jest tmavě zelená; žilky jsou velmi 
znatelné, výrazné, hojně rozvětvené. 

Dužnina má silně navinulou chuť. 
Zraje koncem července. 
'Vzrůst má velmi silný, převislý. 
Synonyma: Queen Victoria. 

84. . OTEC P ALACK'f. 
Pul'od: čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary. 
Yelikost: bobule velmi veliké, 40 mm dlouhé, 

36 mm široké. 
T,·ar protáhle kulovitý, velice vzhledný. 
Slupka se leskne, má barvu světle zelenou až 
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trávově zelenou. Četné a velmi znatelné, bělavě 
zelené žilkování )e dosti rozvětvené. Slupka je 
sice slabší, avšak dostatečně pevná, jadérka. 
i~áste<>:ně jí prosvítají. 

Dužnina má chuť převážně sladkou, mírně nakyslou. 

Zraje v druhé polovině července. 
Vzrllst velice zdravý, poněkud rozložitý, leto

rosty jsou silné a dlouhé. Plodí záhy, ovoce 
vyrovnané, stejnoměrné velikosti. 

Upot.řel>eni: nádherná stolní odrůda. 

85. ZELENA HRUšKOVITÁ. 
Původ: Anglie. 

'Velikost: bobule jsou až velmi veliké, dosa
lmjící až 26 mm šířky, 50 mm délky; váží as; 11 g. 

Tvar hruškovitý. 
Slupka je slabá, lysá, jednotlivě u kalichu 

ochmýřená, světle až tmavě zelená, žlutě žilkovaná. 

Dužnina je šťavnatá, sladká, příjemně nakyslá. 

Zraje v druhé polovině července. 
Vzrůst prostředně bujný, zdravý, keře jsou 

značně stálé, velmi úrodné. 
Upotřebení: dobré stolní ovoce, vhodné i ke 

zpracování za zelena i ke konservaci. 
Synonyma: Griine Flaschenbeere, Green Wil

low, Johnson, Willowova, Weiden Krausbeere,. 
Johnson's griine }Veidenbeere. 

86. VOSYKůV SEMENAč. ' 
Původ: Čechy; pěstitel Otta Vosyka; Nymburk. 

Velikost: bobule jsou značně . veliké, až 
38 mm dlouhé a 31 mm široké. 

Tvar dlouze oválný. 
Slupka je ochmýřená, s krátkÝmi, světle žlu

í:Ými chloupky; barva zelenavě žlutá až úplně 
žlutá, velmi četně a výrazně žilkovaná. 

Dužnina je žlutozelená, šťavnatá, plná drob
ných jader, chuti velmi sladké. 
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82. Azur. - 83. Královna Viktorie. 

85. Zelená hruškovitá. 

84. Otec Palacký. 86. Vosykův semenáč. 

87. Neuwiedská raná: 88. Lady Delamere. 
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Zraje kolem 10. července. , 
Vzrust keřů je zdravý, převislý; dřeva se 

tvoří velmi hojně. Letorosty jsou silné, mají 
většinou po třech ostnech; olistění je zdravé. 
Americké padlí u keřů vysazených v dob~e 
obdělávané půdě se doposud neobjevilo. Vy
značuje se velikou plodností. 
Upotřebení: výborná stolní odrůda. 

87. NEUWIEDSKA RANA. 
(Cti: Nojvídská raná.) 

Původ: Německo. 
Velikost značně veliká, bobule. jsou 33 mm 

široké, 38 mm dlouhé, váží 9 g. 
Tvar krátce elipsovitý až kulovitý, někdy 

šišatý. J 
Slupka je • tenká, světle až žlutavě zelená, 

ojediněle chloupkatá, řídce, výrazně žilkovaná •. 
Dužnina je jemná, hojně šťavnatá, výborné, 

navinule sladké chuti. 
Zraje v polovině července. 

Vzrust prostředně bujný, vzpřímený; na leto
rostech jsou dlouhé, jednoduché ostny. Keře 
jsou velice plodné. Do studených poloh se 
nehodí. 
Upotřebení: stolní a tržní odrůda, ovoce hodí 

se i ke konservaci. 
Synonyma: Friiheste aus Neuwied. 

88. LADY DELAMERE. 
(Cti: Lejdy Delamér.) 

Puvod: Anglie. 
Velikost: bobule jsou až velmi veliké, 29 mm 

široké, 36 mm dlouhé; váží as 12 g. 
Tvar opačně vejčitý, neb krátce elipsovitý. 
Slupka je jemná, tenká a pevná, téměř lysá, 

barvy světle zelené, se žlutavým nádechem, ně
kdY] i červenohnědě skvrnit~. Zelenavě bílé žíly 
jsou četné, hojně rozvětvené. ' 

DuŽnina má chuť velmi příjemnou, sladce 
navinulou, mírně nakyslou. 
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Zraje v polovině července. 
Vzrilst je mohutný; keře se rychle rozrůstají, 

potřebují tudíž dostatek prostoru. Na letoro
stech i starších větvích jsou ,silné, většinou 
dvojité a trojité ostny. Plodí velmi hojně. 

U!potřebenf: náleží mezi nejvýnosnější tržní 
odrůdy; ovoce vhodné ke konservaci a na vý
robu vína. 

89. GREEN OLIV. 
(čti: Grýn Oliv.) 

Původ: čechy; pěstitel E. Proche, Sloupno. 
Velikost: bobule jsou nadprostřední velikosti, 

až 30 mm dlouhé i široké. 
Tvar kulovitý, neb mírně protáhlý. úšty ka

lišní jsou dlouhé. 
Slupka jest dosti tenká, hnědavě relená, s ná

dechem spíše do hněda, neprůsvitná. Nervatur~ 
jest pod slupkou velmi význačná, hojně roz
větvená. 

Dužnina není šťavnatá, je běžné chuti, bez 
zvláštního aroma. Jádra jsou dosti početná. 

Zraje kolem. 20. července. 
Vzrůst je silnější, letorosty mají většinou po 

jednom, někdy i po třech ostnech. Keře jsou 
plodné, nenáročné. 

Upotřebení: pro domácí zahrady. 

90. DIAMANT. 
Pitvod neznámý. 
Velikost: bobule jsou dosti veliké, as 24 mm 

široké, 30 mm dlouhé; váží 9 g. 
Tvar oválný, také i láhvicovitě protáhlý. 
Slupka je silná, huď úplně lysá, nebo zcela 

ndce, ale dloure chloupkatá, barvy olivově 
žluté až tmavě zelenavě žluté, na povrchu vel
mi hustě tečkovaná; žilky jsou nestejně výraz
né, poměrně řídké. 

Dužnina je velice jemná, chuti sladké, pří
jemně nakyslé. 

Zraje v prvé třetině července. 
Vzrůst: keře rostou silně, převisle, jsou říd

oe ostnaté. 
Upotřebení: stolní odrůda. 
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89. Green Oliv. 90. Diamant. 

91. Sametová zelená. 92. Kolumbus. 93. Bílá nádherná. 

94. Valhalla. 95. Needswhite. 
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91. SAMETOV A ZELENA. 

PůYod: Německo. 
Velikost: bobule jsou veliké, 26 mm široké,. 

33 mm dlouhé, váží až 9 g. 
Tvar oválný, také i vejčitý nebo kulovitý. 
Slupka je dosti jemná, lehce ochmýřená; ja

dérka prosvítají. Barvu má bělavě zelenou, v ú
plné · zralosti až žlutozelenou a někdy bývá, 
i červeně tečkovaná. Zilkování jest řídké, vý-· 
razné, málo rozvětvené. 

Dužnina je sladká, mírně aromatická. 
Zraje uprostřed sklizně angreštové. 
'\'zrůst velmi silný, vzpřímený, na letorostech· 

bývá jeden velký, neb dva až tři menší ostny .. 
Keře jsou velmi úrodné, značně otužilé. 
Upotřebení: výborná stolní i tržní odrůda,. 

ovoce je vhodné i k výrobě vína. 
Synonyma: Smilling Beauty, Griine Sammt

heere. 

92. KOLUMBUS. 

Původ: Amerika. 
Velikost: bobule jsou veliké, 27 mm široké,. 

32 mm dlouhé, váží 10 g. 
Tvar krátce oválný nebo kulovitý. 
Slupka světle zelenavě žlutá, jednotlivě i teč

kovaná a skvrnitá, krátce a nenápadně ochmý
řená, řídce žilkovaná; žilky jsou výrazné, dosti 
četně rozvětvené. 

Slupka je dosti silná, kyselá. 
Dužnina je jemná, má chuť velmi příjemnou,, 

sladce navinulou. 
Zraje uprostřed angreštové sklizně, v polo

vině července. 
Vzrůst j~ bujný, široce vzpřímený; keře hojně· 

plodí, ale vyžadují živnou půdu. 
Upotřebení: stolní odrůda, vhodná i ke kon

servaci. 
Synonyma: někteří pomologové považují Ko

lumbus za totožnou s odrůdou Bílá nádherná; 
botanicky jsou si velmi blízké. 
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93. BlLA NADHERNA. 

Původ: Anglie. 
Velikost: bobule jsou veliké, 28 mm 8iroké, 

34 mm dlouhé; váží as 11 g. 
Tvar kulovitý, až krátce oválný. 
Slupka je tenká, jemně ochmýřená, také 

i pouze lysá, průsvitná. Barvu má zelenavě 
bílou a hnědě červeně skvrnitou a tečkovanou. 
Světlé žilky jsou znatelné, hojně rozvětvené. 

Dužnina je velice jemná, neobyčejně šťav
natá, chuti sladké, zcela mírně navinulé. 

Zraje v druhé polovině července. 
Vzrust je bujný, starší keře jsou prostřední 

-velikosti, letorosty rostou vzpřímeně, mají pře
vážně jednoduché ostny. Velmi bohatě plodí, 
musí se vydatně hnojiti. 

Upotřebení: výborná stolní odrůda, vhodná 
ke konservaci za zelena, také i k přípravě 
vína a jamů. 

Synonyma: Whitesmith, Weisse Triumphbee
re, Woodward, Vítězná bílá, Feinriechende 
Zungenbeere, Glenton Beauty, Loretts Triumph, 
Renown, Ramsay Seedling, Elephant, Halls Seed
ling, Elisabeth. 

94. V ALHALLA. 

Původ neznámý. 
Velikost: bobule jsou veliké, 27 mm široké, 

'32 mm dlouhé. 
Tvar kulovitý, nebo krátce elipsovitý. 
Slupka je dosti silná, pevná, téměř lysá, bě

lavě zelená; žilkování jest bělavé, dosti četné 
a znatelné. 

Dužnina je sladká, jemně navinulá, velmi 
-dobré chuti. 

Zraje v druhé polovině července. 
'Vzrůst silný, vzpřímený, keře rostou zdravě 

.a jsou velmi úrodné, nejsou nikterak náročné. 
Upotřebení: výborná stolní odrůda, vhodná 

i ke konservování. • 
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95. NEEDSWHITE. 
'cčti: Nýdswajt.) 

Puvod: Anglie. 
Velikost: bobule jsou až velmi veliké, 29 mm 

iiroké, 34 mm dlouhé, váží 9 g. 
Tvar kulovitý, nebo krátce oválný. 
Slupka dosti silná, kyselá, je krátce' a řídce 

ochmýřená, bělavě nazelenalá. Zilky jsou vel
mi znatelné, četně rozvětvené. 

Dužnina jest jemná, zelenavá, sladce navi
nulá, mírně aromatická. 

Zraje počátkem července. 
'Vzrůst je velmi silný, vzpřímený; keře rostou 

zdravě a jsou . velmi úrodné, nejsou zvláit6 
náročné. 

Upotřebení: ovoce vhodné pro konservaci. 

96. KEEPSAKE. 
(čti: Kýpsejk.) 

Pltvod: Anglie. 
'Velikost: bobule jsou veliké, až 27 mm širo

.ké, 33 mm dlouhé, váží 10 g. 
Tvar jest oválný, jednotlivě i vejčitý. 
Slupka je velmi jemná, téměř lysá, pouze oje

diněle ochmýřená, se světlým, rozvětveným žil- . 
kováním, barvy světle zelené se žlutavým ná
dechem. 

Dužnina jest sladce navinulá, velmi příjemné, 
osvěžující chuti. 

Zraje značně pozdě. 
Vzrůst silný, vzpřímený, starší keře se roz

kládají, mají jednoduché ostny; letorosty ostnů 
nemívají. Plodnost je velmi -hojná. 

Upotřebení: náleží k nenáročným, vděčným 
.()drůdám; ovoce je výborné stolní i konservní. 

97. HANSA. 

Puvod: Německo~ 
Velikost: bobule jsou dosti veliké, průměrně 

28 mm široké i vysoké. 
Tvar kulovitý až krátce oválný. 
Slupka je pevná, lysá, bělavě zelená, řídce, 

.ne příliš znatelně žilkovaná . 
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Dužnina je velice jemná, výborné, výrazně · 
navinulé chuti. 

Zraje poloraně. 
Vzrust silný, zdravý, vzpřímený; keře jsou 

velmi úrodné. 

Upotřebení: velmi cenná a doporučitelná od
růda i pro větší výsadby, ovoce stolní i tržnL 

Synonyma: Griine Hansa. 

98. KARPišKOV A žLUT A. 
Puvod: Č.;echy; pěstitel K. Karpíšek, Lysá n. L~ 
Velikost: bobule až velmi veliké, jsou až 

32 mm široké, 43 mm dlouhé. 
Tvar oválný. Stopka jest silná, ku plodu. 

značně rozšířená. 

Slupka pevná, prostředně silná, ke stopce· 
značně silná, zcela krátce ochmýřená a dlou
hými chloupky nestejně hustě pokrytá. Barva 
žlutě 7..elená;· žilky jsou velmi znatelné, značně 
r<>zvětvené. V okolí stopky jsou drobounké 
zelené tečky, po celém povrchu jsou nestejně· 
hustě bělavé tečky. 

Dužnina velice jemná, příjemné, sladce na
vinulé, aromatické chuti. 

Stromek vyznačuje se velmi bohatou a stálow 
plodností, ovoce je vyrovnané velikosti a stej
noměrného tvaru. 
Upotřebení: stolní <>drůda. 

99. J. LOKAJ. 

Puvod: čechy; pěstitel J. Lokaj, Čelákovice .. 
Velikost: bobule jsou střední velikosti, as 

24 mm široké, 28 mm dlouhé. 
T''ar jest kulovitý, i krátce oválný. 
Slupka jest pevná, dosti silná, nechá se dobře 

stáhnouti, jest poněkud chloupkatá, hojně, ne
stejně hustě a nestejně znatelně žilkovaná;. 
barvu má bělavě zelenou. 

Dužnina je jemná, sladké a výrazně navinulé chuti. 
Zraje v druhé polovině července. 
Vzrust prostředně bujný, keře dorůstají při

měřené velikosti, nejsou náročné, jsou otužilé,. 
velmi plodné. 
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Vaněk: Lidová pomologie, VIII. Tab. XXXI. 

96. Keepsake. 97. Hansa . 

99. J. Lokai. 

98. Karpíško~a žlutá. 100. Jan Zborovský. 

'· 

1 Ol. Český zázrak. 102. Meruňková 7111tn 
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Upotřebeni: vděčná odrůda do zahrad, cen
né ovoce pro domácí potřebu. 

100. JAN ZBOROVSKÝ. 
P6vod: Cechy; pěstitel J. Šolc, Velvary. 
Velikost: bobule jsou veliké, as 32 mm široké, 

35 mm dlouhé. 
Tvar velice nepravidelný, bobule jsou zhra

natělé, se stran stlačené a proláklé . 
. Slupka jest dosti silná, pevná, matově lesklá, 

lysá, barvy zelenavě žluté; je četně bělavě 
žilkovaná, některé žilky jsou · i sytě zelené. 
V okolí silné stopky jsou velmi četné tečky, 
které se dále nestejně hustě rozptylují. 

Dužnina je poněkud hrubší; při úplném do
zrání má dobrou, sladce navinulou chuť; v ne
úplné zralosti jest chuť běžná, bez zvláštrú 
aromatičnosti. 

Zraje v druhé polovině července. 
Upotřebení: pro domácí zahrádky. 
Sy.nonyma: G. Syrový. 

101. CESKÝ ZAZRAK. 
P6Tod: Cechy; pěstitel J. Sole, Velvary, 1936. 
Velikost: bobule jsou velmi veliké, 32 mm 

široké, 37 mm dlouhé, váží 12-15 g. 
Tvar kulovitý, nebo oválný. 
Slupka je jemná, slabá, přitom však pevná, 

leskne se, jadérka jí prosvítají. Je téměř lysá; 
barva jest krásně žlutobílá se silnými trnavo
žlutými žebry; žilkování je nestejně hustě, vý
razné, dosti větvené. 

Dužnina je velice jemná, sladká, mírně na
vinulá, velice aromatická. 

Zraje v prvé polovině července. 
Vzr6st prostředně bujný; na stromku tvoří 

krásnou kulovitou komnu. 
Upotřebení: velkoplodá stolní odrůda, cenná 

pro domácí zahrádky. 
Synonyma: Masaryk. 

102. MERUŇKO V A ZLUT A. 
Původ: Čechy. 
Velikost: bobule j'sou dosti veliké, 32 mm 

v průměm, váží 15-20 g. 
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TYar kulovitý; stopka dosti dlouhá, úšty ka

lišní značně vyvinuté. 
Slupka jest řídce ochmýřená, barvy zelenavě 

hnědě žluté, jakoby jantarové. Při zralosti jest 
průhledná, s nápadnýroi žlutavýroi žilkami. 

Dužnina jest jemná, velmi šťavnatá, žlutavá, 
• jádry ne příliš početnými; podržuje dlouho 
svoji aromatickou chuť. 

Zraje v prvé třetině července. 
Vzrůst jest prostředně silný, ostny na leto

rostech jsou krátké, slabé, většinou po jednom. 
Keře jsou velmi plodné. 
Upotřebeni: výborná stolní odrůda. 

103. čESKÁ KORUNA. 
Pů1•od: Čechy; pěstitel J. Sole, Velvary, 1905. 
Velikost: bobule jsou veliké, 32 mm široké, 

35 mm dlouhé, váží 17 g. 
TYar kulovitý, velice vzhledný. 
Slupka většinou lysá, pouze jednotlivé bobule 

bývají řídce a krátce ochmýřené; je průsvitná, 
četně rozvětveně bělavě žlutě žilkovaná, řídce 
tečkovaná, barvu má krásně žlutou. 

Dužnina jest jemná, příjemné, lahodně na
vinulé, sladké chuti. 

Zraje v polovině července. 
Vzrůst velmi silný, zdravý; stromek tvoří ši

roce kulovitou a mírně rozložitou korunu, je 
záhy a hojně plodný. 
Upotřebení: prvotřídní stolní odrůda. 

104. NON PLUS UL TRA. 
Původ: Čechy; pěstitel E. Proche, Sloupno. 
Velikost: plod je velmi veliký, 38 mm dlou

hý, 30 mm široký, váží 13 g. 
T1·ar . dlouze elipsovitý nebo oválný. 
Slupka tenká, nervatura pod slupkou hustě 

rozvětvená, výrazná; slupka je řídce chloupkatá, 
průsvitná, žlutavě zelenavá, na sluneční straně 
poněkud světle zahnědlá. 

Dužnina velice jemná, sladká, šťavnatá, aro
matická. Jádra ne příliš početná. 

Zraje kolem 20. července. , 
Upotřebení: vzhledná stolní odrůda . 
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103. Ceská koruna. 104. Non plus ultra. 

106. Nejranější žlutá. 

105. Britannia. 

108. Zlatožlutá kulovitá. 

107. Honingova nejranější. 

Citronová 
obrovská. 
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105. BRIT ANNIA. 
Původ: Anglie. 
Velikost: bobule jsou veliké, 38 mm dlouhé, 

28 mm široké, váží 10 g. 
Tvar jest oválný, vejčitý nebo i protáhle ku

lovitý. 
Slupka jest průsvitná, tenká, hnědě zelenavá, 

na sluneční straně žlutavá, pod slupkou jest 
význačná nervatura. Jadérka málo prosvítají. 

Dužnina jest sladce navinulá, aromatická, 
jťavnatá. 

Zraje kolem 20. července. 
''zrůst silný, keře dorůstají značné velikosti; 

letorosty jsou dlouhé, silné, odstávají, mají po 
sobě většinou po třech (někdy až po šesti) 
,dlouhých, silných ostnech. Keře velmi záhy 
raší, hojně plodí. Vyžadují živnou půdu. 

Upotřeben,í: výborná stolní a dobrá tržní 
()drůda. 

106. 1\'EJRANtJSf ZLUT A. 

Původ: Anglie. 
Velikost: prostřední; bobule jsou 24 mm ši

Toké, 28 mm dlouhé, váží 7 g. 
T,·ar kulovitý až oválný. 
Slupka jest prostředně silná, jadérka částeč

ně prosvítají, je dlouze brvitá, barvu má mdle 
zlatě žlutou až tmavě žlutou, světležlutými žil
kami protkaná a drobounce bělavě tečkovaná. 

Dužnina jest šťavnatá, sladká, velmi donré 
.chuti. 

Zráje v prvé polovině července, vydrží ve 
2ralém stavu dlouho na keřích. 

''zrůst: keře s větvemi široce odstálými do
růstají značné velikosti, jsou velmi plodné, ná
ročné ua živnou půdu. Letorosty jsou dlouze, 
dosti řídce ostnité. 

Upotřebení: výborná pro stůll. i ke zpracování. 
Synonyma: Friiheste gelbe, Jellow Lion, Nej

ranější žlutá lví, Markt-Goldbeere, Early Sul
phur, Allerfriiheste gelbe, Friihe rauhe gelbe, 
Gelbe Honigbeere, Gelher Lowe, Golden Ball, 
Colden Bull, Moss's Seedling. 
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107. HOENINGOVA NEJRANĚJš1. 
Původ: Německo, 
Velikost prostřední; bobule jsou 30 mm ši

roké, 33 mm dlouhé, váží 7 g. 
Tl·ar oválný nebo kulovitý. 

· Slupka jest slabá, přitom pevná, řídce a dlou
ze brvitá, barvy mdle zlatě žluté. 

Dužnina jest jemná, chuti sladce navinul~ 
lahodné. · 

Zraje v prvé polovině července. . 
Vzrůst jést bujný a vzpřímený. Větve jsou vel

mi porostlé silnými, dlouhými, trojitými ostny. 
Keře dohře snášejí postřik sirnými přípravky 
na ochranu proti padlí a.Qgreštovému. 
Upotřebení: vhodná odrůda ke konservaci. 

i jako ovoce stolní. 
Synonyma: Honning's friiheste. 

108. ZLATOžLUTA KULOVITÁ. 
Po vod: Anglie. 
Vel:kost: bobule jsou nadprostřední velikost4, 

as 28 mm v průměru . 
. Tvar kulovitý. 
Slupka jest slabá, j{ldérka jí prosvítají, jest 

téměř lysá, barvy žluté, ve stínu zelenavě žluté;. 
je světležlutě žilkovaná a řídce tečkovaná. 

Dužnina jest šťavnatá, chutf sladké, příjemně 
navinulé. 

Zraje v polovině července. 
Vzrůst: keře narůstají velmi bujně, řídce se 

rozvětvují, letorosty odstávají, jsou opatřeny 
jednoduchými slabými ostny. 
Upotřebení: výborná stolní odrůda, ke zpra

cování velmi vhodná, zvláště k výrobě vína. 
Synonyma: Marmorierte Goldkugel, Golden 

Jellow, GU.inzendé Glasbeere, Dixon's goLdgeibe. 

109. CITRONOV A OBROVSKA. 
Po vod: Anglie. 
Velikost nadprůměrná; bobule jsou 30 Illln 

široké, 40 mm dlouhé. 
Tl·ar oválný, vejčitý, někdy' i láhvicovitě pro-

táhlý. I 
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K. Kamenický. 

115. Dr. K. Leger. 116. Velvarský skvost. 
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Slupka jest vělšinou úplně lysá, tenká, jadérka 
jí prosvítají, barvu má světle žlutou, bělavě 
žilkovanou. 

Dužnina jest , velmi jemná, chuti lahodně 
sladce navinulé. 

Zraje v polovině července. 
Vzrůst má prostředně silný, keře se hustě 

větví, jsou zdravé a pravidelně plodné. Vyža
.duje velmi dobrou půdu a pečlivé ošetřování. 
Letorosty odstávají, mají v dolejší části jed
noduché ostny. 

Upotřebení: výborná stolní odrůda. 
Synonyma: Two to One, Riesen-Zitronenhee

re, Whittacker, Citronen-Glasheere. 

110. ZLATOHAV. 
Původ: čechy; pěstitel J. Sole, Velvary, 1928. 
Velikost: bobule jsou veliké, as 38 mm dlou

hé, 28 mm široké, váží 10 g. 
Tvar dlou:re oválný, také i kulovitý. 
Slupka jest dosti silná, průsvitná, četně hrub

šími chloupky pokrytá, barvu má zlatě žlutou, 
u stopky a kalichu bělavě zelenou. žilkování 
je husté, velmi znatelné, často hojně rozvětvené, 
místy jsou i bělavé tečky. 

Dužnina je velice jemná, chuť má lahodnou, 
sladkou, mírně navinulou. 

Zraje v prvé polovině července. 
Vzrůst prostředně silný, · dosti vzpřímený. 

Letorosty jsou opatřeny jedním až třemi ostny. 
Upotřebení: stolní odrůda. 

t 11. TRIUMPHANT. 
(čti: Traiomfnt.) 

Původ: čechy; pěstitel E. Sámal, Ml. Bo
leslav. 

Velikost: bobule jsou velmi veliké, až 27 mm 
široké a 38 mm dlouhé. 

Tvar oválný, někdy opačně vejčitý. 
Slupka jest lysá, tenká, semena jí prosvítají; 

barvy žluté s bělavým nádechem, znatelně svět
le žlutě žilkovaná. 

Dužnina jest sladce navinulá, příjemné chuti. 
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Zraje uprostřed angreštové sezony. 
Vzrůst: keře rostou bujně, vzpřúneně, po

stranní větévky jsou jemné a husté; jednoduché" 
také i dvojité neb trojité ostny jsou velmi 
četné. Keře vynikají stálou a bohatou plodností. 
Upotřebení: ovoce je všestranně použitelné 

pro trh i tovární konservaci. 
Synonyma: Gelbe Triumphbeere. 

112. SLUNOZAŘ. 

Původ: čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary. 
Velikost nadprostřední; bobule jsou 27 mm 

široké, 32 mm dlouhé. 
Tvar protáhle kulovitý, nebo oválný. 
Slupka jest lysá, dosti silná, nápadně a dosti 

hustě bělavě žlutě žilkovaná; barva jest sytě 
žlutá, zářivá, kolem stopky a kalichu bělavě 
žlutá, místy i červeně skvrnitá. 

Dužnina jem.ná, má chuť sladkou, příjemně 
nakyslou. -

Zraje kolem 20. července. 
Vzrůst prostředně silný, keře jsou rozložité 

a velmi hojně plodné. 
Upotřebení: pro domácí zahrádky. 

113. FORESTER. 
Původ: Anglie. 
Velikost: bobule jsou veliké, 35 mm dlouhé, 

30 mm široké. 
Tvar převážně kulovitý. 
Slupka není příliš silná, je jakoby průsvitná, 

hnědavě zelenavá, s nápadnými, hQstými, svět
le zelenými žilkami. Povrch je pokryt dosti 
četnými, 2- 3 mm dlouhými, rezavě červe
nými chloupky. 

Dužnina jest mdle ~ladká, aromatická, obsa
huje dosti početná jádra. 

Zraje prostředně pozdě, as o týden později 
než Maurerův semenáč. ' 
Vzrůst prostředně bujný, vzpřúnený, větve 

mají většinou po jednom, někdy i po třech 
silných ostnech. 
Upotřebení: dobrá tržní i stolní odrůda. 
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114. DR. ING. K. KAME~1CKf. 
Pitvod: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1934. 
Velikost : bobule jsou veliké, 29 nun široké, 

37 mm dlouhé, váží 11 g. 
T,·ar hruškovitý, jednotlivě i vejčitý. 
Slupka jest krásně karmínově červená, temně 

pruhovaná, zlatově šedě tečkovaná, takb i jem
ně růžová s červeným žebrem. Jest slabá, pev
ná, lesklá, dá se stáhnouti, prosvítají jí četné, 
místy i hojně rozvětvené žilky. 

Dužnina jest velmi jemná, znamenité, sladce 
navinulé a aromatické, kořenité chuti. 

Zraje v polovině července. 
Vzrůst: letorosty jsou silné, olistění velmi 

zdravé, koruna stromku je rozložitá, plodnost 
velmi hojná. 
Upotřebení: výborná stolní odrůda. 

115. DR. K. LEGER. 

Původ: čechy; pěstitel J. Nosál, Kolín. 
Velikost: bobule veliké, až 40 mm dlouhé, 

32 nun široké. 
Tvar dlouze oválný. 
Slupka je velice slabá, pevná, dobře se nechá 

stáhnouti, lysá; barva jest krásně rumělková 
i krvavá, u plodů sluncem ozářených až hnědě 
červená. žilkování je sice bohaté, ale ne příliš · 
výrazné; kolem stopky a středem bývají četné 
tečky. 

Dužnina slupkou mírně prosvítá, chuť jest 
příjemná, navinulá a značně nakyslá. 

Zraje as ve druhé třetině července. 
Roste rozložitě, jest proto nutno vznosný 

vzrůst koruny z mládí řezem pokud možno 
usměrniti. 
Upotřebení: stolní odrůda. 

116. VELVARSKÝ SKVOST. 

Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1905. 
Velikost : bobule jsou nadprostřední velikosti; 

45 mm dlouhé, váží 14 g. 
Tvar hruškovitý; některé plody jsou také 

nápadně zhranatělé. 
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Slupka jest dosti silná, pevná, lehce se sta
huje, je většinou úplně lysá, nestejně růžově 
červeně zastřená. Žilkování je řídké; výrazné, 
bělavé tečky jsou velmi četné. 

Dužnina je velice jemná, chuti sladce navinulé, aromatické. 
Zraje v polovině července. 
Vzrůst velmi bujný, rozkladitý, letorosty mají 

po jednom prostředně silném ostnu. 
Upotřebení: stolní odrůda, velmi vděčná pro 

domácí zahrádky. 

117. KARPišKOV A čERVENA. 
Původ: Čechy; pěstitel K. Karpíšek, Lysá n. L. 
Velikost: bobule jsou značně veliké, až 34 mm 

široké, 40 mm dlouhé. . 
Tvar protáhle kulovitý, neb oválný, vždy 

velice vzhledný. 

Slupka jest velice pevná, poměrně však slabá, 
jadérka jí prosvítají; základní barvu má červe
nou, celkové zbarvení bývá v různých odstí
nech. Žilkování je nestejně VÝrazné a husté, 
žilky jsou nestejnoměrně rozvětvené. Na po
vrchu jsou v podélných čarách bělavé tečky. 

Dužnina je jemně zrnitá, obsahuje hojně 
jadérek, je sladká a mírně navinulé chuti. 

Zraje ve druhé polovině července. 
Vzrůst prostředně silný, rozložitý. Stromky 

záhy a hojně plodí, v době květů jsou vůči 
mrazíkům značně odolné. Přebohatou úrodu 
jest nutno podporovati vydatnýru hnojenún. 
Upotřebení: prvotřídní stolní odrůda. 

118. DR. L. RIEGER. 
Původ: Čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1908. 
Velikost: bobule jsou nadprostřední velikosti; 

28 mm široké, 37 mm dlouhé. 
Tvar oválný. 

Slupka slabá, pevná, dá se dohře stáhnouti, 
je řídce a dosti dlouze chloupkatá. Barva jest 
jemně červená, v úplné zralosti až tmavě čer
vená, místy jakoby osmahlá. Od stopky sou
střeďují se velmi četné tečky, které se obje" 
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Vaněk: Lidová pomologie, VITI. Tab. XXXIV. 

117. Karpíškova červená. 118. Dr. L. Rieger. 

119. Perla. 121. Šolcova naděje. 

120. Roaring Lion. 

122. Wilmotova červená raná. 123. Riese von Cothen. 



vují v dosti pravidelných řadách po celém 
povrchu. 

Dužnina jemná, chuť sladce navinulá, pří
jemně nakyslá. 

Zraje v druhé polovině června. 
Vzrůst bujný, dosti vzpřímený. Letorosty mají 

po celé délce většinou tři silné ostny. 
Upotřebení: pro domácí zahrady. 

119. PE.RLA. 

Půl·od: čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1914. 
Velikost velmi veliká; bobule jsou 32 mm ši

.roké, 36 mm dlouhé, váží 12 g. 
Tvar protáhle kulovitý, nebo krátce ováln)r. 
Slupka silná, pevná, jest řídce, dosti dlouze 

.chloupkatá, také i lysá; barvu má rudě červe
nou, na sluneční straně až hnědě ožehlou, také 
pouze červeně skvrnitou, nebo i místy zarů
žovělou. žilkování je velmi četné, hojně roz
větvené, na povrchu žilek je husté tečkování. 

Dužnina má chitť velmi příjem'nou, sladkou, 
značně navinulou. 

Zraje v prvé polovině července. 
Vzrůst bujný, zdravý; keř roste široce kulo

-vitě. Je velmi plodný. 
Upotřebení: stolní a tržní odrůda, mající vý

-Znamj i pro větší výsadby. 

120. ROARING LION. 
(čti: Rórink Lajn.) 

Původ: Anglie. 
Velikost: bobule veliké až obrovské, 38 mm 

·široké, 42 mm dlouhé. 
Tl·ar oválný, také i vejčitý. 

Slupka je dosti tuhá, lysá, hojně p~oláklýnů 
žilkami protkaná, má barvu až hnědě červenou 
a jest řídce hruběji tečkovan~. Povrch plodu 
jeví se jako zhranatělý, nerovný. 

Dužnina je pod slupkou zarudlá, je lahodně 
:sladká s navinulou příchutí. 

Zraje koncem července. 
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Vzrůst velice bujný, keře dorůstají značné 
velikosti, hojně plodí. Letorosty odstávají, mají 
krátké, jednoduché ostny. 
Upotřebení: velmi dobré ovoce stolní i tržní. 
Synonyma: Rote Preisbeere, Farrov, Červená 

lví. 

121. šOLCOV A NADĚJE. 
Původ: čechy; pěstitel J. Šolc, Velvary, 1937. 
Velikost: bobule jsou velmi veliké, as 30 mm 

'široké, 40 mm dlouhé, váží 20-25 g. 
Tvar oválný, také i nepravidelně zhranatělý. 
Slupka jest dosti silná, pevná, nechá se dobře 

stáhnouti; jest dlouze ochmýřená, hustě žilko
vaná, místy i zřetelně tečkovaná. Barva je· 
světle až rumělkově červená, takéj i karmínově 
růžová. 

Dužnina jest jemná, velice lahodné, mírně 
nakyslé, značně aromatické chuti. 

Zraje v druhé polovině července. 
Vzrůst: stromek tvoří kulovitou, pravidelnou 

korunu, bohatě plodí. 
Upotřebení: skvělá, velmi cenná tržní odrůda .. 
Synonyma: Beneš. 

122. WILMOTOVA čERVENA RANA. 
Původ: Anglie; pěstitel John Wilmot. 
Velikost: bobule jsou nadprostředně veliké; 

27 mm široké, 31 mm dlouhé. 
Tvar oválný, také i vejčitý. 
Slupka jest slabá, průsvitná, téměř bez chloup

ků, barvy hnědě purpurově červené; jest vý
razně světle červenými žilkami protkaná a hoj
ně šedě tečkovaná. 

Dužnina jest sladká, aromatická, příjemně , 
VODl. 

Zraje v prvé polovině července. 
Vzrůst prostředně silný, keře dorůstají dosti 

značné velikosti, jsou řídké, letorosty rostou na 
štrany, po sobě mají jednoduché krátké ostny. 

Upotřebení: výborná stolní odrůda, pro trh 
velmi významná. 

Synonyma: Wilmot's Early, Red. Wilmot, Frii
he rote, Friihreifende Wendelbeere. 
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123. RIESE VON COE1HEN. 
(čti: Rýze fon Kheten.) 

Původ: Německo. 
Velikost: bobule jsou veliké, 29 mm široké, 

36 mm dlouhé, váží 10 g. 
T,·ar krátce oválný. i nepravidelně kulovitý. 
Slupka jest silná, pevná, značně chloupkatá, 

temně purpurová až tmavě hnědá, hustě žilko
vaná. žilky jsou hojně rozvětvené; bělavé tečky 
jsou velmi četné, soustřeďují se v řídké pruhy. 

Dužnina má chuť silně navinulou, velmi pří
jemnou. 

Zraje v druhé polovině července. 
Vzrůst jest silný, zdravý, keře se široce roz

růstají; jsou značně otužilé, plodné. 
Upotřebení: všemožné upotřebení v domác

nosti, v prvé řadě jako ovoce stolní. 

124. KARPlšKOV A KULATÁ. 
Pů,·od: čechy; pěstitel K. Karpíšek, Lysá n. ~· 
Velikost: bobule jsou nadprostřední velikosti, 

až 30 mm široké, 32 mm dlouhé. 
Tvar nepravidelně kulovitý; jedna polovina 

plodu bývá často více vyvinutá a poněkud 
vyšší. 

Slupka prostředně silná, pevná; barva jest 
krvavě až tmavě červená, žilky jsou světle 
červené, výrazné a dosti rozvětvené. V okolí 
stopky a kalichu jsou drobounké tečky, které 
se nestejně hustě rozptylují po povrchu. 

Dužnina je jemná, chuti výrazně navinulé, 
velmi lahodné. 

Zraje kolem 20. července. 
Upotřebení: pro domácí zahrádky. 

125. MAY DUKE. 
(čti: May Djuk.) 

Pů,·od: Anglie. 
Velikost nadprostřední; bobule jsou 26 mm 

široké, 30 mm dlouhé, váží 8 g. 
Tvar jest krátce oválný až kulovitý. 
Slupka · jest tenká, semena jÍ prosvítají, je 

téměř lysa, barvy světle červené, temně až pur-
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purově skvrnité. Světle růžové žilky podélně 
se větví. 

Dužnina jest sladce navinulá, příjemně aro
matická. 

Zraje v prvé polovině července. 
Vzrůst bujný, keře tvoří husté koruny, leto

.rosty jsou mírně převislé, ostny jsou většinou 
jednoduché, dlouhé. Keře jsou úrodné, ne pří
liš náročné. 

Upotřebení: velmi hodnotná odrůda konserv
~í i stolní. 

Synonyma: Maiherzog. 

126. INDUSTRIE. 
Původ: Anglie. 
Velikost nadprostřední až veliká; bobule jsou 

28 mm široké, 33 mm dlouhé, váží 9 g. 
Tvar ~lipsovit)', také i kulovitý. 

. Slupka je silná, poněkud ochmýřená, řídce, 
světle červeně žilkovaná. Barva sytě červená, 
v plné zralosti až temně rudá. 

Dužnina je jemná, chuti sladce navinulé. 
Zraje koncem července. 
Vzdst velice bujný, keř se rozvětvuje řídčeji, 

v mládí roste vzpřímeně. Na letorostech jsou 
jednoduché až trojité ostny. 
Upotřebení: náleží k nejhodnotnějším tržním 

odrúdám. Je výborná zvláště ke konservaci; 
přichází na trlť i 'v!e stavu zeleném, na kompoty. 

Synonyma: Rote Triumphbeere, Whinham's 
Industry. 

127. AMERICKÁ HORSKÁ. 
Původ: Amerika. 
Velikost: bobule malé, as 30 mm v průměru, 

váží 3 g. 
Tvar převážně kulovitý. 
Slupka je dosti silná, lysá, v úplné zralosti 

až tmavě červená. 
Dužnina je velnů šťavnatá, sladká, mírně na

. kyslá. 
Zraje prostředně pozdě, vydrží velmi dlouho 

na keři, dužnina u přezrálých bobulí bývá po
někud moučnatá. 
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Vzr-6st silný, mírně převislý; keř rodí velmi 
hojně a:, to v každé půdě i poloze, roste velmi 
zdravě, vůči americkému padlí je značně o
dolný. 

Upotřebení: dobrá odrůda pro pěstování ve 
velkém a pro výrobu vína. 

Synonyma: Amerikanische Gebirgsstachelbee
re, Mountain Seedling. 

128. MAURERůV SEMENAC. 

Původ: Německo. 
Velikost: bobule jsou velmi veliké, 34 mm; 

široké, 40 mm dlouhé, váží 11 g. 
Tvar kulovitý, ke stopce mírně zúžený. Ji

nak projevují se i jiné tvarové odchylky. 
Slupka tenká, u stopky silnější, je krátce 

ochmýřená a dlouze chloupkatá, má barvu svět
le červeně mramorovanou, v plné zralosti až. 
temně rudou; prosvítající žilky nejsou příliš 
nápadné, povrch jest dosti _četně tečkován. 

Dužnina pod slupkou načervenalá, je chuti 
sladce aromatické. 

Zraje záhy po nejranějších odrůdách. 
Vzrůst je bujný, keře jsou rozkladitě pře-· 

vislé, větve s dlouhými, -jednoduchými ostny. 
Plodí hojně. 
Upotřebem: výborná odrůda tržní i oblíbená 

stolní. 
Synonyma: Smnling von Maurer, Queen q_f 

Queens. 

129. NEGRO. 
Původ: čechy; pěstitel J. Sole, Velvary, 1926. 
Velikost: bobule jsou veliké, 29 mm široké,. 

34 mm dlouhé, váží 14 g. 
Tvar kulovitý i oválný. 
Slupka jest nestejně hustě ochmýřená, velmi 

jemná, těžko se stahuje, leskne se. Barva jest ' 
temně rudě červená, až hnědá. žilkování jest 
četné, projevuje se hnědými čarami; tečkování 
hojné, výraz-né, bývá seskupeno kolem stopky 
n rozbíhá se dále po povrchu. 
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Dužnina má chuť velmi dobrou, navinule 
'filadkou, mú·ně nakyslou. 

Zraje v polovině července. 
Vzrůst bujný, dosti vzpřúnený; keř plodí 

záhy a hojně. · 
Upotřebení: stolní odrůda, předevšún pro do

mácí zahrádky. 

130. SOLCůV MILAčEK. 
Původ: čechy; pěstitel J. Sole, Velvary, 1924. 
Velikost: bobule jsou nápadně veliké, 40 mm 

.dlouhé, 34 mm široké, váží 18 g. 
Tvar vejčitý, také i oválný. 
Slupka je silná, pevná, nechá se dobře stáh

nouti, je krátce a řídce chloupkatá. Barva jest 
:z větší části tmavě červená, na straně sluncem 
<>zál-ené až hnědá, jako osmahlá. žilkování jest 
znatelné, žilky se sbíhají do jednoho místa; na 
povrchu jsou zřetelné, červenavě hnědé tečky 
nebo čárky. 

Dužnina jest velice jemná, chuť velmi pří
jemná, sladká a výrazně navinulá. 

Zraje kolem 20. července. · 
Vzrůst silný, poněkud rozkladitý, stromky 

velmi záhy a hojně plodí. 
Upotřebení: nádherná, velmi chutná stolní 

<Odrůda. 

131. LAHůDKA. 
Pů1·od: Čechy; pěstitel J. Sole, Velvary, 1910. 
Velikost: bobule jsou veliké, as 29 mm ši

roké, 34 mm dlouhé, váží 12 g. 
Tvar vejčit)r, nebo oválný. 
Slupka jest pevná, prostředně silná, lysá nebo 

.zcela řídce chloupky pokrytá; barva jest gra
;nátově i tmavě červená, také i trnavorůžová. 
·žilkování je tmavé, četné, po žilkách jsou hojně 
rozsety hnědé tečky; plod tún nabývá znatel
ného pruhm·ání. 

Dužnina jest velice jemná, sladká, výrazně 
navinulé chuti. 

Zraje v polovině července. 
Vzrůst prosti'-edně silný, rozložitý. Letorosty 

mají obyčejně po jednom středně velikém ostnu. 
Upotřebení: stolní i tržní odrůda. 
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RYBÍZY 

132. HOLANDSKÝ PRUHOV ANÝ. 
Původ: Holandsko. 
Bobule · veliké, kulaté i mírně protáhlé, až 

12 mm v průměru. Barva jest zarůžovělá, znač
ně červeně pruhovaná a mramorovaná, chuť 
nakyslá, příjemně aromatická. 

Hrozen má až 18 bobulí, dosti stejnoměrně 
vyvinutých; jest až 8 cm dlouhý, prostředně 
hustý, a poněvadž bobule jsou na inestejně 
dlouhých stopečkách, bývá nesouměrný. 

Zraje v polovině července. 
Vzrůst jako u Holandského červeného. 
Upotřebení:. ovoce lze upotřebiti ke všem ú- -

.čelům, pěstuje se pouze v domácích zahradách. 
Synonyma: HolHi.ndische gestreifte. 

133. HOLANDSKÝ RůžOVÝ. 
Původ: bledoplodá variace Holandského čer

veného. 
Bobule jsou průsvitné, prostředně veliké, po

někud protáhlé, až 10 mm v průměru; barva 
jest bledě až jasně růžová, chuť příjemně slad
ce nakyslá. 

Hrozny prostřední, až 7 cm dlouhé, řídké, 
bývá v nich 16-20 bobulí, nestejnoměrně vy
vinutých; váží 5 g. 

Zraje počátkem července. 
Vzrůst: keře rostou bujně a zdravě, jsou vel

mi úrodné. Kvete prostředně pozdě. Vyžaduje 
Živnou půdu s přirozenou půdní vláhou. V ne
obdělávané a nehnojené pů'dě bobule opadávají 
a chuť jest až trpká. · 

Upotřebení: pro domácí zahrádky. 
Synonyma: HolHindische rosenrote, Blassrote 

englische, Grosse blassrote, Groseillier de Hol-
lande a Gros Fruit, Couleur de Chair. 

79 



134. PERLOV'f ZUIAN"f. 
Původ: Francie. 

Bobule nestejně veliké, až 10 mm v průměru~ 
Zbarvení bývá velice pestré; základní barva 
žlutavá jest červeně a bíle, nebo tmavě růžově 
žíhaná, také i mramorovaná. 

Hrozny as 8 cm dlouhé, řídké; je v nich 
seskupeno až 14 bobulí nestejně hustě od sebe 
vzdálených. 

Zraje v polovině července. 
Vzrůst slabší, keře rostou spoře. V suché a 

chudé půdě zakrní, bobule se ~.evyvíjejí, opa
dávají. Keř vyžaduje časté zmlazení a důkladné 
hnojení. 

llpotřebení: pěstitelský význam nemá, pouze 
jako zvláštQost. 

Synonyma: Sablonský, Perljohannisheere, 
Gloire de Sablons, Gestreifte Perl, Perle Ray
onnée, Perle Striée, Striped-Fruited, Groseillier 
a Fruits Striées, Grosse rot und weiss gestreifte. 

135. VERSAILLSK"f BlL Y. 
Původ: Francie. 
Bobule jsou kulaté, veliké, až 13 mm v prů

měru, průsvitné; barva jest žlutavě bílá, chuť' 
příjemně navinulá. 

Hrozo)· jsou až 9 cm dlouhé, polořídké, je 
v nich seskupeno až 17 bobulí; váží 6 g. 

Zraje , počátkem července. 
"zrůst vzpřímený, silný. Keře jsou úrodné, 

vůči chorobám značně odolné, vyžadují živnou, 
dohře hnojenou a ne příliš vlhkou půdu. 
Upotřebení: odrůda J:asluhující doporučení, 

ovoce lze všemožně zpracovati. 
Synonyma: Weise Versailler, Groseille de 

Versailles hlanche. 

136. BAR LE DUC. 
(čti: Bar le Dyk.) 

Pthod: Francie. 
Bobule jsou kulaté, nadprostře~ velikosti. 

10 až 12 mm v průměru, průsvitné, barvy hě-
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lavě žluté, chuti velmi lahodné, sladce navinulé, 
aromatické; mají velmi malý počet jader. 

Hrozny až 7 cm dlouhé, řídké; mají až 15 
bobulí. 

Zraje v polovině července. 
'Vzrůst velmi silný, široký, keře jsou plodné, 

ne příliš náročné. Při přílišných vedrech plody 
podléhají slunečnímu úpalu. 
Upotřebení: dobrá stolní odrůda, pro pěsto

:vání v domácích zahradách. 
Synonyma: Weisse aus Bar le Duc. 

137. DLOUHOHROZEN BtL"f. 
Bobule až velmi veliké, až 12 mm v průměru, 

mají velmi málo jadérek; barva jest žlutobílá, 
chuť jemně navinulá. 

Hrozny v délce 12 cm i více, prostředně 
řídké, mívají 21 bobulí i více, často od sebe 
až velmi v~dálených; váží 10 g. 

Zraje počátkem července. 
'Vzrůst silný, sporý, keře jsou poněkud roz

kladité, vyžadují z mládí hlubší sříznutí. Bo
hatě plodí; mají-li plně uspokojiti, musí se 
sázeti do půdy živné, vydatně hnojené, při
měřeně vlhké. 

Upotřebení: velmi vzhledná stolní odrůda, 
ovoce lze použíti i pro konservaci a pod. 

Synonyma: Dlouhohroznový, Langtraubige 
weisse. 

tl8. BULOŇSK'f BlL "'f. 
Pln· od: F rande. 
Bobule prostředně veliké, as 11 mm v prů

měru; barva jest křišťálově bílá, se žlutým ná
dechem, chuť sladká. · ' 

Hrozny as 71/ 2 cm dlouhé, řídké, mají as 
15 bobulí, nestejně vyvinutých, na prostředn~ 
dlouhých stopečkách. 

Zraje od konce června. 
Vzrůst prostředně silný, keře jsou dosti plod

né, vyžadují dohře obdělávanou a vydatně hno
jenou pťtdu. 

Upotřebení: pro domácí zahrady. 
Synonyma: Boulogneský bílý, Boulogne blanc, 

Grosse Blanche de Boulogne. 
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139. HOLANDSKf BfLý. 
Původ: Holandsko. 
Bobule jsou prostředně veliké, až 10 mm 

v průměru, kulaté, průsvitné; barva jest bílá, 
žlutavě žilkovaná, chuť vehni lahodná, sladce 
navinulá. 

Hrozny v dél~ až 7 cm jsou prostředně 
dlouhé, polohusté, mívají až 16 bobulí, stejno
měrně rozložených, váží 7 g. 

Zraje počátkem července. 

Vzrůst: keře při vzrůstající plodnosti ve vzrů
stu ochabují a poněvadž velmi hojně plodí, 
musí se obděláváním půdy a vydatným hnoje
ním vzrůstu napomáhati, jinak bobule zůstanou 
drobné. 

Upotřebení: náleží k nejlepším rybízům bělo
plodým, ovoce je výborné k výrobě vína nebo 
světlé šťávy. 

Synonyma: HolHindische weisse, Groseillier 
de Hollande a Fruits Blancs, Hollandische Perl
beere, Blanche de Hollande, Holenderská, Jee
ves' White. 

140. GOEGGINGERůV HRUšKOVITí B1IS. 

Pit vod: Riga v Lotyšsku. 
Bobule mají tvar hruškovitý, jsou středně 

veliké; barva bělavě žlutá, chuť sladce navinulá. 
Hrozny jsou husté, až 6 cm dlouhé; bývá 

v nich až 11 bobulí. 
Zraje počátkem července. 
Vzrůst · a jiné vlastnosti jsou podobné jako 

u Goeggingerova hruškovitého červeného. 
Upotřebení: stolní odrůda, pěstuje se jako 

zvláštnost botanicko-pomologická v domácích 
zahradách. 

Synonyma: Goeggingers weisse birnformige. 

141. WERDERSKÝ BlL Ý. 
Pitvod: Německo. 
Bobule velmi veliké, kulaté, až 15 mm v prů

měru, barvy průsvitně bělavé, chuti vehni la
hodné, sladké. 
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Hrozny bohaté, až 7 cm dlouhé, husté; mívají 
:až 12 bobulí stejnoměrně vyvinutých a rozlo
žených, tvoří velmi úhledné hrozny. 

Zraje koncem června - počátkem července. 
Vzrůst silný, přiměřeně bujný, keře dobře 

plodí; mají-li se bobule dostatečně vyvinouti, 
musí se keře v plné síle udržovati obdělávkou 
půdy a vydatným hnojením. 

Upotřebení: sladké, jemné a výborné stolní 
ovoce, vhodnéi i pro konservaci a kvalitní svět
lé víno. 

Synonyma: Werdersche weisse. 

142. ClSAňSKÝ BlLÝ. 
Původ: Francie. 
Bobule jsou kulaté, velmi veliké, až 14 mm 

...,. průměru, průsvitné, barvy bělavě žlutavé, 
-chuti příjemně sladce navinulé. 

Hrozny jsou až 8 cm dlouhé, polořídké, bývá 
v nich až 13 bobulí, stejnoměrné velikosti. 

Zraje koncem června. 
Vzrůst prostředně bujný; vzrůst keřů i ve

likost plodů jsou velmi závislé na půdě a hno
jení. Vyžadují vydatné hnojení, půdní vláhu 
a prořezávání starého dřeva. Jsou velmi plodné. 

Upotřebení: náleží k nejchutnějším běloplo
dým rybízům, ovoce stolní i pro konservaci. 

Synonyma: Kaiserliche weisse, Impéria! blanc, 
lmperial White, Groseillier Impéria! blanc Jau
ne, White Grape. 

143. T.I\ESŇOV'f BfL "f. 
PůTod: Německo. 

Bobule veliké, kulaté, až 13 mm v průměru; 
.barva jest nažloutlá, chuť příjemně aromatická. 
Jadérka prostředně veliká, slupkou prosvítají. 

Hrozny až 9 cm dlouhé, husté, mívají až 
20 bobulí; váží 10 g. 

Zraj~ koncem června. 

Vzrůst silný, široce vzpřímený; keře jsou 
značně veliké, dobře plodí. Vyžaduje živnou, 
dobře hnojenou a přiměřeně vlhkou půdu. 
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Upotřebeni: dobrá odrůda pro domácí za
hrady. 

Synonyma: Weisse Kirsch Joharuůsbeere, 
Grosse weisse Kirsch. 

144. VELKOPLOD"f BtL"f. 

Bobule středně veliké i veliké, kulovité neb 
poněkud protáhlé, až 11 mm v průměru; barva 
jest žlutavě bílá, chuť příjemně nakyslá. 

Hrozny jsou až 9 cm dlouhé, dobře obsazené, 
prostředně husté, mívají na dlouhých stopeč
kách až 18 nestejnoměrných bobulí. 

Zraje koncem června. 
Vzritst: keře rostou bujně, více rozložitě, 

jsou řídké a velmi úrodné. Olistění zdravé, listy 
v-úči chorohám značně odolné. Kvete záhy; při
jdou-li v době květu mrazíky, zůstanou hrozny:· 
krátké, řídké a ke konci prázdné. Vyžaduje 
chráněnou polohu, velice živnou půdu a do
statečnou vláhu. 

Upotřebení: pro domácí zahrádky. 
Synonyma: Grossfriichtige weisse, Macro

carpa. 

H5. GONDOUIN. 
(čti: Gonduen.) 

P6vod: Francie. 
Bobule jsou středně veliké, až tO mm v prů

měru, mírně protáhle kulovité; barva jest rudá, 
chuť velmi dobrá, příjemně navinulá. 

Hrozny . mívají .až 22 bobulí, nestejnoměrně. 
vyvinutých, jsou až 9 cm dlouhé, řídké; váži 
8 g. ' 

Zraje od druhé poloviny června. 
Vzrůst: keře mají velmi silný, poněkud roz

ložitý vzri'Ist. Jsou dosti náročné; za přízruvých. 
poměrů velmi t'u·odné. 

Upotřebení: pro domácí zahrádky, jako stol
ní odrůda. 

Synonyma: Grosstraubige rote Gondouin, 
Gondouin a Fruits Rouges, Gondouin Rouge •. 

SLt 

Vaněk: Lidová 

Gondouin. 
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146. PRVENEC. 
Piívod: Německo. 
Bobule veliké, až 13 mm v průměru, kulaté, 

také i poněkud protáhlé, tvaru poněkud hruš
lcovitého; obsahují velmi mnoho šťávy, chuť 
mají příjemně nakyslou. Barva jest světle čer
vená až granátová, v Ítplné zralosti až tmavě 

·červená. 

Hrozny až 10 cm dlouhé, stejnoměrné a vel
mi bohaté, bývá v nich až 25 bobulí; váží 10 g. 

Zraje počátkem července. 
"Vzrůst: keře rostou velmi bujně, značně 

Yq>římeně. Cenné vlastnosti této odrůdy jsou: 
resistence proti mykosním chorobám, odolnost 
vůči mrazíkům v době květu, nenáročnost, brz
rká a hojná plodnost. 

Upotřebení: výborná odrůda pro domácí za
.hrady, vhodná i pro velké výsadby. 

Synonyma: Erstling, Vierlandenský, Erstling 
aus Vierlanden, Groseillier de Vierlanden. 

147. GOEGGINGERůV HRUšKOVITf 

čERVEN"f. 
Původ: Lotyšsko. 

Bobule jsou ke stopce protáhlé, tvam hruš
.kovitého, středně veliké, až 13 mm dlouhé, 
lesklé, barvy sytě červené, chuti lahodně na
·kyslé. Bobule jsou téměř bez jader. 

Hrozny jsou krátké, as 6 cm dlouhé, polo
řídké, mívají až 9 bobulí. 

Zraje koncem června a počátkem července. 
Vzrůst velice sporý; keře podporují se k buj

nějšímu vzrůstu v mládí řezem, později vydat
ným hnojením. Nejsou sice náročné, plně u
tlpokojí v dobré zahradní pi1dě. 

Upotřebení: ovoce stolní, vhodné' i ke zpra
cování; pěstuje se pouze jako zvláštnost, před
stihují jej významnější odrůdy. 

Synonyma: Goegginger's birnformige rote Jo
hannisbeere, Goeggingers rote birnformige,. Ri
:bes ruhrum f. piriforme. 
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148. HOUGHTON CASTLE. 
(čti: Hótn Kásl.) 

Původ: Anglie. 
, Bobule kulaté, nadprostřední velikosti, až: 

12 mm v průměru; jsou lesklé, mají barvu až. 
tmavě červenou, chuť lahodnou, příjemně na
kyslou, s příchutí brusinkovou. 

Hrozny jsou polořídké, prostřední délky, až. 
7 cm, mívají 15-20 bobulí, váží 11 g. 

Zraje počátkem července. 
Vzrůst: keře jsou silného vzrůstu, otužilé,. 

·velmi zdravě rostou; nejsou náročné, hojně 
plodí, za přihnojování jsou velmi vděčné. K ve
te pozdě, netrpí mrazíky, takže úroda bývá 
vždy hojná. 
Upotřebení: konservní iovárny jej s oblibou. 

kupu)í; jest vhodný i pro výr~bu rybízové 
tmavé šťávy. Výborná tržní odrůda. 

Synonyma: Houghton Red Seedling, Orange
field. B),vá ztotožňován. i s odrůdami Viktoria,. 
Raby Castle. 

149. KAVKAZSKÝ čERVENÝ. 

Bobule kulaté, velmi veliké, 12- 14 mm v prů-· 
měru; jsou pri'Isvitné, barva jest skvěle červená, 
chuť pfljemně sladce nakyslá. 

Hrozny mají až 12 bobulí, jsou polohusté,. 
střední délky, as 7 cm dlouhé. 

Zraje počátkem července. 
· Vzrůst jest sporý, prostředn'ě bujný, dosti 
vzpřímený, keře jsou plodné, vyžadují živnou,. 
hojně hnojenou půdu. 
Upotřebeni: velmi vděčná, vzhledná a dobrá 

odrúda, hlavně pro výsadbu domácích zahrad. 
BÝ,Vá zaměňován s Třešňovým červeným . 

. • Synonyma: Kavkazská, Kaukasische rote,. 
Groseillier de Caucase, Ruhm von Haarlem, 
Caucasische Johannisheere, Roem van Haarlem. 

150. LAXTONůV DOKONALÝ. 

Původ: Anglie; pěstitel Laxton v Belfordu .. 
Bobule jsou velmi veliké, kulovité až pro

táhle kulovité, až 14 mm v průměru; barva 
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jest světle červená, chuť sladká, příjemně na-

kyslá. , . . 
HroznY jsou bohate, velmi dlouhé, steJnO-

měrné, dosti husté; na hroznu 14 cm dlouhém 
bývá až 27 bobulí, většinou stejnoměrně vyvi-

nutých. 
Zraje v polovině července. 
Vzrilst: keře mají silný, bujný vzrůst, zdravě 

rostou, velmi záhy a bohatě . plodí. Vyžadují 
živnou, dohře obdělávanou a přiměřeně vlhkou 
půdu. 
Upotřebení: pozoruhodná novinka, doposud 

velmi málo rozšířená; její vlastnosti doporučují 
ji především k pěstování v domácích zahradách. 

Synonyma: Laxtons Perfection, Laxtons Voll
kommenheit. 

151. HEROS. 
Pl'tvod : Německo; pěstitel H. Rosenthal, 1929. 
Bobule jsou kulaté, velmi veliké, až 16 mm 

v , průměru; barva jest skvěle leskle červená až 
rudá, chuť příjemná, sladce navinulá. • 

Hrozny jsou husté, velmi bohaté, až 14 CIII 

dlouhé, _ mívají pž 30 bobulí; váží 15 g. 
Zraje od počátku července. 

_, 

' Vzrůst: keře mají silný, vzpřímený vzrůst, 
·vyžadují živnou, humusově hlinitou a přiměřeně 
vlhkou půdu. Bohatě plodí, musí se podporovati 
vydatným hnojením; v chudé, vysýchavé neb 
neobdělávané půdě se nedaří a úroda zklame. 
Upotřebení: pozoruhodná odrůda zvláště pro 

domácí zahrádky, za příznivých poměrů: i 1pro 
polní .wýsadby. Bývá většinou zaměňována. 

152. POMONA: 
Bobule kulaté i podlouhlé, na dlouhých sto

pečkách, veliké, až 12 mm v průměru, lesklé; 
barva jest jasně až tmavě červená, chuť velmi 
příjemně nakyslá. 

Hrozny jsou řídké, velmi dlouhé, až 15 cm, 
v nich je seskupeno až 26 bobulí, stejnoměrně 
vyvinutých. 

Zraje počátkem července. 
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'\'zrlrst prostředně silný; keře rostou zdravě, 
jsou velmi úrodné, vyžadují vydatně hnojenou, 
živnou půdu. 
Upotřebení: cenná odrůda pro domácí za

hrady. 

153. DĚVINSKf VELKOPLODÝ. 

PlrTod: Slovensko. 
Bobule jsou kulaté, střední velikosti, až 

10 mm v průměru, krásně tmavě · červené, 
chuti příjemně nakyslé. 

Hrozny jsou až 7 cm dlouhé, polohusté, mají 
12-16 bobulí; váží 8 g. 

Zraje koncem června. 
Vzrůst: keře· mají vebni bujný, poněkud roz

ložený vzrůst, hojně plodí. 
l.Jpotřebení: bobule jsou tuhé, způsobilé i pro 

vzdálenější dopravu, ovoce je znamenité 'ke 
· zpracování, také i na víno. Jest to významná 

tržní odrůda, ponejvíce na Slovensku pěstovaná 
a na zdejší trhy odesílaná. 

Synonyma: Slovák, Slovenský rybíz, Deviner 
~rossfriichtige, Groseillier de Devine a Gros 

· Fruits. 

154. FAYOV úRODNÝ. 

•.Původ: Amerika. 
Bobule jsou kulaté, velmi veliké, až 14 mn;l 

v průměru; barva jest jasně šarlatová až temnti 
rudá, chuť lahodně nakyslá. 

Hrozny jsou až 9 cm dlouhé, prostředně 
husté, bývá v nich až 15 bobulí, ne vždy stejně 
vyvinutých; váží 12 g. 

Zraje koncem června. 
'\'zrůst: keře se velmi rozkládají, jsou spo

rého vzrůstu, dorůstají jen prostřední velikosti. 
Vyžadují k hojnějšímu rozvětvení důkladného 
sříznutí. - Kvete velmi časně, bývá poněkud 
choulostivý vůči pozdním mrazům, jinak plodí 
bohatě. 

Upotřebení: dobrá tržní odrůda, znamenité 
ovoce stolní, výborné i ke zpracování. 

Synonyma: Americká, Fay's fruchtbare, Fay'~ 
New Prolific, Fay's New Prolific Red Currant. 

i8 
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155. CfSAŘSK'f čERVEN'f. 
Původ: Německo. 
Bobule prostředně veliké i veliké, až 13 mm 

v průměru; barva jest světle červená, chuť 
mírně nakyslá. 

Hrozny jsou úhledné, stejnoměrně obsazené, 
řídké, až 9 cm dlouhé; bobule jsou dosti vzdá
leny od sebe, mají dlouhé stopečky, v jednom 
hroznu bývá jich až dvacet. 

Zraje od konce června. 
Upotřebení: pouze pro domácí zahrádky. 
Synonyma: Impériale rouge, Kaiser li che rote, 

lmpérial Red, Groseillier Impéria! rouge. 

156. KNIGHTůV čERVEN'f. 
(Čti: Najtův červený.) 

Původ: Anglie. 
Bobule až velmi · veliké, kulaté, as 13 mm 

v průměru; barva jasně červená, při úplné zra
losti až tmavá, chuť příjemně nakyslá. 

Hrozny as 8 cm dlouhé, prostředně husté, 
jest na nich as 15 bobulí stejnoměrně vyvinu
tých a dosti pravidelně po hroznu rozloženych. 

Zraje koncem ~ervna. 
Vzrůst silný, vzpřímený, keře záhy a stejno

měrně plodí. 
Upotřeberu: ke všem obvyklým způsobům 

zpracování. 
Synonyma: Knights grosse rote, Groseillier 

d Gros Fruit Rouge de Knight, Knight's Large 
Red, Knighťs No. 3, Pitmaston Prolific, Fiel
<ler's Red, Goliath, Knight velký. 

157. TŘEšŇOV'f čERVEN'f. 
Původ: Francie. 
Bobule jsou veliké, až 14 mm v průměru, 

prilsvitné, barvy krásně sytě červené, chuti la
hodně nakyslé. 

Hrozny jsou prostředně dlouhé, as 8 cm, 
polohusté, mají až 16 bobulí, většinou stejno
měrně vyvinutých; váží 9 g. 

Zraje koncem června. 
Vzrůst: keře rostou silně, vzpřímeně, po vý

·sadhě vyžadujÍ diudadné sříznutí, aby hojněji 
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rozvětvily. Tato odrůda jest velice plodná, ale 
náročná; vyžaduje živnou půdu a chráněnou 
polohu, v době květu je vůči mrazíkům velmi 
choulostivá. Vydatné hnojení jest velmi nutné. 
Upotřebení: výborná stolní i tržní odrůda. 
Synonyma: Rote Kirsch-Johannisbeere, Ceri

se, Groseille-Cerise, Wišniowa, Grosse rote 
Kirsch. 

158. VERSAILLSKf čERVENf. 

Původ: Francie. 
Bobule jsou kulaté, velmi veliké, až 14 mm 

v průměru, průsvitné; barva jest krásně čer
vená až tmavá, chuť příjemná, mírně nakyslá. 

Hrozny až 8 cm dlouhé, prostředně husté, 
mívají až 16 bobulí, stejnoměrně rozložených. 

Zraje počátkem července. 
Vzrůst jest bujný, keře z mládí rostou do 

výše, později se poněkud rozkládají, dosahují 
prostřední velikosti, jsou velice plodné. K 'do
konalému vývinu plodů vyžadují živné, hojně 
hnojené půdy. V době květu jest tato odrůda 
choulostivá, mrzne-li v době květenství, zů
stávají hrozny krátké, značně řídké a ke konci 
prázdné. Vůči mykosním chorobám -jest po
někud náchylná. 
Upotřebení: ovoce lze použíti ke všem úče

lům. 
Synonyma: Belle Versaillaise, Versailler, Wer

salska, Groseiller Versaillais. 

159. PRůSVITNt' RAN t'. 

Původ neznámý. 
Bobule jsou veliké, kulaté i poněkud zploš

tělé, as 11 mm v průměru; barva jest jasně 
červená, chuť lahodně nakyslá. Jadérka jsou 
dosti četná, slupkou prosvítají. 

Hrozen má as 18 bobulí. nestejně velikých, 
jest as 81/ 2 cm dlouhý, dosti řídký. 

Zraje koncem června. 

Vzrůst prostředně bujný, keře dobře plodí,. 
vyžadují dobrou půdu a příznivou polohu. Je-
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likož kvetou velmi časně, trpívají pozdními 
mrazíky. 

Upotřebení: pro domácí zahrádky. 
Synonyma: Durchsichtige friihe. 

160. štRůV SEMENAč. 
Pi'tvod: Čechy; pěstitel B. Šír, Chlumec n. C. 
Bobule jsou na dlouhých stopečkách, veliké,. 

kulaté, až 13 mm v průměru; vyznačují se 
stejnoměrnou velikostí. Barva jest jasně červe
ná, v Ítplné zralosti až tmavě červená, chuť" 
lahodná, příjemně sladce nakyslá. Jadérka jsou 
velká, prosvítající. 

Hrozny jsou velmi úhledné, bohaté, až 10 cm 
dlouhé, prostředně husté, mají až 21 bobulí. 

Zraje v prvé třetině července. 
'\'zri'tst: keře vynikají zdravostí a neobyčei

nou plodností. Za příznivých poměrů, v půdě· 
vydatně hnojené, bývají bobule až velmi veliké~ 
Upotřebení: velmi cenná a vděčná odri'tda. 

161. PRůSVITNÝ čERVENÝ. 
Původ neznámý. 
Bobule jsou nestejně veliké, dosahují až. 

14 mm v průměru; barva jest skvěle červená, 
slupka lesklá, dosti pevná, jadérka jí prosvítají, 
chuť mírně nakyslá. 

Hrozen v délce as 9 cm jest velmi dlouhý,. 
řídký, mívá as 15 bobulí. 

Zraje počátkem července. 
Vzrůst prostředně silný, keře vyžadují vy

datně hnojenou půdu. 
Upotřebení: pro domácí zahrádky. 
Synonyma: Durchsichtige rote. 

162. CHENONCEAU. 
(čti: šenonsó.) 

Původ: Francie. 
Bobule jsou kulaté, veliké, až 13 mm v prů

měru; barva jest jasně červená, chuť mírně 
nakyslá. 

Hrozny jsou až 7 cm dlouhé, husté, ob
sahují až 14 bobulí, stejnoměrně vyvinutých; 
váží 8 ~· 
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Zraje koncem června. 
Jest příbuzný Versaillskému červenému, tvoří 

však kratší hrozny a poněkud méně rodí. 
Synonyma: Chenonceaux, Pikantní. 

163. HOLANDSK'f čERVENf. 
Původ: Holandsko. 
Bobule jsou kulaté, dosti veliké, 12-15 mm 

v průměm, nápadně průsvitné, barvy světlé, 
v plné zralosti sytě červené, chuti delikátní, 
příjem,ně, znatelně nakyslé. 

Hrozny až 12 cm dlouhé, husté a stejno
měrné, obsahují as 20 bobulí; váží 13 g. 

Zraje v polovině července, mezi posledními 
·červenoplodými odrůdami. 

"zrůst: kel-e rostou dosti bujně, poněkud 
spoře, nerozkládají se, jsou velmi zdravé, otu
žilé vůči chorobám, podržují úplně svěží, tem
ně zelený list až do podzimu. Nejsou náročné, 
jsou velice úrodné, kvetou pozdě, trpí proto 
málo pozdními mrazy. 

Upotřebení: výborná odrůda tržní i kon
servní, doporučitelná pro velké výsadby. 

Synonyma: Hollandische rote, Groseillier de 
Hollande a Fruits Rouges, HolUindische Johan
nisheere, Grosse Rouge Ancienne, Holender
·ska Czerwona, Grosse rote englische, Prinz 
Albert. 

164. BANG UP. 
Původ: Anglie. 
Bobule jsou kulaté, veliké, až 13 mm v prů

měru, barva jest černá, šťáva temně rudá, chuť 
i vůně osobitá, jako u všech rybízů černo
plodých. 

Hrozny jsou as 5 cm dlouhé, husté, s 8 až 
1 O bobulemi. 

Zraje v polovině července. 
"zrůst velmi bujný, zdravý, keře nejsou ná

:ročné, dobře plodí; při výsadbě vyžadují větší 
vzdálenost. 

Upotřebení: k účelům jako jiné černé od
ritdy. 

Synonyma: Schwarze Bastard, Bang Up Black. 
Currant, Cassis Bang Up. 

92 

Vaněk:· Lidová pomologie, VIII. Tab. XLIII. 

161. Průsvitný červený. 

160. Sirův semenáč. 

163. Holandský červený. 

162. Chenonceou. 



165. čERNÝ HROZEN. 
Pťrvod: Německo. 

Bobule veliké, kulaté, až 13 mm v průměru, 
jsou leskle černé, šťavnaté, chuti nasládle ko-
1-enité. 

Hrozny v délce piíes 7 cm, mají až 11 bobulí 
dosti řídce od sebe vzdálených, takže hrozny 
s.e ~nadno sklízejí. 

Zraje počátkem července. 

Vzrůst: keře rostou prostředně bujně, z mlá
dí se vzrůst usměrňuje a podporuje řezem. 
Daří se za podmínek jako jiné černoplodé od
růdy. 

Upotřebení: jest stejné hodnoty jako většina 
příbuzných odrůd. 

S;:rnonyma: Schwarze Trauhe. 

166. SRSTKA BARVlCI. 
Pfivod: Německo; pěstitel z. insp. Zabel. 
Bobule jsou kulovité i podlouhlé, až 16 mm 

v průměru; barva jest tmavohnědá s modra
vým nádechem, se světlými žilkami, šťáva čer
vená, značně barvící, chuť příjemně sladce na
kyslá. 

Hrozen má 3-5 nestejně velikých bobulí na. 
dlouhých stopečkách. 

Zraje od poloviny července. '""' 
Vzrůst: keř roste velmi bujně, vzpřímeně, 

dorůstá do výšky 11/ 2-2 m. Na letorostech jsou 
silné ostny, kt~ré na starším dřevě se téměř 
ztratí. Hojně plodí, pozdní mrazíky květu ne
uškodí. K vět jest barvy jemně růžové, bohatým 
květenstvím uplatní se i jako okrasný keř. 
Upotřebení: vhodná pro konservaci, k vý

robě šťáv, vína a barvení marmelád, které va
řením ztrácí svoji přírodní barvu, ku př. ja
hody. 

Synonyma: Rihes succirubrum - Farhesta
chelbeere. 
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167. GOLIAš. 

Původ: Holandsko; semenáč od Viktorie 
černé. 

Bobule kulaté, nestejně veliké, jednotlivě až 
velmi veliké, až 15 mm v !průměru; barva 
černá, chuť mírně nakyslá. 

Hrozny jsou krátké, as 6 cm dlouhé, husté; 
v hroznech bývá nestejný počet bobulí. 

Zraje v polovině července. 

Vzrůst velmi bujný, zvláště v mládí; vzrůstá 
v úhledné, vznosné a mohutné keře, 'plodí 
průměrně uspokojivě, v každé půdě i poloze. 

Upotřebení: plody jsou známy charakteristic
kým zápachem černoplodých odrůd, který se 
však při konservaci ztrácí. Slouží k výrobě 
likéru "cassis", intensivně barvící šťávy po
užívá se k barvení bledých ovocných {šťáv 
a pod. U jednotlivců bývá černý rybíz i za 
syrova velmi oblíben. 

Synonyma: Goliath. 

168. BOSKOOPSKf čERNt. 

Původ: Holandsko. 

Bobule jsou velmi veliké, až 16 mm 1 prů
měru, rezavě tečkované, lesklé; barva jest 
černá. 

Hrozny prostředně dlouhé, až 7 cm, jsou 
polořídké, mají až 12 bobulí. 

Zraje v polovině července. 

Vzrůst jest velmi silný, širší, poněkud roz
ložitý, keře velmi bohatě plodí. Nesnáší suché 
půdy. 

Upotřebeni: vhodná odrůda pro pěstování ve 
velkém, ovoce lze použíti k všemožnému zpra-, , 
.covam. 

Synonyma: Boskoopský obrovský, Boskoop 
Giant, Boskoop Riesen. · · 
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169. LEEůV úRODNf. 

Pii vod: Anglie. 
Bobule veliké, vyrovnané velikosti, až 14 ' mm 

v průměru, jsou lesklé, rezavě tečkované; 
barva jest černá, chuť sladce kořenitá. 

Hrozny v délce as 5 cm jsou prostředně 
dlouhé, husté, je v nich as ~-13 bobulí; 
váží 10 g. 

Zraje v druhé polovině července. 
Keře jsou přímého, polobujného vzrůstu, vy

nikají úrodností. 
Upotřebení: k použití jako ostatní rybízy 

černoplodé, na výrobu vína jeden z nejlepších. 
Synonyma: Leeův černý, Leesův černý, Lee's 

Prolific, Black Lee's Schwarze, Cassis Fertile 
de Lee . 
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MALINY 

170. BILLIARDOV A. 
Původ: Německo. 
Plody jsou dosti veliké, as 25 mm v průměru, 

tvaru protáhle kulovitého; peckovičl'.y jsou 
dobře vyspělé, tuhé, šťavnaté, barva jest únavě 
červená, chuť aromatická. 

Zraje: jest to odrůda remontantní, první plo
dy zrají počátkem července, dále plodí na no
vých výhoncích koncem léta a počátkem pod
zimu. 
Vzrůst je silný, kde jsou velmi plodné, hojně 

odnožují, letorosty rostou vzpřímeně, jsou málo 
ostnité. 
Upotřebení: pro výsadbu v domácích zahra

dách. 
Synonyma: Stálenesoucí z Feldbrunnu, Bil

lards Immertragende, Immertragende von Feld
bronnen, Framboisier Perpétuel de Billiard. 

I 

171. SHAFFEROV A OBROVSKA. 
Puvod neznámý. Pravděpodobně kříženec čer

venoplodé evropské maliny s nějakou černo
plodou malinou nebo ostružinou americkou. 

Plody veliké, oválně kulovité, až 21/ 2 cm 
v průměru; barva jest sytě až modravě karmí
nově červená, lehce ojíněná. Dužnina je te1nně 
rudá, šťavnatá, chuti nakyslé, bez aroma. 

Zraje v červenci. 
Vzrust: keře rostou velmi silně, výhony do

růstají až 21/ 2 m výšky, vyžadují vyvazování, 
mají barvu fialově červenou a bývají bělavě 
ojíněné a řídce ostnité. Rodí velmi hojně. Ne
tvoří odnoží, množí se semenem. -Upotřebení: hodí se k výrobě šťávy a hus-
peniny. 

Synonyma: Shaffer's Colossal. 
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172. HORNET. 
Pilvod: Francie. 
Plody veliké, až 3 cm dlouhé, tupě kuželo

vité; peckovičky jsou veliké, vehni šťavnaté, 
dostatečně tuhé. Barva jest temně červená, 
chuť velmi aromatická. 

Zraje později než jiné odrůdy, ve druhé po
lovině· července. 

'Vzrůst je prostředně silný, vzpřímený, pruty 
větví pouze zřídka. Odnožuje poměrně slabě, 
větší odnožování podporuje se vydatným hno
jením a přihrnováním sazenic. Vyžaduje poně
kud chráněnou polohu, při dobrém odkvětu 
jest sklizeň velmi hojná. 
Upotřebení: výborná odrůda pro trh i zpra

cování. 
Synonyma: Harzjuwel, Harcký klenot. 

173. WINKLEROV A. 
Původ: Německo. 
Plody jsou veliké, kulovité, velmi vzhledné, 

až 21
/ 2 cm v průměru. Peckovičky jsou veliké, 

oválné, lesklé, tuhé; barva jest jasně červená, 
chuť velmi aromatická. 

Zraje v polovině července. 
Vzrůst bujný, výhony jsou poněkud pře

vislé. Jest velice úrodná. 
Upotřebení: pro větší výsadby. 
Synonyma: Winklers 'Samling. 

174. KNEVETTOVA. 
Původ: Anglie. 
Plody značně veliké, až 3 cm dlouhé, tvaru 

kulovitého i podlouhlého; peckovičky jsou ve
iké, tuhé, dosti šťavnaté, temně červené, chuť 
~st sladká, příjemně aromatická. 
Zraje v polovině července. 
Vzrůst prostředně silný, výhony rostou vzpří

r, ~riě, málo se rozvětvují a jsou krátkými ostny 
v mi hustě posety. Málo odnožuje, bohatě 
p; dí, vůči mrazům jest značně odolná; vy
Ža ujc dobře zpracovanou a důkladně vyhno
jenou půdu. 
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Upotřebení: ovoce je zvláště vhodné }( vý
robě šťávy. Cenná; i pro větší výsadby. 

Synonyma: Knevetťs Giant, Knevetts Riesen
himbeere, Knevetts Riesen, Grosse de Knevett. 

175. THOMASOVA RANA. 
Pftvod: Amerika. 
Plody prostředně veliké, nepravidelně kulo

vité, až 2 cm v průměru. Peckovičky velnů 
drobné, jsou těsně u sebe, jak v jeden celek 
stmelené. Barva jest červená, chuť výborná, 
téměř stejná jako u lesních malin. Stopka je 
slabá, velmi dlouhá. 
, Zraje velmi záhy, v prvé třetině července. 
Vzrllsť prostředně silný; výhony nemají ost

nů, dřevo · jest hladké, s fialovým nádechem. 
Plodí velmi hojJ:1ě. 

Upotřebení: pro domácí zahrádky. 
Synonym,a: Thomsonova raná. 

176. BAMFORTůV SEMENAC. 
Pitvod: Anglie. 
Plody jsou veliké, ~ !} cm: v průměru, tvaru 

kulovitého, peckovičky jsou velmi veliké, svět
le až temně červené, dosti měkké, výtečné 
chuti. · 

Zraje v polovině července. 
Vzrftst silný, dosti m~o odnoinje, dobře plo

dí; výhony jsou ostrými ostny posety, konce 
jejich se kloní. Hodí se i pro lehkou písečnou 
půdu. Vůči mrazům jest značně odolná. 
Upotřebení: Qblíben~ odrůda pro domácí za

hrádky, vhodná i pro větší yýsadby. · . 
Synonyma: Baumforthova, Baumforth's Seed

ling, Baumforth's Samling. 

177. PRUSKA MALINA. 
P6vod: Německo. · 
Plody jsou velmi veliké, až 3 cm v průměru, 

nepravidelně kulovité nebo krátce kuželovité; 
barva jest jasně červená, chuť sladce aroma
tická. Jednotlivé peckovičky jsou velké, ploché, 
velice šťavnaté, dostatečně tuhé. 

Zraje v polovině července. 
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Vzrlast: roste velmi bujně, dorůstá as 2 11l 

výše, výhonky se mnohdy větví, jsou, parvy 
cihlovč červené na spodu bohate, vyse na 
prutech chomáčkovitě obrvené, otužilé; odno
loje prostfedně silně, jest velice úrodná. 

Upotfebení: ovoce lze upotřebiti ke všem 
obvyklým způsobŮlll zpracování. Dá se dobře 
28S0ati. Významná tržní odrůda. 

SyJaOD)'IIl•: Preussen. 

178. F ASTOLFOV A. 

Pin'od: Anglie. 
Plody jsou veliké, až 25 mm v prŮlllěru, ku

lovité; peckovičky jsou prostředně veliké, dob
ře vyspělé, tuhé a velmi šťavnaté. Barva jest 
purpurově rudá až tmavě červená s modravým 
ojÍněním, chuť jest výrazně sladká, příjemně 
aromatická, velmi dobrá. · 

Zraje v polovině července. 
Vzrftst velmi silný, vzpřímený, vyhání po

měrně málo výbonft, hustě posetých zahněd
lými ostny. Velmi bohatě plodí. Remontnje. 

Upotřebení: vyžaduje důkladného hnojení, 
plodí jednou v roce. 

Fastolfova nová je remontaidni maliník deli· 
kátní chuti, původu francouzského - náleží 
k nejplodnějším červenoplodým odrůdám re
montantnún. 
Sy~onyma: Fastolf, Fastolf Himbeere FastoH 

Seedlmg, Framboisier Fastolf, Fastolfo~a nová 
- Surpasse F astolf. 

179. NtMECKA MALINA. 
Pftvod: Německo, zlepšená odrůda "Pruská". 
Plody velmi veliké, až 33 mm dlouhé, široce 

kuželovité. Jednotlivé peckovičky jsou až velmi 
veliké, barva jest tmavě červená, chuť příjemná. 
sladká, příjemně nakyslá. 

Zraje v polovině červt>nce. 
Vzrftst velmi silný, bujný, výhony mají bar

vu světlou, téměř bezbarvou, ve spodní části 
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jsou malé, tmavé ostny. Sn@,i i poněkud sušš{ 
půdu. Velmi bohatě plodí . 
. Upotřebení: cenná tržní odrůda, mající výz

nalll/ i pro velké výsadby. 
Synonyma: Deutschland. 

180. MARtBORO. 
Půl' od: Amerika. 
Plody veliké, až 23 mm v průměru, kulovité" 

nebo krátce kuželovité, lesklé; barva jest pur
purově červená. Peckovičky jsou dohře vy
spělé, tuhé, šťavnaté, chuti příjemně sladké. 

Zraje velmi záhy, v prvé polovině července,. 
celková sklizeň dlouho netrvá, takže česání se 
neprodražuje. 
Vzrůst velmi silný, výhony jsou jasně hnědě 

červené, u spodu jemně chloupkaté, tvoří bo
haté vlasové kořeny, dohře odnožuje, velmi 
plodí. Snáší i období většího sucha. 
Upotřebení: náleží k nejoblíbenějším, vděč

ným odrůdám. Ovoce je vhodné k výrobě 
šťávy. Tržní odrůda. 

Synonyma: Marlhorough, Perfection. 

181. TEXAS. 
Původ: Rusko; pěstitel Mičurin, vypěstovaná 

z americké ostružiny Logan herry. 
· Plody jsou velmi veliké, až 41/

1 
cm dlouhé, 

váží až 10 g. Barva je červená, ne vždy stej
ného odstínu. Cennou vlastností je, že souplodí 
tuhých peckoviček nechá se v celku odděliti 
od lůžka.• 
Vzrůst až velmi bujný, rozvětvení podporuje 

se během vegetace zaštipováním. Hojně plodí. 
Netvoří odnože, množí se hříženci v srpnu, 
které v příštím jaru se oddělují. Sází se ve 
vzdálenosti 2 m, vyžaduje hluboké zpracování 
půdy. 

182. GOLlA~. 
Původ: Amerika. · 
Plody jsou nadprostřední velikosti, průměrně 

as 23 Illii1 dlouhé, tvaru kulovitého, nebo krát-
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ce kuželovit~ho. Peckovičky jsou k sobě těsně 
stlačené, měkké, 'velmi šťavnaté; barva jest 
tmavč červená, chuť sladká. 

Zraje ve druhé polovině července. 
Vzrůst velmi silný, bujný; velmi hojně od

nozuje, pro malé zahrádky se nehodí, bohatě 
plodí. Jest odrůdou remontující. 

Upotřebení: pro velké plantáže, vedle jiných 
odrůd; ovoce vhodné pro výrobu šťávy a mar
melády. 

Synonyma: Goliath. 

183. ST. W ALFRIED. 

Původ: Německo. Zákonem chráněná malina 
z r. 1936, výhradní prodej pro Německo má 
firma W. Pfitzer, Stuttgart. 

Plody jsou velmi veliké, až 31/ 2 · cm dlouhé, 
tvaru protáhle kuželovitého. Barva jest tmavě 
červená, chuť sladká, značně aromatická. 
Vzrůst zdravý, pruty jsou tmavě zelené, mají 

málo ostnů. Jest velmi úrodná. 
Upotřebení: pro malé zahrádky i pro pěs

tění ve velkém. 

184. SUPERLATIV. 

Původ neznámý. 
Plody jsou veliké, až 35 mm dlouhé, tvaru 

'kuželovitého; peckovičky jsou prostředně ve
liké, dosti tuhé, dobře vyspělé. Barva jest 
tmavě červená, chuť sladce navinulá, aroma
.tická . 

Zraje ve druhé polovině července. 
Vzrůst prostředně silný, málo odnozuje, vý

hony vyrústají dosti daleko od kmene, špičky 
jejich jsou nápadně převislé. Plodnost velmi 
bohatá, sklizeň postupná. Vúči větším mrazům 
je citlivá. 
Upotřebení: ovoce je pro dopravu zpúsobilé, 

vhodné pro všemožné zpracování; dobré i pro 
'Yětší výsadby. 
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185. LLOYD GEORGE. 
(Cti: Lojd Džorž.) 

P6Tod: Anglie. 
Plody velmi veliké, až 31/ 1 cm dlouhé, vzhled

né, kuželovitě tupě protáhlé, také i válcovité ;: 
peckovičky jsou těsně k sobě seskupené, ve
liké, mezi těmito bývají řídce a nestejně roz
troušené hrubší brvy. Barvu mají temně čer
venou, jsou velmi šťavnaté, chuti lahodné. 

Zraje: hlavní sklizeň je červencová, ojediněle 
přes celé léto až do podzimu. 
Vzrůst bujný, dosti dobfe odnoiuje, výhony 

jsou hustě šedohnědě chloupkaté. 
Upotřebení: náleží k malinám remontantním,. 

je vděčná pro domácí zahrady a pozoruhodná 
i s hlediska obchodního. 

186. LOGAN BERitY. 
Půl'od: Amerika; červenoplodá forma kali

fornského ostružiníku Rubus Titifolius. 
Plod velmi veliký, dlouze tupě kuželovitý~ 

v délce až 4 cm. Barva jest temně červená, 
chuť jemně nakyslá, s kořenitou, malinovou 
příchutí. 

Zraje od poloviny července do konce srpna. 
Keře rostou velice bujně, vyžadují hlubokou 

půdu s dostatečnou vláhou a slunnou, teplou 
polohu; bohatě rodí. Přílišné mrazy nesnáší. 
Neodnožuje, množí se hříženci, takéj i semenem. 
Plody musí se nechati až do úplné zralosti na 
keři; sbírají se postupně. · 
Upotřebení: u nás pěstuje se ojediněle, v A

merice ve velkých výsadbách a používá se ke 
konservaci, zvláště na výrobu huspeniny a ne
alkoholických nápojů. 

Synonyma-. Loganberry, Loganův míšenec, 
Loganova jahoda. 

187. GOLDEN QUEEN. 
(čti: Goulden Kvín.) 

Plody prostředně veliké, až 25 mm dlouhé, 
tvaru krátce kuželovitého. Barva jest oranžově 
až tmavě žlutá; jest velmi šťavnatá, )chuti velmi 
sladké, aromatické. 
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Zraje as v polovině července. 
Vzrilst velmi silný, výhony jsou poněkud 

převislé, málo ostnité. Plodí dobře. 
Upotfebení: stolní ovoce, ku pěstování jen 

jako zvláštnost v domácích zahradách. 
Synonyma: Zlatá královna. 

188. CUMBERLAND. 
(Cti: Kemberland.) 

P6vod: Amerika; kříženec maliny s ostru
žinou. 

Plody tmavě černé, modře ojiněné, jsou střed
.ně veliké, kulovité, as 2 cm v průměru; šťáva 
jest značně barvivá, zbarvení její jest tmavě 
černé. 

Vzrilst jest vzpřímený, silný, netvoří odnoie, 
dobře plodí. 
Upotřebení: výborná pro 'kompoty. 
Synonyma: Rap-Himbeere. 

189. ANTVERPSKA ZLUTA. 

P6vod: Belgie. 
Plody prostředně veliké, až 2 cni v průměru, 

tvaru kulovitého, barva jest světle žlutá až 
červenavě žlutá, chuť jemná, sladká, aroma
tická. 

Zraje v polovině července. · 
Vzrůst: značně odnožuje, roste prostředně 

silně, vzpřímeně, výhony jsou hustě a krátce 
ostnité. Plodí velmi hojně. 
Upotřebení: pro domácí zahrádky velmi vděč

ná. Ve velkých výsadbách i při její veliké 
plodnosti výnos jest pouze průměrný. 

Synonyma: Gelbe Antwerpener, Jaune de 
Hollande, Briisseler gelbe, Grosse englische 
gelbe, White Antwerp, Angleterre, Framboisier 
de Hollande a Fruits Jaunes, Hollande. 

190. COLONEL WILDER. 
(čti: Kornl Waildr.) . 

Původ: Amerika. 
Plody jsou prostředně veliké, až 2 cm dlou

hé, tvaru oválného; peckoviČky jsou drobné, 
měkké, značně k sobě stěsnalé; barva jest svět
le žlutá, chuť lahodná, příjemně nakyslá. 
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Zraje ve druhé polovině července. 
Vzrůst je silný~ hojně odnožuje, dobře plodí; 

vůči mrazům jest značně odolná. Výhony jsou . 
dosti hustě posety krátkými, ostrými ostny. 
Upotřebení: stolní odrůda, pro pěstování 

v domácích zahradách. 

191. MAGNUM BONUM. 
Původ neznámý. 
Plody jsou prostředně veliké, až 20 mm 

v pritměru, tvaru kulovitého i tupě kuželovi
tého; barva jest sytě až tmavě žlutá, u někte
rých plodů až lososově růžová, chuť lahodně 
sladká. 

Zraje v polovině července. 
Vzrilst velmi silný, hojně odnožuje a bohatě 

plodí. Výhony jsou velice hustě ostnité. 
Upotřebení: do domácích zahrad, ovoce stol

ní, ve směsi s plody červenými velice dekora
tivní. 
· Synonyma: Magnum Bonum Blanc. 

.. 
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OSTRUŽINY 

192. THEODOR REIMERS. 
(Čti: T. Raimers.) 

Původ: Německo. 
Plody veliké, protáhle kulovité i krátce ku

želovité, až 21/ 2 cm v průměru. Barva jest leskle 
čern~ ~huť s~adká, příjemně aromatická, šťáva 
tmave cervena. 

Zraje počátkem srpna, údobí sklizně bývá až 
do konce září. 

'\'zrůst neobyčejně silný, Plazivý; výhony bý
vají až 5 m dlouhé, jsou značně vůči mrazům 
odolné, v drsnější, nebo nechráněné pofoze 
vyžadují přikrývku. Přinášejí značnou úrodu. 

Upotřebení: velice chutná ve stavu čerstvém, 
nechá se i všemožně zpracovati. Používá se 
k: vytváření neproniknutelných plotů. 

Synony.ma: Sandbrombeere. 

193. BLOWER. 
(Čti: Blaver.) 

Původ: Amerika. 
Plody jsou velmi veliké, až 31/ 2 cm dlouhé, 

barvy černé, chuti velice jemné, ostružinové. 
Vzrůst silný, vzpřímený. Je otužilá a velmi 

plodná. 
Upotřebení: vhodná i pro větší výsadby, do

pravu snáši dobře. V Americe je velmi popu
lární odrůdou. 

194. ARMtNSKA. 
Původ: Armenie. 
Plody prostřední velikosti, jednotlivě i ve

liké, v průměru as 18 mm; jsou nepravidelně 
kulovité i kuželovité, velmi šťavnaté, tmavě 
.černé, chuti příjemně sladké. 
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Zraje postupně, od poloviny září až do dru
hé poloviny října. 
Vzrůst neobyčejně bujný, výhony jsou vel

mi dlouhé (až 4-5 m), značně ostnité, bohatě 
plodí. Vyžaduje slunnou polohu. Za větších 
mrazů zmrzá. 

Synonyma: Armenische Brombeere, Rubus 
Armeniacus. 

195. MERSEREAU. 
(Čti: Merseró.) 

Puvod: Amerika. 
Plody jsou velmi veliké, až 41/ 1 cm dlouhé, 

tvaru válcovitého; barva jest leskle černá, chuť 
velmi dobrá. 

Zralost střední. 
Vzrůst velice bujný, silný, neroste tak: vzpří

meně jako jiné odrůdy, je poloplazivá, velice 
ú rodná, téměř mrazuvzdorná. 
Upotřebení: po utržení nečervená, dopravu 

snáší dobře, je dobře prodejná, vhodná i pro 
domácí zahrady. 

196. AGAW AM. 
, (čti: Egevn.) 

Původ: Amerika. . 
Plody prostředně veliké, kulovité, as 11/ 1 cm 

v průměru; barva jest modravě černá, chuť 
aromatická. 

Zraje v polovině července, údobí sklizně 
trvá až do konce srpna. 
Vzrůst vzpřúnený, prostředně silný, ne příliš 

bujný. Plodí pravidelně, velmi hojně. Je zimo
vzdorná. ' 1 

Upotřebe11i: pro domácí zahrady i vě~í vý
sadby. 

197. TAYLOROVA úRODNA. 
Původ: Amerika. 
Plody nadprostřední velikosti, až veliké, prů

měrně as '2 cm dlouhé, tupě kuželovité; pec
kovičky jsou tuhé, šťavnaté, barva jest tmavě 
černá, chuť výborná, lahodně sladká. 

Zraje v srpnu. 
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Vzr6st velice bujný, pruty jsou dlouhé, často 
větvené, světle zelené, hojně a ostře ostnité. 
V příliš tuhých zimách jednoleté letorosty vy
mrzají. 

Synonyma: Taylor's fruchtbare, Taylor's Pro
lilie. 

198. RAffiBUN. 
(čti: Ratsbon.) 

P6vod: Amerika. 
Plody jsou dosti veliké, as 23 mm dlouhé; 

tvar jest oválný i válcovitý; peckovičky jsou 
tuhé, značně pohromadě, lesklé; barva }est 
černá, chuť sladce aromatická. 

Zraje v srpnu. 
Vzrůst silný, vzpřímený, výhony mají barvu 

jasně zelenou a jsou částečně začervenalé. -
Plodí dobře. 

199. ALFREDOVA RANA. 
Původ: Amerika. 
Plody velmi veliké, až 31/ 1 cm dlouhé, tvaru 

oválného, n~bo široce kuželovitého; barva jest 
tmavá, chuť sladká. 

Zraje záhy, sklireň je postupná. 
Vzrůst silný, zdravý, výhony rostou vzpří

meně. Není úplně zimovzdorná, v drsnějších 
polohách vyžaduje přikrývku. Plodnost velmi 
veliká. 

Upotřebení: plody jsou tuhé, snášejí i vzdá
lenější dopravu. 

Synonyma: Alfred Early. 

200. MlčURINOV A PREORODNA. 

Původ: Rusko; pěstitel Mičurin. 
Plody veliké, až 3 cm dlouhé, tvaru oválného. 

· Barva černá, chuť sladká. 
Zraje v srpnu. 
Vzrůst slabší, poléhavý, výhony tenké. Ve 

zdejších oblastech nepomrzla ani bez přikrývky. 
Plodí velmi bohatě. 
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201. ELDORADO. 

Původ: AmerUm. 
Plody jsou velmi veliké, v délce až. 31/g cm, 

tvaru válcovitého; barva jest tmavě červená, 
chuť ·sladká, příjemně aromatická. 

Zraje v srpnu. 
Vzrůst silný, vzpřímený, výhony jsou Vfiéi 

mrazům značně odolné, mají zbarvení tmavě 
fialové. velmi o obře plodí. 

202. WILSONOVA RANA. 

Původ: Amerika. 
Plody značně veliké, až 3 cm dlouhé, tupě 

kuželovité, také i téměř kulovité. Peckovičky 
jsou velmi tuhé a šťavnaté; barva jest tmavě 
černá, chuť sladká, velmi lahodná. 

Uzrává od konce července, hlavní sklizeň je 
v srpnu. 
Keře rostou prostředně silně, výhony s po

-čátku rostou vzpřímeně, později poněkud pře
visle, poměrně málo větvÍ.; nejsou příliš ostnité. 
Vyniká velikou úrodností a značnou otužilostí. 

Upotřebení: ovoce je všestranně použitelné. 
Synonyma: Wilson's friihe, Wilson's Early, 

Wilson's Juiůor. 

203. LOVETS BREST. 

Původ: Amerika. 
Plody jsou dosti veliké, až 21/ 2 cm dlouhé, 

tvaru válcovitého; peckovičky jsou prostředně 
veliké, znáčně pohromadě; barva jest černá, 
~huť příjemná, mírně nakyslá. 

Zraje v srpnu. 
Vzrůst silný, vzpřímený. 

204. HARVESTOV A RANA. 
Původ: Amerika. 
Plod velmi veliký, až 31/ 2 cm dlouhý, tvaru 

válcovitého; barva jest černá, chuť dosti dqbrá. 
Zraje velmi záhy. 
Vzrůst vzpřímený, prostředně silný. Vyža

duje slunnou polohu; dobře plodí. 
Synonyma: Early Harvest. 
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205. LUCRETIA. 
(čti: Lukrecia.) 

Původ: Amerika; vznikla z Rubus procum-· 
bens var. roribascus. 

Plody jsou velmi veliké, až 4 cm dlouhé,.. 
podlouhle oválné až válcovité; barva černá 
s modravým ojíněním, chuť sladce osvěživá, . 
s příchutí borůvkovou. 

Zraje v polovině července. · 
Vzrůst je poléhavý, od ostatních odrůd ná- . 

padně odlišný; tvoří slabé, tenké, i přes 3 m 
dlouhé výhony, které jsou posety krátkými,. 
tenkými ostny. Za příznivých podmínek hojně. 
plodí. · 
Upotřebení: pro .domácí zahrady; na zimu je· 

třeba tuto odrůdu zakrývati. 

206. SNYDER. 

(čti: Snaidr.) 

Původ: Amerika. 
Plody jsou veliké, až 3 cm dlouhé, tvaru ne

stejného; vyskytují se plody kulovité, protáhlé· 
i značně nepravidelné. Peckovičky jsou ve
liké, vyvstalé, dosti šťavnaté, chuť jest pří
jemně sladce nakyslá. 

Zraje v srpnu. 
Vzrůst vzpřímený, velmi silný; výhony, jsou 

poněkud sehnuté, čtyřhranné, barvy temně ze
lené. Plodí vehni hojně. 

207. IZOBILNA. 
Původ: Rusko; pěstitel Mičurin, pochází z od-· 

růdy "Lucretia". 
Plod veliký, a:s 31/ 1 cm dlouhý, barva hnědě 

černá. 

Vzrůst prostředně bujný, plazivý, vyžaduje 
vyvazování. Kořeny jdou vehni hluboko, -keře
málo se rozrůstají. Není náročná, již v třetím 
roce po výsadbě plodí a je vehni úrodná. Nechá 
se pěstovati na stanovišti 10-15 roků. Na zimu 
vyžaduje přikrývku. 
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208 • .JAPONSKA VINNA. 
(Ostružina.) 

Plody jsou prostředně veliké, až 2 cm v prů
-měru, kulovité; barva jest jasně červená, jed
notlivé peckovičky jsou jak s"kelné, chuť ob
čerstvující, lahodná, s vinnou příchutí. 

Uzrává postupně v srpnu. 
Vzrůst silný, poněkud převislý, pruty jsou 

červenohnědé, hustě chloupkaté, list jasně . ze
lený, na spodní straně stříbřitě bílý. Vyžaduje 
na zimu lehčí pokrývku; dobře plodí v boha
tých chomáčích. Ošetření jako u malin. 
Upotřebeni: pro domácí zahrádky, i jako 

~krasný keř. 
Synonyma: Childs grosse japarusche Wein

beere, Rubus phoenicolasius. 

209. LEDOVEC. 

Původ: Amerika; pěstitel Burbank. 
Plody jsou veliké, až 31/ 2 cm dlouhé, tvaru 

kuželovitého; barva jest bělavá, chuť velnů 
·sladká. 

Zraje v druhé polovině září. 
Vzrůst bujný, zdravý, olistění velmi bohaté. 

Vyžaduje výhřevnou, teplou polohu. 
Upotřebení: jedině jako zvláštnost do do

mácích zahrad. 
Synonyma: Eisberg, The lceberg. 
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SVĚTOZNAMÉ 
ZAKRSKOVÉ STROMY OVOCNÉ 

. NA PRAVÝCH PODNOŽÍCH 
PĚSTUJE A DODAV A 

• Josef Vaněk, 
e oelkozáood školkař>ký. 

• Chrudim. 
\ 

Abecední se:<nam: 

Jména a příslušná čísla tučně vytištěná znamena
jí hlavní jména odrůd a jejích pořadí. Ostatní jména 
obyčejným tísRem vytištěná jsou synonyma; čísla 
u těchto jmen uRazují čísla pořadí hlavního jména. 

• 
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JA HODY. 

Admirál Brown 
Alfons XIII. . 
Ami L. Gauth1er 
Ananasová bílá 
Ananasová červená 
Ananasová chilská 
Aprikose 
Baron Solemacher 
Bavaria 
Bedford Champion 
Belle Alliance 
Car Mikuláš 
Centenaire 
Cerés 
Cervený slon 
Delicates 
Deutsch Evern 
Div z Coethenu 
Doebelitz 
Dobeltická 
Erlkonig 
Eva Macherauch 
Evera 
Filhascet 
Flanderská 
Fraise Tomate 
France Rossie 
General FeldmarschalÍ 

von Hindenburg 
General 1\'Iackensen 
Gilbert Richard 
Gloire de St. Louis Laval 
Hansa 
Horní Slezsko 
Hornoslezská 
Chant Clair 
Chlouba Doblitzu 
ltalie 
James Vcitch 
Jelínek prof. dr. 
loern Uhl 
Jucunda 
Kaiserova 

Pořad. 

číslo 

34 
49 
72 
71 

' 19 
69 
23 

78-79 
28 
65 
36 
59 
32 
58 
27 
70 
11 
t.f 
77 
77 
22 
39 
11 
68 
40 
61 
21 

61 
3 

12 
74 
42 
63 
63 
73 
77 
64 
46 
15 
52 
9 

37 

Text. Tabulba 
strana 

29 XIV. 
37 XVIII. 
52 XXVI. 
51 XXVI. 
20 IX. 

55 XXVIII. 
25 XII. 
47 XXIV. 
30 XIV. 
43 XXI. 
28 XIII. 

25 XL 

17 VII. 
54 XXVIII. 

21 X. 
31 XV. 
15 VL 

32 XV. 

21 IX. 

16 Vl. 
53 xxvn. 
33 XVI. 
46 XXID. 

52 xxvn. 
46 XXIII. 
35 XVII. 
'18 Vll. 
39 XIX. 
14 v. 



Kaisers Samling 
Kaiserův semenáč 
Kentish Favorite 
Kometa 
Konig Albert von Sachsen 
Konigin Luise 
Konsum 
Korbfiiller 
Krakonoš 
Král Albert 
Král duchi't 
Královna Louisa 
La France 
La Généreuse 
Lahůdka 
Landovský Bohumír 
La Productive 
Laxton Noble 
Leader 
Leitstern 
Louis Gauthier 
Lucida Perfecta 
1\lackensen 
Madame Moutot 
1\lad. Mesle 
Maškův semenáč 
Meruňková 
Mervcille . de France 
Mirabilis 
Monarch 
Nejranější z Bagoty 
Nejranější z raných 
Oberschlesien 
Perla 
Piccard 
Pbtič košů 
Pozdní z leopoldshallu 
President Roosevelt 
Princesse Dagmar 
Princezna Dagmar 
Profesor Piccard 
Reine Louise 
Reve ď eté 

Pořad. 

číslo 

37 
37 
60 
44 
54 
17 
66 
68 
62 
54 
22 
17 
48 
75 
70 
18 
45 
25 
60 
60 
47 
69 
3 

61 
51 
35 \ 
23 
50 
24 
7 

43 
1 

63 
41 
10 
68 
55 
60 
58 
58 
10 
17 
53 

Text. TabuiRa 
strana 

30 XIV. 
43 xxn. 
34 XVL 

48 XXIV. 

45 xxu. 
40 XX. 

19 VIII. 
37 XVIII. 
54 XXVII. 
50 XXVI. 
19 VIII. 
35 " XVII. 
23 XI. 

36 xvu. 
50 XXV. 
11 u. 
44 xxu. 
38 XIX. 
29 XIV. 
22 X. 
38 XVUI. 
23 X. 
13 IV. 
34 XVI. 
10 I. 

32 XV. 
15 v. 
-49 XXV. 
41 XX. 

. 42 XXI . 

39 XIX. 

-

Rheingold 
Roi Albert 
Rote Ananas 
Roter Elefant 
Rotldipple von Schwabenland 
Royal Hesicort 
Rubezahl 
Rubín 
Rii gen 
Ruhm von Dobeltitz 
Ruyana 
Sahara 
Saxonia 
Senátor Boisl 
Sensace 
Sensační velká 
Sensation 
Schwarze Ananas 
Sieger 
Sir Harry 
Spatl1e von Leopoldshall 
St. Louis 
Surprise Barbe 
Sorprise des Halles 
Svábská Karkulka 
The Laxton 
Tomaten-E.rdbeere 
Trafalgar 
Triomphe de Grand 
Triomphe ol Wales 
Vítěz 
Weise Ananas 
Weith proliiic 
Weserruhm 
"White pine apple 
Wunder von Kothen 
Zuckerkonigin 

ANGR EŠTY. 

Allerfriiheste gelbe 
ArnCl'ická horská 

Pořad. 

ěíslo 

56 
54 
19 
27 
67 
75 
62 
2 

80-81 
77 

80-81 
29 
13 
5 
6 
6 
6 

42 
26 
4 

55 
57 
16 
31 
67 
30 
61 
38 
60 
20 
26 
71 
8 

33 
71 
14 
17 

.106 
127 

Text. 
strana 

Tabu! Ra 

41 XX. 

53 xxvu. 
10 I. 

56 XXVIII. 
26 xn. 
16 VI. 
12 III. 
13 III. 

f2 u. 
42 XXI. 
18 VIII. 
27 XIII. 
48 XXV. 
27 xn. 
31 XV. 

20 IX. 
24 XI. 

14 IV. 
28 XIII. 

• 

76 XXXV. 



Amerikanische Gebirgs-
stachelbeere 

Azur 
Bílá nádherná 
Beneš ' 
Britannia 
Citronen-Glasbeere 
Citronová obrovská 
červená lví 
česká koruna 
český zázrak 
Diamant 
Dixon's Goldgelbe 
Early Sulphur 
Elephant 
Elisabeth 
Farrov 
F einriechende Zungenbeere 
Forester 
Friihe rauhe gelbe 
Friihe rote 
Friiheste aus Neuwied 
F riihestegelbe 
Friihreifende Wendelbeere 
Gelbe Honigbeere 
Gelber Lowe 
Gelbe Triumphbeere 
Gliinzende Glasbeere 
Glenton Beauty 
Golden Ball 
Golden · Bull 
Golden Jellow 
Green Oliv 
Green Willow 
Griine Flaschenbeere 
Griine Hansa 

· Griine Sammtbeere 
Halls Seedling 
Hansa 
Hoeningova nejranějšf 
Honning's friiheste 
Industrie 
.Tellow Lion 

Pořad., Text. 
číslo strana 

127 
82 I 57 
93 62 

121 
105 I 67 
109 
109 I 68 
120 . 
1031 66 
lOl 65 
90 60 

108 
106 
93 
93 

120 
93 

113 I 70 
106 
122 
87 

106 
122 
106 1 j 
106 
111 
108 
93 

106 
106 
108 
89 I 60 
85 
85 
97 
91 
93 
97 I 63 

107 68 
107 
126 1 76 
106 

Tabulka 

XXIX. 
XXX. 

xxxn. 
XXXD. 

xxxn. 
XXXI. 
XXX. 

xxxm. 

XXX. 

XXXI. 
XXXII. 

XXXV. 

Johnson 
Johnson's griine Weiden-

beere 
Kamenický K. dr. ing. 
Karpíškova červená 
Karpíškova kulatá 
Karpíškova žlutá 
Kcepsake 
Kolumbus 
Králoua Viktoria 
Lady Delamere 
Lahůdka 
Leger K. dr. 
Lokaj J. · 
Loretts Triurnph 
Maiherzog 
Markt-Goldbeere 
Marmorierte Goldkugel 
Masaryk 
Maurerův semenáč 
May Duke 
Merult.ková žlutá 
Moss's Seedling 
Mouníain Seedling 
Needswbite 
Negro 
Nejranější žlutá 

· Nejranější žlutá lví 
Neuwiedská raná 
Non plus ultra 
Otec Palacký 
Perla 
Queen of Queens 
Queen Victoria 
Rarnsay Seedling 
Red. Wilmot 
Renown . 
Rieger L. dr. 
Riesen-Zitronenbeere 
Riese von · Coethen 
Roaring Lion 
Rote Preisbeere 
Rote Triumphbeere 

Pořad. Text. Tabulka 
číslo strana 

85 ' 
i 
I 

85 
114 71 XXXDI. 
117 72 XXXIV. 
124 75 XXXV. 
98 64 XXXI. 
96 63 XXXI. 
92 61 XXX. 
83 57 XXIX. 
88 59 XXIX. 

131 78 XXXV. 
US 71 XXXDI. 
99 64 XXXI. 
93 

125 
106 
108 
101 
l28 77 XXXV. 
fl S 75 XXXV. 
102 65 XXXI • . 
106 
127 
95 63 XXX. 

129 77 XXXV. 
106 67 xxxn. 
106 
87 XXIX. 

104 66 xxxn. 
84 57 XXIX. 

119 73 XXXN. 
128 / 

83 
93 

122 
93 

118 72 XXXIV. 
109 
123 75 XXXIV. 
120 73 XXXIV. 
120 -
126 



Sametm·á zelená 
Samling von .Maurer 
Slunozář 
Smilling Beauty 
Syrový G. 
Šolcova naděje 
Šolcův miláček 
Triumphant 
Two to One 
Valhalra 
Velvarský skvost 
Velvarský smaragd 
Vítězná bílá 
Vosykův semenáč 
Weiden Krausbeere 
Weisse Triumphbeere 
\Vhinham's lndustry 
Whitesmith 
Whittacker 
Willowova 
Wilmotova červená raná 
Wilmoťs Early 
Woodward 
Zborovský Jan 
Zelená hruškovitá 
Zlato háv 
Zlatožlutá kulovitá 

RYBIZY. 

Americká 
Bang Up · 
Bang Up Black Currant 
Bar Je Duc 
Belle V ersaillaise 
Black Lee's Schwarze 
Blassrote englische 
Boskoop Giant 
Blandte de Hollande 
Boskoop Riesen 
Boskoopský černý 
Boskoopský obrovský 
Boulogne blanc 

Pořad. I Text. 
číslo strana 

Tabulba 

91 
128 
112 

91 
100 
121 
130 
111 
109 
94 

116 
82 
93 
86 
85 
93 

126 
93 

109 
85 

122 
122 
93 

100 
85 

110 
108 

154 
164 
164 
136 
158 
169 
133 
168 
139 
168 
168 
168 
138 

611 XXX. 

70 XXXID. 

741 XXXIV. 
78 XXXV. 
69 xxxm. 

621 XXX. 
11 xxxm. 

581 XXIX. 

74 1 XXXIV. 

65 XXXI. 
58 XXIX. 
69 XXXIII. 
68 xxxn. 

921 XLIV. 

80 xxxvn. 

941 XLIV. 

Boulogneský bílý 
Boloňský bílý 
Cassis Bang Up 
Cassis F ertile de Lee 
Caucasische Joharnůsbeere 
Cerise 
Císařský bílý 
Císařsk$· červený 
Couleur de Chair 
černý brozen 
Oeviner grossfriichtige 
DěYínský velkoplodý 
Dloubobrozen bílý 
Dlouhohroznový 
Durchsichtige friihe 
Durchsichtige rote 
Erstling 
Erstling aus Vierlanden 
Farbestachelheere 
Fay's fruchtbare 
Fay's New Prolific 
Fay's New Prolific Red 

Cun·ant 
Fayův úrodný 
Fielder's Red 
Gestreifte Perl 
Gloire de Sablons 
GoeggiJ.?.gers birnformige 

rote Johannisbeere 
Goeggingers rote birn

formige 
Goeggingers weisse birn

formige 
Goeggingerův hruškovitý bíl 
G~eggingerův hruškovitý 

cervený 
Goliáš ' 
Goliath 
Goliath 
Gondouin 
Gondouin a .Fruits Rouges 
Gondouin Rouge 
Groseille - Cerise 

Pořad. 

číslo 

138 
138 
164 
169 
149 
157 
142 
155 
133 
165 
153 
153 
137 
137 
159 
161 
146 
146 
166 
154 
154 

154 
154 
156 
134 
134 

147 

147 

140 

' 140 

147 
167 
167 ' 
156 
145 
145 
145 
157 

Text. Tabulka 
strana 

81 xxxvn. 

83 xxxvm. 
89 XLI. 

93 XLIV. 

88 XLI. 
81 xxxvn. 

88 XLI. 

82 xxxvn. 

85 xxxvm. 
94 XLIV. 

84 xxxvm. 



Pořad. \ ;ext.\ 
I 

Pořad. Text. Tabulka 

I 
Tabulka 

číslo strana 
číslo strana 

Groseille de Versailleli Houghton Red Soedling 148 

blan che 135 Cbsonceau 162 I 911 XLDL 

Groseiller Versaillais 158 / Chenonceaux 162 

Groseillier a Fruits Striées 134 Impéria! blanc 142 

Groseillier a Gros Fruit Jmpériale rouge 155 

Rouge de Knight 156 

I 
Impéria! Red 155 

Groseillier de Caucase 149 Impéria! White 142 

Groseillier de Devine .Jeeve's 'Vhite ' 139 

a Gros Fruits 153 Kaiserliche rote 155 

Groseillier de Hollande Kaiserliche weisse 142 

a Fruits Blancs 139 Kaukasische rote 149 

Groseillier de Hollande Kavkazská 149 

a Fruits Rouges 163 

I 
Knkazský čenený 149 I 861 xxxvm. 

Groseillier de Hollande Knighťs grosse rote 156 

a Gros Fruit 133 Knighťs Large Red 156 

Groseillier de Vierlanden 146 Knighťs No. 3 156 

Groseillier Impéria! ·blanc Knightitv černaý 156 I 891 xu 
Jaune 142 Knight velký 156 

Groseillier Impéria! rouge 155 Langtraubige weisse 137 

Grosse Blanche de Boulogne 138 Laxtons Perfection 150 

Grosse blassrote 133 Laxtons Vollkommenheit 150 

Grosse rote englische 163 Laxtoniav dokonalý 150 I 86! XL. 

Grosse rote Kirsch 157 'Lee's Prolific 169 

Grosse rot und weiss Leesův černý 169 

gestreifte 134 Leeův černý 169 

Grosse Rouge Ancienne 163 Leeův úrodný 169 I 951 XLlV. 

Grosse weisse Kirsch 143 Macrocarpa 144 

Grossfriichtige weisse 144 Orangefield 148 

Grosstraubige rote Gondouin 145 Perle Rayonnoo 134 

Heros 151 87 XL. :Perle Striée 134 

Holandský bílý 139 82 xxxvn. I Perljohannisbeere 134 

Holandský červený 163 92 XLIII. Perlový žíhaný 134 I 80 I XXXVI. 

Holandský prubovaný 13'2 79 XXXVI. Pikantní 162 

Holandský růžový 133 79 XXXVI. Pitmaston Prolific 156 

HolHindische gestreifte 132 Pomona 152 I 871 XLI. 

HolHindische Johannisbeere 163 frinz Albert 163 

Hollandische Perlbeere 139 Průsvitný červený 161 91 XLIII. 

Hollandische rosenrote 133 Průsvitný raný 159 90 XLD. 

Hollandische rote 163 Prvenec 146 85 XXX VDL 

Hollandische weisse 139 Ribes rubrum f. piriforme 147 

Holenderská 139 .Ribes sucdrubrum 166 

Holenderska Czerwona 163 Roem van Haarlem 149 

Houghton Castle 148 86 xx.xvm. Rote Kirsch-Johannisbeere 157 



Ruhm von Haarlem 
Sahlonsk)r 
Schwarze Bastard 
Schwarze T rauhe 
Slovák 
Slovenský rybíz 
Srstka barvící 
Striped-Fruited 
Šírů,· semenáč 
Třešňový bílý 
Třešňový červený 
Velkoplodj· bílý 
Versailler 
VersaiUský bílý 
VersaiiJsk)· červený 
Vierlandenský 
Weise Versailler 
\Veisse aus Bar Je Duc 
Weisse Kirsch J ohannisheere 
W erdersche weisse 
Werdcrský bílý 
Wersalska 
White Grape 
Wišniowa 

MALINY . 

Angleterre 
Antverpská žlutá 
Bamfortův semenáč 
Baumforthova 
Baumforth's Seedling 
Baumforth's Samling 
Billards Immertragende 
Billiard(n·a 
Bri.isseler gelhe 
Colonel Wilder 
Cumberland 
Deutschland 
Fastolf 
Fastolf Himheere 
Fastolf Seedling 
Fastolfova 

-
Pořad. I Text. 
číslo strana 

149 
.134 
164 
165 
153 
153 
166 
134 
160 
143 
157 
144 
158 
135 
158 
146 
135 
136 
143 
141 
141 
158 
142 
157 

189 
189 
176 

.176 
176 
176 
170 
170 
189 
190 
188 
179 
178 
178 
178 
178 

93 

91 
83 
89 
84 

80 
90 

82 

103 
98 

96 

103 
103 

' 99 

Tabulka 

XLIV. 

XLID. 
xxxvm. 

XLD. 
XXXVIII. 

XXXVI. . 
XLD. 

xxxvn 

XL Vll. 
XLV. 

XLV. 

XLVII. 
XL Vll. 

XLVI. 

fastolf~va nová 
frarohoisier de Hollande 

a Fruits Jaunes 
Framhoisier Fastolf 
Framhoisier Perpétuel de 

Billiard 
Gelhe Antwerpener 
Golden Queen 
Goliáš · 
Goliath 
Grosse de Knevett 
Grosse englische gelhe 
Harcký klenot 
Harzjuwel 
Hollande 
Horne t 
Immertragende von F eld-

brunnen 
Jaune de Hollande 
Knevettova 
Knevet1's Giant 
Knevetts Riesen 
KneYetts Riesenhimheere 
Lloyd George 
Logan Bcrry 
Loganberry 
Loganova jahoda 
Loganův míšenec 
Magnum Bonum 
Magnum Bonum Blanc 
Marlboro 
Marlborough 
Německá malina 
Perfection 
Preussen 
Pruská malina 
Rap-Himbeere 
ShaHetova obrovská 
Shaffer's Colossal 
Stálenesoucí z F eldhrunnu 
St. Waliried 
Superlativ 
Surpasse F astolf 

Pořad, I Text. 
číslo strana 

178 

189 
178 

170 
189 
187 
182 
182 
174 
189 
172 
f72 
189 
172 

170 
189 
174 
174 
174 
174 
185 
186 
186 
186 
186 
191 
191 
180 
180 
179 
180 
177 
177 
188 
171 
171 
170 
183 
184 
178 

102 
100 

97 

97 

102 
102 

104 

100 

99 

98 

96 

101 
101 

Tabulkza 

XL Vll. 
XLVI. 

XLV. 

XLV. 

XLVII. 
XLVII. 

XL Vll. 

XL Vll. 

XLVII. 

XLVL 

XLV. 

XLVI. 
XLVI. 



ř = 
Pořad. Text. 

Texas 
Tbomasol'a raná 
Thomsonova raná 
White Antwerp 
·winlde,ron 
Winklers Siimling 
Zlatá královna 

OSTRUŽINY. 
Agawam 
Alfred Early 
Alf~dol'a raná 
Armenische Brombeere 
Arménská 
Blo-..·er 
~rly 11arvest 
Eisberg 
Eldorado 
Harvestova raná 
Childs grosse japanische 

Weinbeere 
lzobilná 
Japonská l'inná ' 
ledovec 
Lovets Brest 
Lucretia 
Mersereau 
Mičurinova přeúrodná 
Rathbun 
Reimers Theodor 
Ruhus Armeniacus 
Rubus phoenicolasius 
Sandhrombeere 
Sny der 
Taylorol'a úrodná 
Taylor's fruchtbare 
Taylor's Prolific 
The lceherg 
Wilsonova raná 
Wilson's Early 
Wilson's F riihe J 2• 
-Wilson's Junior 2 

číslo strana 

181 100 
175 98 
175 
189 
173 97 
173 
187 

196 106 
199 
199 107 
194 
194 105 
193 105 
204 
209 
201 108 
204 108 

208 
207 109 
208 110 
209 110 
203 108 
205 109 
195 106 
!00 107 
(98 107 
(92 105 
[94 
!08 
92 
~06 109 
97 106 
97 
97 
09 
02 108 
[)2 
[)2 
)2 

Tabulila 

XLVL 
XLV. 

'XLV. 

XL VDL 

. XLIX. 

XLVW. 
XL VID. 

XLIX. 
L 

L 
L 
L. 

XLIX. 
L. 

XLVm. 
XLIX. 
XLIX. 

XLVm. 

L. 
XL VDL 

XLIX. 

-- Seznam použité literatury. 

Landovský: Pěst o v á n :í j ah o d a jej i c h výnos-
no st. 

ruha: Ce~ké ovoce IV. díl. 

Za hra dnick ý slovník naučný, Praha. 

Měsíčník: "Ovocnické rozhledy," Praha. 

Ctrnáctideník "z ah rad a", Chrudim. 

F. Goeschke: Oas Buch der E.rdheer en. 

]unge E.. Unser Beerenohst in Feld und 
Garten. 

Kruft: Neuzeitlicher Bromheerhau. 

Kruft: Neuzeitlicher Himheerha u. 

Macherauch: Beeren!Ohstkulturen die Ge-
winn bringen. 

Maurer: St a c h e I b e e r e n t r i e b . 

Moissl Plannckh - Zweigelt: Beerenohst? Bee
renobst! 

Schaal: Stein- Beeren u. Schalenohst. · 

Spangenherg: Prak tis che F,rd heer kultur. 

URČOV ANí OVOCE PROV Aoí 
AUTOR TÉTO KNIHY. 

K přesnému ~jištění správného jména nutno 
~asiati fl- 5 dobře V'$Vinuté a V'$ barvené 
plody, dobře :itabalené v bedničce nebo 
pevné Krabici, proloiené měkiou dřevitou 

, vlnou a papír'$, aby se nepomačxal'$. V měk..
kjcfi irabíčkácfi se nesmí ovoce ~asílali, 
jeito přijde vždy ro~mačfané. 


