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PŘEDMLUVA. 

Zpráva o česk.oslovensk:ých ovocných odrůdách lokálnich je jen strul'.nýn1 nástinem 
výsledku dosavadních prací, které v tomto směru konaly st. ovocné školky v Chlumci 
n. C., prozatím organisačně přičlcnčnC - jako přípravka budoucího pomologického 
arboreta - k St. výzknmnýtn ústavú1n pro výrobu rostlinnou \' Praze. Již zesnulý 
pomolog Jan Řiha (t 1922), zamýšlel původně popsati soustavně jen (,cské odrůdy 
ovocné v díle, jež se n1člo zváti "Pomona bohemica", za kterýn1žto účele1n nasbíral za 
řadu let za obětavó součinnosti četných spolupracovníkU mnoho cenného 1natcriálu. 
Ale různé, hlavně. praktické důvody přiměly jej k vydání krásného díla „České Ovoce", 
v nčrnž však kro1ně původních odrůd česk)rch pojaty jsou převážně význačné odrU<ly 
cizí u nás pěstované nebo hodné doporučení. Teprve v VI. dílu ,,České Ovoce", Říhou 
chystanén1 a napsaném po jeho sn1rti autorem této ]{nížky, byly více respektovány pů
vodní české odrůdy jablek. 

Zpráva tato nečiní nároků na úplnost. Opomíjí přečetné výpěstky českosloven
ských pomologů, starších i současn)1 ch, b)rl' něl{tcré z nich byly dnes známy v celéin 
ovocnáfském světě, na př. meruňka Holubo11a (Sucrée de Holub), Allhano11a renkloda 
(Reine Claude d'Althan) a j„ nebol' u nich nelze nikde konstatovati lokálního rozšíření. 
Zachycuje přehledně ve stručné formě jen odrůdy lokálním rozšířením pozoruhodné, 
z nichž mnohé byly již podrobněji popsány jednak v Thomayerově a f{íhově „českém 
Ovoci" a Suchého „Moravském Ovoci", jednak \' re,ruálním měsíčníku Csl. ovocnické 
společnosti - „Ovocnických Rozhledech", po pi'ípadě v jiných odborných listech zdej
ších i zahraničních. Veškeré ovoce, které vzniklo na půdě našeho státu, bude později 
pojato do „Soupisu původních ovocn)rch odrůd ('.eskoslovenských", jenž - doufejme -
vyjde jako dílo samostatné. 

Clichés barevných příloh ochotně zapůjčila česká grafická Unie a. s. v Praze, cli
chés některých černýcl1 vyobrazení Črskoslo\renská ovocnicka společnost v Praze. 
Obrazy stromů jsou vesměs původní. 

Jména pp. referentů o lokálních odrůdách uvedena jsou v textu knihy; jim náleží 
upřímný dík provázený ddvěrou, že. i v budoucnu neodcprou své součinnosti na ton1to 
ušlechtilém poli. Zvláštní \•děčností jse1n zavázán p. Viktoru Buchtovi, inspektoru 
ovocnictví na Slovensku, za vydatnou spolupráci v pátrání po významných lokálních 
odrůdách v oblasti jemu svěfoné, jakož i Ceskému odboru zemědělské rady mo
ravské v Brně za laskavé zapůjčeni štočktl ze Suchého díla „Moravské 011oce". 



I. POJEM LOKÁLNÍ ODRUDY OVOCNÉ. 

Lokální čili krajo110u odrůdou nazýváme v ovocnictvi onu odrůdu, která v:nikla a 
pěstuje se v určité oblastí (kraji) v pozornhodné míře pro hodnotné ovoce. Moment přimě
foného rozšíi'ení jest zde nezbytný; jinak, je-li v kraji kdesi zapomenutý neb nepo
všimnutý a opomíjený jediný strom, byť odrůdy kvalitou ovoce velmi pozoruhodné, 
nelze mluviti ještě o krajové odrůdě, neboť takovýto jedinec nijak nemnožený nemá 
zatím hospodářského významu . 

.Jak zřejmo, původ lokální odrůdy není věcí vedlejší, neboť s pojmem „lokální" spíato 
jest rozšíření v místě v:niku; jinak nezáleží na tom, pěstuje-li se v tom kterém kraji od 
nepaměti a je-li tedy její púvod neznám, nebo je-li uměle, t. j. cílevědomě (křížením) 
vypěstěna a rozmnožena v okolí místa vzniku. Nelze však rozhodně označiti za kra
jovou odrůdu onu, jež vznikla kdesi daleko od oblastí, kde snad se pěstuje ve větší 
mfre .. Na př. Jadernička moravská - toť odrůda lokální pro moravské Valašsko, kde 
tušíme též její vznik. Nebude však nikdy lokální odrůdou, na př. na Královéhradecku, 
byť se tu rozšíříla v budoucnu v míře ještě snad větší než na Moravě. Vypěstoval-li 
však sloupenský ovocnái· Proche ze semene jablka 11/Ialinové/w holovouského ke konci 
minulého století osvědčené Malinové sloupenské, lze mluviti jedenkráte o tomto jablku 
jako o odrůdě lokální, dojde-li na Novobydžovsku neb Chlumecku značnějšího rozší
r·:ní. Pěstuje-li se v některém kraji hojně na př. Solanka, výborná hruška z Libocho
vicka, bude vždy pravou lokální odrůdou na Slánsku Třebenicku a Lovosicku, 
jinde jen odrůdou lokálně rozšířenou . .Je jisto, že i takovét~ odrůdy mohou se v nových 
oblastech stejně uplatniti jako v původním svém kraji, ba i předstihnouti kvalitou 
tamní ovoce. 
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II. VYZNAM LOKALNICH ODRUD OVOCNYCH. 

1. Lokální odrůdy vynikají zpravidla tím, že veškeré požadavky stromů, pokud 
se týkají půdy, vláhy a klimatu, jsou plně přizpůsobeny daným poměrům lokálním či 
krajovým. 

2. Obliba lokálních odrůd ovocných jest často překvapující, ba možno tvrditi, že 
,mnohdy je i neúměrná jakosti ovoce. 

3. Místní obliba způsobuje, že i širší veřejnost ovocnářská počíná se zajímati 
0 dobré lokální odrůdy; děje se tak nejčastěji po upozornění ve vážnějším listě ovoc
nářském neb zahradnickém, po př. popisem odrůdy. Účinějším propagátorem je po
drobný popis a barevné vyobrazení ovoce ve speciálním pomologickém díle, kde není 
ničeho opominuto, co se týče hodnoty ovoce, jakož i požadavků a vlastností stromu 
po stránce pěstitelské. Nejlepším doporučením je ovšem ovoce samo a výstava ovoc
nářská nejvhodnější příležitostí, jak málo známou odrůdu uvésti mezi ovocnáře. 

4. Ani pro školkařské závody nejsou lokální odrůdy bez významu; je totiž známo, 
že lokální oblíbené odrůdě (podobně jako odrůdě lokálně ve velkém pěstěné) dává se 
- někdy z jakési tradice - trvale po řadu desetiletí přednost před jinými, byť i hodnot
nějšími odrůdami v obdobích podzimního i jarního vysazování stromků. 

5. Nejednou se ukázalo, že ovocné odrůdy lokální v původních oblastech vyniknnvší 
neji;n jakostí ovoce, ale i úrodností, vzdorovaly znamenitě i chorobám; hlavně vzdor
nost choroboplodným houbám bývala nápadná. Tím není nikterak řečeno, že v jiných 
odlehlých stanovištích bude tato resistence zachována v neztenčené míře. 

6. Vystihne-li některý pěstitel několikaletým pokusnictvím, že v jeho kraji se daří 
jisté v obchodě již známé odrůdě. lokální stejně dobře jako v její původní oblasti, 
rozmnoží pokusnou výsadbu v četnější hospodářskou, a tak účastní se obchodních výhod, 
které přináší obliba oné renomované lokální odrůdy. 

Hrubou chybou jest, zavádí-li se určitá lokální odrúda do oblastí pro ni nevhodných 
?eb. nevyhovujících; zklame-li na takovýchto stanovištích, je ovšem vinen pěstitel, 
Jenz nerespektoval jejích požadavků, dlouhou kulturou úzce spiatých s místními při
rozenými poměry (neúspěchy s výsadbou Malinového holovouského v nevhodných, 
suchých krajinách) . 

.7· Výborná krajová odrůda ovocná může se - zejména v zahraničí - státi zna
?1emtou reklamou pro ovocnictví oné země, odkud pochází. Zřetelným dokladem toho 
Jest býva~é .tyrolské, dnešní severoitalské (tridentské) ovocnictví; již pouhý sud a nápis 

. t'.Tyrol~ka Jablka" jaksi zplnomocňuje u nás obchodníky mnohdy k neoprávněným 
·*'ll;ýšenun cen, čímž využívá se slabosti našeho publika, které „chutná očima" a, c!W. 
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často vzhled, zejména barvu a lesk slupky ovoce více než jakost dužniny. Jen tak lze 
si vysvětliti na pražských trzích velmi značné cenové rozdíly u severoitalských jablek 
téže odrůdy a kvality v téže době. 

Jakési nebezpečí tkví při lokálních odrůdách ovocných v závažné okolnosti, že 
tam, kde určitá odrůda je v kraji téměř jedinou svého druhu, může v některém roce 
nastati naprostá neúroda, ať už z příčin jakýchkoli, která trapně zklame pěstitele, če

kající na slušný zisk. Tomuto nebezpečí lze poměrně snadno předejíti rozumným za
stoupením jiných odrůd téhož druhu (botanického). Někdy jsou, méně bohudík v ovoc
nictví, oprávněny obavy z náhlého výskytu škůdců nebo nějaké choroby, s oblibou 
vyhledávající právě odri'tdu lokální, na níž byla dosud po případě zcela neznáma. 
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III. O VYSKYTU LOKALNICH ODRUD OVOCNYCH 
V ČESKOSLOVENSKU. 

'.\:cní snad ovol'nái"sk(· oblasli v našem slálč, klcrá hy neměla alcspoil jediné ovocné 
lokální odnhlv, byť i nepi"iliš rozšfren(· nebo ?;iroko známé. l\če se to zejména třešni, 
v teplých kraJinách i mrrnněk. Ušlechtilé fresnč i višně totiž, podobně jako meruilky, 
dávají potomstva (t. Z\". semenáče), jež bývají zpravidla rovněž hodnotná a pozoru
hodná, byť by snad se nevyrovnala vlastnostem, hlavně ovoce, rostliny mateřské. Tento 
biologický poznatek vys,·ětlujc sice dosavadní až chaotickou pestrost, ha úpln)· zmatek 
v tl·ešiwvém ovoccznalstvi ~ vzpomeiune jen velikého počtu různ:)·ch Vítovek, Jánovek 
a j. ~ ničím však zatím ncpi'ispívá k soustavnému prostudování třešni českosloven
ských. 

Hrušek je sice také hojnost, hraničící na nespočetnost; většinou jde však o odrůdy 
letní, málo stálé, namnoze obchodně téměi· bezcenné. Přece však je i dosti odrůd vý
znamných a dnes již obecně známých. 

i\ejvětší pozornosti zasluhuji právem kromě ovoce nejranějšího pozdní odrúdy 
jabloňové nebo ony, jež vynikají ovocem zvláště pozoruhodným, vzhledným a chutným, 
a tudíž na trhu obecně oblíbeným. 

V přehledu významnějších domácích lokálních odrůd hlavních druhů ovocných 
získáme asi tento celkový obraz: 

TŘEŠNĚ A VIŠNĚ . 

.Jak již zm1neno, není snad kraje, kde se ti·ešnim daří, jenž hy neměl hodnotné 
neb oblíbeně lokální odrúdy. Mnohé z nich, nabyvše určité pověsti pomologické, získány 
byly školkařskými závody, odkudž nastoupily nn nová stanoviště. 

Z nejznámějších nelze opomenou ti: 

Libějouická i:i Libějická raná (pi'íloha č. 1.), je tmavá srdcovka. Vznikla ze semene 
(pecky) plané třešně, pěstované v Záhorskem dvoře, poblíže Libějovic v již. Čechách a 
~·las:nostmi daleko předstihla svoji matku. V tomto případě zajisté jde o míšence, 
Jehoz matkou byla planá tře.5eň, otcem pyl nějaké neznámé odrůdy ušlechtilé, velko
plodé. Dík p. Šimanovi, správci zahrad v Libějovicích u Netolic, rozmnožila se tato 
odrůda ze školek ovocných velmi značně a dnes je známa na četných místech, 
hl~.vně ovšem v Čechách. Stromy tvoří pěkné koruny jehlanovitého tvaru; vyni
kaJI napro&tou &kromností v nárocích na půdu, otužilostí i zdravím. Ve květu 
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zvaná Chlumecká 
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j í na blízké lrhy 
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větší mífo nikde 

Poclobnč bychom mohli oceniti i. s rdcovku Chlumeckou frm ou. kYč l á bu dour
nosL očeká,·á n ejra nčjší naši višeií Vackovu, pocházej ící z okr. školky \' Chlumci 11. C„ 
kde se hojně množila . (PHI. č . 7.) 

Za odrudu lokální lze považovali Léz cennou V elichovu chrupku, na Chlumccku 
známou již v dobách Rosslerových, k Lerá vznosnčj s ím Lv~uem korun. a otuzilos tí "dohč 
kvčlu vyniká nad Napoleonovu (Lauermannovu), s níž v jakosti p lodú na Chlumccku 
so u Lěží. 

Klasický m dokladem souhry vněj š ích vege La (~ ních č initcli'.1 a jim pi·i zpusobe11)·ch 
čini Lel íi biologických jcsL další krajová oclrucl a Lfoš nč, Vítovka moliforo1Jská (pl'íl . c:„ 3 .). 
Ideální téměf Ueši'iové půdy a polohy, j ~1kými vy11ikaj í pozemk y kol l\ouřimě n s pccie lnř 
v !i1ol ilorouě, na ve lkos la lktt p . .J a roslava Vese lé ho, umoU 1ují zn;1111cn it é Lé to řťrnť, 
dosLaLečnč Luhé src!C'ovcc nc;rn ámého puvod u bczkonkurrn ř ní zda r. Zrajíc asi L)•clcn 
po nejra M•jš ÍC'h ocl rud ttC' h, snášejíc z 11 : 1111 l'11iLč dopra vu ::i \'y 11 ik:ijíc i zdra v ím s lrom u, 
nahrazuje v rozsúh lých, vzorný(' h Lř·l·ši'1 o v kách rnoliloro vsk)' C' h roz h od n ř rn <.'• 11 řce 1111 (• 
rané odrůdy osLatní. Poznámka př'ipojen á u Rycfllice n ěmecké, jci byla poj;i L:i do sorti
me ntu Lrž ních odrud: „Pěsluj c se Lam, ktlc 11c11í lepší místní osvědčené odrudy" ,·zla-



Veliehova C'J1rupka. 
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hufl' Sl' zn<1111c11ill· pr~\\·C· 11:1 \'íl1n1/;11 111ulif11rn1,skuu, .iiZ je.ii pl'still'!i' l\('llnliradí z<1_ji~t(~ 
zl11.j 11011 jinou ranou tř·ťŠllÍ, hyť i <J 11l·co dl·iyc zr;ijí~í :t Sl'lH'\"Í('l' YY<'IJ\·ú1<·11011. 

.l;ik lrll :1 odbyt o\·oct'. pHspiY(1 k roz,·oji o\"Ol'11~·('1i kullur. pl·knl· d()kazujl· koh·1n 

11ru/ITJ roz.~il'l'JJ;·1. nll' d!ll'S i .ii11dl' linjnl· z11:'11uú lokúlni odrúd:1 Z\" . . ~olonka (pi·il. (. -1.), 
drolH.tl·jši siť'ť, ;1\·S:1k lloj11l' plodíC'Í a pro y(•Lši tl·eSl10Yk:· ,. blízkosti s~úl~·eh odhylišť 
y!Judnú (llJ:t\"Ú srdc0Yk:1. poj;llú r<JYll('Ž do y~·l1(·r11 lrZ11ích odrud pro C1·sk11slo\"l'llSko. 

Zr;ijl' kl' konl'i f·vr,·11a ;1 .il'.ií úrodnost 111110~.l1u.il' /rí('i ch11L11l·ho O\"tH'l'. jťZ Sl' ll:J praZsk)·1·1J 
trzích yždy rozprod:'i \" kaZdť'111 111110~.slYÍ .. Jisto je. Zl' 11 srdcO\'('k, ledy 111ťkk~·eh Li·eS11í. 
h:tr,·ilnsl .~ťÚY\" :1 lt'1n11ú h:1r\":1 o\'Oťť Yill•zi nad podi·ad11l'_jSí111i sYL·tl~·111i srde0Yka1ni . 
. \tii 11 tť•lo kra.'inYl' odrutl~· 11c11í pl1Yod z11ú11J. Zťs1111l{•rn11 Yedoucí1nu z;1hrad11iku po1110-

Joo·j1·kt"lio úi·il:i\·u ,. ·rroji . . /ustfn /Jldhu11i, nitlcZí zúsluh:1, Zt' s 11i S\'ZJ1ú111il l'esk.ou o!Jee 
~ < 

O\'oc11úh,kou. 
\"okolí n1l1sl<1 Jl.~f'llU s11:id již d(•]e IH'Z po dYf' slolvli pl'i-duji 0Yoc1liii'i YSudL' ehYaln(• 

z 11 ;"i 1nou .1/.~í'/ISkou jríno/lkll (pi·íl. f'. .1.), jl'již 1nale(11~- ::;lron1 yyrostl z pohozl'nl· pl'cky 
„plťt(·11H'ť··. kiťr_,"rh koien1 .\í.~·r'llrt YZciy hoj1u-; roslio. iSohatú úrodnost, dohn:• Yiaslno:-;li 

s!ro1nu. 1noZ11osl skliznť od konce t·er,·11:1. t1naYl' oYorl' koi·t•11ill· chuti, použilelné ke 
,.,,,Ill zpúsohúm spolrl'hy --- loi' dúvody, klcr(· 11cj,•11 že uhájil~· l'Xisknei ti'to odrúdy 
,. ohdohich, kd~· zištnú ruka «IoYi•Jrn\·a kúcť!a slro111~·, aby m·nJ11ila prostor neoby
(·ťjnl· ,-_\·11ns11l·1nu ('hlnl•lařstYí, onn naopak zna(·nř St.' rozšíi·íla nC'jcn IHl :\l(•Jnicku. ale 
i sm[·rem ku Praze; v pr:ižskl>m okoJi je SL' Sa/11nko11 lu a tam promíšena. 

:\a Lihochm·icku, tedv v li·sni·m sousL•dstvi l:rsk(• o\·oc11(, komory, uedall'ko Lo
vosic, asi KIJ ll'l jsou znúmy dosud ohlibené l:i'esni', jichz stromy nápadny jsou neobvykle 
mohul11~·m ,-zrustenL AL'jv(·tši strom stojí dodnes y Popl:í, v ovoc11i· skolee, náležejíei 
vL•lknstalku libochovickému (viz obr.). I jindl' nalezneme tl'Ž úctyhndni· exernplifre . 
.Je vysocL' zajimavo, ŽL' stromy tyto jsou skchteuy na rnahakhce; plodí tudíž zmlll1L'-
11ili•. Zcl'ia tmaYi1 tnlo ti·cšer1 mú ksklou slupku, chut vl'irni dobrou, pikanln(· natrpklou. 
ťzrúvú po G. frrwuci. Podk zprin· JL Rubl'če, inspektora zahrad v Libochovicích, 
jellZ po létá pilnt' dbú lll'jen o historii zahraclnicl\·í a ovocniclvi Yl' svém púsobišti, ale 
všimli si ovoc11ielvi i v širokhn okolí, vžil se pro tuto tlTšeú název Pop/:ská čemá, 
nl'bol' množila se, jak zmíněno. Yl' školkách y Poplzi. 

\' okolí C. J=>c('.t.'k oblíbena je třešcil ]{o::rnice, na ni;~ upozornil p. St. I>ni\·z; podobá 
S<' .11.\enské jánuvce, ale zraje o něco dříve. 

'l\ti'ž pi·esvědč:h·(• dúvody, jaké jsme shledali u lfrcdchozích odrúd, zpúsobily 
nrnhutn~· rozvoj tniav(, srdcovky, zv. JOecanskri černá (pi'iL ť. G.). V okolí Klecan 
11. \'ll. pč·slujc se odcdúvna a oznaěil-li ji dnešní senior ťeskoslo\'ťnsk~·ch ovocnárú 
p. \'ric/rw .\faruška za v~·bornou a pro Klecansko za nejlepší, vyslovil tím přesvéd(:eni 
kiich p(·sti lclú. Zrnjl' od konec l'ervna n yydrží i přes polovinu l'ervencc na stromě. 

:\a l/ořiclrn znač;nč· se rozšfrily ziwmL'nité chrupky barvy temnč hnhlě rudé, zv. 
Pumry, k\·alitou i zjcnin ziwč:nč: pi'ipomínajíci skvělou chrupku Napo/eunuv11 (Lauerman
rwtm). Zrají v polovině sezony a možno je řaditi mezi největší a nejcennější chrupky vúbec. 

V podhoři Orlickém, hlavně v okresích upučenskbn a novoměstském všude jsou známy 
měkké, zcela černé a výborné sladké srdcovky J\os/elnice, vhodné do pečiva, střední 
velikosti a později zrající, znamenité stolní a J~onscrvnční, veliké, tmavé chrupky, deli
kátně lehce přitrpklé chuti, zvané UherÁ'y, nahrazující pověstné černé chrupky Hedel-
fingenskou a Germersdorfsko11. . 

Na Kolinsku, K11lnohorsk11, I\oufimsk11 a českobrodslm od nepaměti se pěstují pře
sladké, tmavé srdcovky, zv. Kaštánky, které znamenitě vždy vzdorovaly i krutým 
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mr:1z(11 11. O\'occ uzr:'1v:'i ko11 eť 111 Č' l' r v 11a :-i níil cž í k 11cj lc pš í111 Lř'cš 11 íin Loh o to období vl'.i bcc. 
V j i11ý ch oblnsl tch 11cjsou l\a.~lrínky wú my, p ok 11 d ovšem si j ich pčs Li lclé 11copa Lřili 
v novčj š i do bč ze škokk . 

Nn J !lodo/Jo/r•s/m1s!w š í ř· í S<' o il ro 111 11 {1 poz d1 ií c'1 r1t11!w 'f'h11rn-Taxis.'~ 
V jilw ::ríporlní Jllorrwi', 11;i / 110 11 řick 11 , v o bcích Oslauan ccll , fllínř, Nesluvicích , Si

li/i;cr· n j . rozš íh•11:1jl'Zll:lllll'11 il:'1 :1 11 :1 l>rn l' 11 s k <'.· m Lrhu vl'er vl'nci ph'vlácl fl jící zcela t mavá, 

L11 Zš í, velice úrodná srcl
covk a zv. Skalka (př í l. 
č. 8.). St romy se zdarem 
ros tou i v h orna Lém úze
mí , a le vyža duj[ plného 
s lunce a v lh ·í p olohy. 
Přednost í ovoce je trva n
li vost na slromč; ovoce 
p fozrává, an iž se hnit ím 
k azí a p l-icház í ke konci 
svého obd obí na Lr hy po
lovyschlé, a le s tále vý
borné a p ožadova né. D o
rravu snáš í bezva dnč . .Je 
pozoru hod no, že málo čer
v iví a j e prý i ptactvem 
romčrnč opomíjena . 

I Slovensko m á své 
v Jmi pozor uh odné loká l
ní oclrů dy tfoš ní. Tak v žu
rč [ fonl ianské v krupin
ském okrese i okresech 
sousedních šíří se velmi 
oblíbená J(rupinská du
clečka, stolní třešel1 střed
ní velikost i, hArvy červe
né, zřídka sla bč mra moro-

Thu rn-Ta x is. va né; tuh ou d užnino u 
(Orig. foto ){nmunlck ý .) blíží se chrupkám. Zraje 

ko ncem červn <J a v p rvé po l ovinč července. Rod í zá hy a vždy hohatč . Vyváží se 
h lavně clo Vídnč. 

V o bci Ce/ovce a v o kolí (ž upa Hontia nsk á) šíří se v íc a v íce lře.šeň ('elovskcí, pli
vodně semenáč nezná mé odrúdy . Uzrává o nčco pozdčji nr ž Jú upinská dudečka. Také 
La to odrůda hodí se k pčs lčn i ve velkém . , . 

~edalcko ob ec P rusk é v ovoc11 ářské do lin ě Pllchovské, v malé obci Medné (v 1 rcn
ča nském Pováží). již po několik stole Lí pčs Luje se výborná a ve liká t ma vá chr~pka 
Medňanská, zva ná Léž (v 80. letcch min . s Lole tí) Emilia Mednyanszky ku poctč ma 11zclky 
Alexandra Mcd11 ya 11szké ho, zemirna v Medné. 

Kele a j a k povsta la , není známo. Pěstite lské a tržní p fodnosLi Lé to odrůdy 
přispívají z n amcniLč k jejímu š ifoní. Snese nž šcsUdcn11í dopravu, je-li hulena 
v m enších množsLvích. 
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z .\';/run.-:./;(: župy, jl':I. y:/.d~· yy11ik:tl:1 <ivoc-11ftř·:-:.tYÍlll. odí«li1Y1t:t l-\P dovf1Žf~ly n::t 
lnid:ifH'.SJ'sk~· trh z \ll'sLnickť· dnlí11y sv(·! h\ z11;1l-·11(· Yt·likl· :1 I 11 llť· 1 ř"l'ŠJ!(·. Z\'. ~\~ilrons/;f: 
hi'lir·r· (I3ielicl'). ~·úp:1dna jl' okolnost, Zl' ,.l' sti·l'dt1 olil:isli. kdl' se L~·to tř·(·.šnl·, dru~ 
llohidt· sicl' pro !'l!úl. ;dl' z11anH'11ih'> na dopravu, pl·st 11.ií, JrZí dvi· tJbe(-, \'f:IJ:r: ::i 
.1/a/1: !Jii•/il'I'. Zr:iji :isi v ltili:i: doli11 j:iko !\r11pins/;ii ilw!ri"l:o, s 11iž pi·ich<1z<'ji sriu
(·:1sn{• n:t trh. 

() ,zniku jin(• Jnkúlni odnt<1'·_, lfr.,11i' X/frfo11s/:1'. klt'rú sr p(·sLuje. od pra<láYn" 
"oknli obce Xar.fo11y ,. !J\·,._ i:11pi• Súrišski» ne ni zprit,-. Y dúYn)-ch dnliúeh se vyvitžt·fo 
zn hr:i 11 icc Ji~·v. l'hcr. nt•.icd11ou :iz cl;dcko do l'olslrn (Huska). Kri\s11č· ]psklé, lm""'" 
frrni· plody ,-~·nika.ji aronrnlickou d11z11i11nt1, plnou rudi• šťúYy. l'zr{l\·aji v prYi' polo
Yin(· (l'l'\'C'IlCť. 

Tfr.í·i·il 1Jubrn1•skii 11:1zviuin bY!a podle nhcl' /)11brruik1; nedaleko BratislaYy. Y Du
hrawl' hnili Chnn·ati. jich?. dÚYllÍ pi·cdkoy(• ull'kli Sl' do tl·chtn krnjú Slownska rli-ed 
turecknu iin·;isi. Jdeúlni poloha i ziynú púdn. jíž je ·- pokud plocln· se l'}·če. - nedo
statek. ponoukú oh:n·atclsl \'O k i 11lensi\·nimu nYocnářstYÍ, ač primitiyui šlcchtě 11 i 

sl arSicli plúirnt - - lll'z l)·Jrn n \'Osku ·- phnesen}·ch z lesa, k<!Zdi•ho cizího ovoc1uii·l' 
pi·ek,·;ipujc. (hoce je sti·ední Yelikosti, tcn111C: rudi> až frrn(>, YL•lmi tuhi: a tudíž k clo
jlnl\'L' a pro obchod zpusobilé. Obchodníci oYoccm z Hrna. \'í(lně. :\Ior. Ostra,·y, ha 
i z Prahy osolrnř kupuji zboží od pi'>stitelú pi-imo na mísil>. 

z (·esk}-rh oblasti bucrtcž ještě zmíněny třešně z Česlws/;alďc/;o, jichž pozoroya
telem je chnlkoYický u(:itel a Yěci oddaný oYocnM p. \'oji. Cern(J: jím zasilani• lokální. 
Yysocc pozoruhoclni· odrúdy Sanlaburky, Rusai:ka černá, Rusaéka i'CT/!ená a J(armazínka 
dojdou zajisté. jl'štč č:asem pomologického ocenění, jak pln)·m práwm zasluhuji. Zhaslá 
sláYa VantochO\·y „ Griotky" připomíná nám 11a :\ymbursku obecně. zdomácnělou 

vi.šeil Vantochov11, která je nyní předmi'>tem pečlivého studia státní ovocné školky 
v Chlumci n. C., jelikož se ukázalo, že" tomto p1·ípadě jde asi o dřfre již známou ui.fril 
Podbielského (Ministr Podbielski). 

Tímto \'}-Hem nikterak není vyč:erpána 11111ohoč:lenná řada - při zamlč>ení oclrúrl 
méně v)·znamn}·d1 - Yelmi hodnotných lokálních třešni (po př. višni), jelikož dosud 
v ohledu púvodnosti odrúd nebylo v Ceskoslovensku prostudoYáno mnoho krajil., ze
jména ne oněch, kde chybějí ovocnáí-i -odborníci, v prvé řadě okresní pomologové a na 
Wnkově oni inteligentní rolníci, učitelé, kněží atd., kteh mají vřelý zájem o_ovocnictví, 
jenž jim umožní, aby občas nalezli i volnou clwíli k pomologickým záznamúm o svém 
krají, bez nichž je podobné soustavné studium v celku téměř nemožné. 

MERUŇKY. 

Z meruněk zasluhují zmínky J\!lělnirká melounová (příl. č·. 9.) a maloplodé variace 
Mělnické mandlové, pocházející z Mělníka, kde se pěstují ve vinicích. Zrají od konce 
července. Odrúdy tyto mají sladká jádra . .Jejich potomstvo - semenáče - je poměrně 
drobnoplodé, ale kvatitou ovoce možno je označiti téměř za identické s matkou. Pro 
výrobu meruňkové marmelády jsou zcela zpúsohilé, tím spíše, že stromy „semenáče''. 
dožijí při neobyčejné plodnosti věku 30-60 let, kdežto meruňky šlechtěné hynou na
mnoze za několik let (6-15) po výsadbě. 

Z obce Roztoky u Prahy pocháZí v tamním okolí značně rozřířená, krásná a veHká 
R(!zlocká meruňka (příl. č. 10.), zrající v 1. polovině srpna a oblíbená pro dužninll * ,-; 
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horni· chuti. Púvoclní strom -· podle zpritvy Blúhovy - · nalezen byl v Hoztokách 
v whrnclě llra !{rclit'ky jako starý scrncnál·. 

v okolí m(•stdka Vrlk'' Pav/011itt v moravski'rn Slovúcku vfrí pěstiteli• ve v\·hornou 
n ITŽIH-:; pr,·01Jíd11í lokúlní odrúdu llll'l't1iiky, Z\'. \:'t>lkofJav/ouickrí, jeZ doehfrzí stále 
vč·tsiho rozšii·cní. /'.úsluhu o lo mú la mni uhle! p. 11. 1Joril1111sk!i, podporovaný ve sv\-ch 
sn:d1úch inspcldorem ovocnictví pro :Vlornvu p. F. Such1)m a minislerstvem z~měděls"td, 
jež úirlilo ve Velkých Pavlovicích sl:. ovocnou školku, která má sl' v prvé řadě spPeiali
sornli na prndukei meruúkov)Th (marhulov:i"ch) stromku. R. 1923 ,. „Ovncnickú·h 
Hozhledeeh" poukúzal jsem na hlízkou genetickou pi'ibuznost mcruilky \'e/kopavlooické 
s llolandsko11, již na Moravě ě:1stěji zovou lJredskou. V okolí Pavlovic je dosud foda 
nt•zjist[·n~·ch a pomologicky ncznúmých odrúd, ze kterých mohou jedenkráte vzniknouti 
hodnotni· oclrúrlv lokidní. 

Ze školkni'sl;ých zúvodú „ \'ikloria" u Ži/o.~icích na již. Moravě šiří se hojně tamní 
púvodní odrúda, mNllhka Žilo.~frká, vynikající velikostí, ale zabarn•ni mén(•. v\-razni•ho 
než menší \'c/kopa11!011ická, s 11íž zraje stejně v druhé polovini' frrvcnce. · 

>la S/o„wsku v /\očoucich (Treni'anskú župa) z odhozené pecky asi r. 1898 vyrostla 
rc·nnú nwruillrn. jejíž krásné·, větší až veliké plody, zrající od konce řerwncc, staly se 
nejlepším doporučením tl•to, dnes již v tisících stromech rozšířeni' lokální odrúdy. 
Strom.v prospívají i v polohách pro rneruúky méně phznív)·ch. Odrúdě této ponechán 
núZL'V m1•rniika nakrmsJ;,l/10 (Hakovskyho marhuh1), jímž je oznafrna v díle „Pomologie 
1 Iongroist"'. Sfrí se hlavnl' ze sl. školek ovocných v Trenčíně. 

S11hi110(1, obec v bývalé župě Sárišské, má svoji odrúdu Z\'. Sabino(lská merniika, 
jejíž vzhled př'ipomíná ;Vancyskou merw1ku krásou i velikostí. Zraje koncem července 
a po(:átkcm sqrna. Dnes šíři se ze Sabinova a st. školek slovenských všeobecně, jsouc 
oblíbena i pro úrodnost a otužilost stromů. 

V blizkosti Trnauy, hlavně v panských zahradách, s úspěchem se pěstuje Trnavská 
mťruf1ka, otužilá a skrommí, vhodná i pro písčité polohy. Veliké ovoce snáší dobře 
dopravu. 

ŠVESTKY. 

:IInohcm méně zkušeností máme s lokálními odrůdami švestek. Nejlepším příkladem 
jest obecně známá velkoplodá česká š1Jeslka Dolanka (příl. č. 11.) z Kralupska, zrající 
as týden před obyčejnou Domácí, jejíž ovoce u nás bývá místy tak drobné, že se nehodí 
ani k sušení. Dolanky jsou pýchou švestkových trhů a pfodmětem touhy i závisti pěs
titelů v krajích, kde vlivem odlišných poměrťt přirozených, na nichž je Dolanka neoby
[·ejně závislá, rodí i Dolanky plody malé. 

Podobné oblibě těšívala se na Kouřimsku Kouřimská š1Jestka, o níž dnes není zpráv; 
tamní okr. pomolog p. Porcal snaží se proto, aby zavedl tak zv. Zlepšenou kouřimskou 
švestku. 

Nelze však slepě přijímati za lokální odrúdy vše, co se za ně vydává. Proto - ob
dobně jako u „ Vantoclw1Jy" višně - s největší reservou přijímány byly zprávy o Bud
řtanské švestce z Berounska, která je zcela nepochybně totožná se známou, často velmi 
červivějící Vlaškou. 

Moravané, opět hlavně z okolí Brna, honosí se drobnou sice, ale jinak všemi před
nostmi nadanou švestičkou, zvanou Brněnská švestka či Bměnka (příl. č. 12,), zrající 
již od poloviny července. Mýlil se však svědomitý autor „Moravského Ovoce", zesnuly , , ., 



!(i 

inspl'klor o\'O<'llicl\·í p. 1:„ . .'-!1u·h1í. plTrlpoklúd:d-li. Žl· St' .Pnclt· lll'p<'·sL11_·Jť. >:~1 Krúlnv(~
Jiradccku. Cťsko!Jrodsk11 i .íi11d<' Sl'tkúY{lln(• Sl' I oliž. S(' ŠV<'sli<'-k.:~111i, .zvn11~·rni .)piřky 
<'ii _,\nin/,·tf, jich.Z od Hr11l·J1sk.~·ch lll'lZl' odlišiti."\ l:ik 1 \' ton1Lo pr1padP puvodnost l{·lo 
odrudv 11 ;1 .\Jora\·('. po pi-.,. Cc<·h{1ch zuslÚ\'Ú 111·oh.i;1s11«11:1. I.zl' ji poY:iŽO\'i!li Z~t křížt'.llC'.t~ 
slÍ\'k\:Zl' sknpiny ... ~pťndlíku·· s pr;1,·011 ŠYl'slko11. jt:již ť'h:irnkll'r přl'\·Júcll. ~ 

z('ťl<l /H'Z!H'ť'nť· IZ\' \'Š:lk CJZll<l(·iti za pr:l\'Oll lok{ilní ()drudu Š\'CSlku r:f'f'/lfJ.~i('/;(J/1, 

zn:ii'-nt· rozSíl·('!IOl! - porll(' l'l'l'ťr:'tlu p. pror. Jlu/o('/ta 11;1 l~ako\·11icku. kdl' zraji· kotH«'Jll 
t·ef\'l'll<'ť llťh \. pr,-~·<'li d1lí'Ch srpnn .. Jl' lo spiš<' pološY<>slka s př·l'\'lúdnjÍ('Íini znaky 
Š\·cslko\·it~· 11 1i: jť11 JH'ck;1 :1 ohl::1s11{1 phl11:1\·ost dl!Žniny pi-ipon1í11ají \Jiolngickl· d(•dictYí 

po sl i \"t'. 

~l·kd\" snad j ranú llf;J'ofJfJ .~fJ1'slka (tl•ž poloS\·cs\ka) st:111c Sl'\. Posúza\'Í a\' okoli 

T\·iiicl' IJ. "sitz. odrurlo11 k1·:1_jo,·011, porosll'-li _j;iko dnsurl jej i rozšifovúni. Obclobn)· pn
SL;dl'k mohl hv Sl' \"\'SllJ\"ili i o (is/l'l'kl; /'li/JI:. klnou prop;igujl' p. Dr. rrer/es z Čislr' li Ha
kO\"JJik:1. 

'\:i S/01•1·nsk11 ,. 1;nn1•rsk1' dolinř nulnn hll'd:11i púvod ,,l!cslky 1;1·rn1•1-.~la'. jež majie 
všl'cky ph·d1111sl i v\·IH11·11i· J3ys/fir·k1; ·'''''sik.11. ,·y11ikú nad ni n·likosli. r;cmrrskr' .foestky 
zr:ijici koncem srp11<1" ,. pcvé· lh-Linč· zúi'i, jsou nej<'n znamc·nit~·m O\"Oct·m slolnim, <1iť 

i pro konsc·n·:u·i n1·riJ1,·t-ej11(• ,-hocln~·m. Stromy ,-zdoruji lé·pl'šlú1clcum i chornbúrn 1wz 
/Jysllick1i. Spokoj i Sl' prum(·rnč dobrými Š\'1•sLkov~·mi pud<1mi. Y pm;Jeclni době. hojn(• 
Sl' JllllflZÍ i za hr:inicl' Zlljl\' c;l'ml'rske. 

'\e11i pochdiy, ze J:o':tl!í kraj mri své 11dkop/111frl 1111/'iw·<' .~/!<'Siky: ly objl',·iti a šlecht(·
ním ,. okolí n111oziti je 11<1si111 hospodář·sk}·m phkazl'm, ehecmc-li, aby Yš11dc drobnú 
a 11t1mnoze snad již opraydu rlcgcnerrl\·:rnú Š\"estka usloupil;i onici hodnolnějšimu. 

Potom zajisti• odparl11ou opr{l\·něn(• stesk~· v dob(• H•lik)·ch úrod. Zl' se tie\·~·plúci mnohdy 
:111i jich sklizcú. 

SLÍVY. 

Lokální a opravdu cenn(· odrúdy sli11 (renklod) nejsou známy, ař. no\'inl'k - Sl'ITil'-
11áčú - známo je mnoho. Zalo podřarl11~·ch, lokálně rozšíl'ťných slivek najdeme ledakdes 
mnoho. \:" každé1n kraji setkán1e se tl•ž s nějakou juJÍu.~fJrslkou~ zpravidla oznato\·anou 
za šwstku. Tyto kl·Eience sliv a ŠVťstek bývaji zpravidla rani'jší 11ež pravé švestky a tím 
též hodriotn(» 

HRUŠKY. 

Hrušíiov)·ch odrúd krajových, jak již řefrno, jl' přiliš mnoho, cenných však po
měrně velmi málo. Pomolog stojí bezradn(• nad spoustami rozmanitých Zitnic a Ollesni
ček z různých krajů, jež se vzájemně. Iiši, podobně jako nad Jakubkami, l\1a/01Jánkam'., 
J{ozačkami, Voň{lllkami, l{r1Jallkami, Citron kam i, Cibulkami, Panenkami, K uželkam1, 
Mydlinkami, }Vfouénicemi, Cuknwkami, Kološkami, ,'vfakookami, Prášilkami, přehojnými 
Muškatelkami a 1Wús/o11kami často zcela neprávem tak označovanými, dále Kapalkami, 
Vavfinkami, Zelinkami, Václavkami, Hniličkami, Kačenkami, Liberkami atd. atd. Pře
vážná většina zůstává utajena jen v užším kraji (obyčejně v několika obcích) kde, ne
znajíce zpravidla lepších, pokládají je za nejlepší nebo zcela dobré a to tím spíše. že 
stromy rostou obyčejně velmi zdravě a nemají zvláštních požadavk(!. Takovéto o9rl)9,Y~ 



ov em „ neprorazí" 
na "ir"í ovocnářské 

fo rum. k teré zej mé
na ve hru' kách má 
zn'·'ené požadaYk~·. 
"'.;·olané znalostí 
,-Š·tečných stol nich 
máslovek nepřeko

natelné chut i a Ja
hody, pocházejících 
Yětšinou z Fra ncie 
n Belgie. 

z nasich trzn ě 

,-\·značných a t u díz 
~frej i známých od
růd zasluhuj í zmín
ky (nepřihlíZíme-li 

k M u kalelce turecké 
c1 Zbuzance, j ej íz 
původnost '" Če
chách je poněku d 
pochybná) al espoň 
t \"to: 

Solanka (pl-íl. č . 

13.) poch ázející ne
pochybně z ok olí 
obce Solan na Libo
chovicku, k de od 
pradávna ovocnictví 
dobře se dařilo, za
ujala'" našem ovoc
nářshí místo, j ež j í 
v letních odni dách 
náleZí p lným prá
vem. Stromy snesou 
i chudší a vyšší, ne-

Ze I i nka chi u mec ků . 
( Orig. foto H.am~nický. ) 

příliš větrné polohy, ač ovsem stanovistě tako,·á ncpfispívají k lahodnosti OYoce. 
závislé na přirozených podmínkách. Uzrává v p olovici srpna a jsouc v~·borné chuti, 
platí dávno za př·ed ní obchodní a export ní brusku. Pověs t její plně oprávnila Yi·azení do 
'i'běru t ržních hrušek pro Československo. 

V severov)1chodní části Čech az asi k Labi pěs tuj e se odedávna stejně zna menitá 
Ananaska česká (příl. č . 14.), vyznamenávající se vsemi přrdnostmi hrušní ke konci 
srpna zrajících . Známa j es t ve své oblasti pod názvem Ananaska. 

J elikož však nikde se s ní neshledáme v souvislých sadech, neujala se na no
vých stanovištích tak jako šťastnější Solanka; nelze zat ajiti, že i o n~co větší 
a hned po ní zrající Ananaska courlrayská zaujala mnohé místo vhodné pro Ana
nasku českou. 
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Z -: 1 J·ny'ch muškatelek UJ'ímá se nej novčji všude, kde ji znají, srpnová Muširu-
~ p ic 10 · · l ' I t' r· · J (S I · 
Š d , ( ···1 č 15) ·1e1'íž ovoce ·1J!·ibližného tvaru 1 ve 1 <OS 1 0pin (y · mo nice) lelka e a p 11 · · · · ' · · . , . · . ' 

I . .„ ale 1' emně1' i šedě korko v ily' rn vyn 1ka velmi lahodnou chutt a vy-s povrc ie m 1 ov 11cz, • . . : , . · . . .'. , . . . . . • • . . 
t . l I ' Strom y ·p oč1n:.iJ1c1 plocl1l1 pozdč] i nezndJL chorob ::1111 škudcu. Pro škol-rovnanos 1 p oc u . · . . . · . Č 

• · 1, ,. kmenotvorné hrušně. P ochází asi z ob lasl1 Chrudimska a áslavska. , kde 
k a re nerll eps1 . , . . , . • . . . . , N•k l' k k' l 

11 ď váme s úc ty hod ny m 1 strom y o brovského v z1 u stu i u rod). c o 1 a 1 ogra-
se s l e a . J • . . t l 'bč l " l t • . h . é 1 máče plodů nejsou vzácnost1. e rovncz poJ a ·n co vy ·ru oc ruc -rzn1c , 3enž 
~~; ~J~~íží k odrůdám lokálním, p okud urč i tč mohou mí_Li 1~~b j .i ~ dnes m~.jí š irší význ~m. 
~ tě:ilto oblastecli i jinde je rozšífona /{ulalka, zvana .t.e~ Cibulka, Cibulka saska či 
B í~ovku, kulovi tá, žlutavá nesLá lá hrnška, v srpm1 Zl'n)ICI. 

Zelinka chlumecká. 

Na Chlumecku a Novobydžovsku, kde dosud vládla mezi hruškami pověstná Ze
linka chlumecká, lokální odrůda dubovitého vzrůstu, nastupuj e nyní ze státních školek 
tamních šířená M uškalelka šedá. Mnozí pozorovatelé, mezi nimi i rodák z N ovobydžovska, 
P· Dr. B . Němec, universitní profesor a oddaný milovník ovocnictví, nalézaj í v Zelin ce 
zvláštní osobitost, kterou právem označují jako znamenitost. Ale i tu hlas lidu ocei'wje 
dnes jinak význam její: je totiž nestálá - zrajíc téměř najednou v jediném týdnu -
na trhu bohužel skoro bezcenná a prodává se, ač její chut' je opravdu zcela osobitá až 
výborná, kilogram za 20 hal. v době, kdy dobré letní hrušky platí 1- 2 Kč. - Není 
tudíž divu, že rolníci je - i pro trh! - se stromu setřásají, sadaři je neradi kupují a 
konsumenti po snědění několika prvých kilogramů je opouštějí. Zvláštností Zelinky 
chlumecké jest, že nepůsobí zažívacích potíží, ani po požitku značných kvant, na čemž 



má zajjgté podíl její 
pfoh oj ná šL'avnatost a 
značnější obsa h třís
lovin. Přes hospodái-
ské nectnosti žádají 
se ph nákupu strom
Jni vždy i Zelinky. 

V této kapitole 
nesmíme opominouti 
ani naší Koporečky 
(p říl. č. 16.), známé 
od r. 1782, kdy plo
dila po prvé jako no
vý semenáč v obci 
l\oporeči . Záhy se ší
rna po dalekém oko
lí i za hranice a byla 
přerůzně kltěna i ne
p rávem (na př. Belgi
čany) phvlastňová

na . ěmecký název je
j í j est Liegel's 1,1./inter
Butterbirne, j enž ni
kterak ovšem nepi„i
pomíná český j ejí pu
vod, stejně jako b el-

Královéhradecká máslovka, 

Hl 

Slromořadi za Věkošcmi u Hradce K rúlo,•é 
(Orig. foto Kamenický .) 

gické pojmenováni Supréme Coloma. Zdá 
SC', že zenit obliby j ejí j e překročen, nebot' 
m a lá vzdornost fu sikladiu omezuje další 
čil ej ší ,'),sadbu , jaJ<é by jinak ovoce, které 
vyd rž í přes z imu , plně zasluhovalo. 

Pravým t y pem celkem m álo rozšil'ené 
krajové odrůdy j est f{rálovéhradecká más
lovka, j ež vypčstěna byla asi před 100 lety 
ve školkách 1\1 al. Valce ue Věkoších u Hradce 
Králové. Odrůda tato na rozdíl skoro ode 
všech hrušní nejenže dobi·c roste, n)·brž 
v pravém slova smyslu bují v lehkých 
písčitých půdách, kde i uspokojivě rodí. 



~o 

I. k , 11 t·i·zi'<·li ,·Jo<l11es stáil' s<' ob1'l'vu1'e ve druhé· 110lovi11ě záři. Stromv Na hra<"" ve · · · · · · · · · · · · 
· 1 '„ 1'z1'11n a mhdl> sll'chl('IH'l' \'l' školkitch rostou zcela zphma. Hodí se i k rnezi-vzt ori111 n1r~ , • " · · , ' ·, · · · , . . .... . . , 
šlcchtě.;ií, pro dolll'l' polol1y je o\·šcm zhyll'č11i1: pro ch11ds1, p18e1te p11dy rna 11csporn)· 

v\'znani. 
' Na Morav(• v okolí Pcrnšt)·1rn pčstujl' se s oblibou, mimo h1du podfadn)'ch odrúd, 

hruška Sc:námka. jíž Sl' ncpodai'ilo ztol.oznilí se žúd11ou znú111011 odrúdou. 

* * * 
\\"hěr olH'hoclních l!rušl'k pro Ceskoslo\'L'llsko "' hrnujl' <Hl rudy lak z1iaml'nili» 

fr lll'l;Í 1 wděje 11 a účelnou korekturu neb dop!n(•k ni'•jakou další odruťlou lokální. 
!\'ejvýšc dalo by se mluvili o opravdu pozdní, až k jaru zrající, doslatcčn(• veliké a 
vzl;lc.dné múslovce, jíž v obclwdním ovoc11icl\·í postrádúme, 11cbol' i L. Z\'. zimní odrúcly 
hrušek zraji l'asto již před \'fmoci a 1ie,·ydrži ani pfrs leden. 

JABLKA. 

Není nahodilým úkazem, že w stř'cdní Evropě, na Husi a v Anglii jablka těšila 

se od pradil\·na z~·láštní pozornosti pěstitelů, obchodníkú ovocem i spoti'ebitelů. Snad 
ťhut, velikost, poměrná trvanlivost ovoce a rozrnanitl• tvary i barvy jablek lákaly více 
o\'Ocnářc těchto zemi, než většinou jednobarevné hrušky a frtni• peckovice, podlélrn
jící snadno zkáze. Proto tak('. naše sady, nehledíme-li k stromnhidím švestkO\·ým '1 

ti'cšúovkám, jsou vi:>tšinou sady jabloúovými. Tím si vysvětlíme též poměrně nejúpl-
11t'jší záznamy o provedených pozorováních, týkajících se právě jabloní. 

Též řada našich, a to znamenitých neb alespoií pozoruhodných lokálních odrúd 
není nikterak malá. Všecky země našeho státu jsou v ní zastoupeny. 

Populární Panenské (pi'íl. č. 30.), které dnes je jakýmsi naším národním jablkem, 
nahrazujíc právem zapomínané iVJíšenské (l"WíšeIÍ česká - P. Borsdorf), nemúžcme již 
prohlásiti za odrúdu lokální. Náleží všem krajúm č:ech i Moravy stejně a nelze se do
pátrati ani pravděpodobné.ho místa jeho vzniku. To platí obdobně i o jiných odrúdách, 
na př. o Českém růžovém (příl. č. 29.). Obě tato jablka jsou odedávna známa i v cizině, 
podobně jako dosud hojný Vejlímek černený či choclwlat1í (Němci pi'ivlastněný a pl·e
křtěný na Štětínské čeruené-Rotcr Ste.ttiner A.). 

Tim nikterak nemenší se počet skutečných krajových odrúd jabloní, z nichž za 
obecněji známé neb pozoruhodné. lze považovati tyto: 

Malinové holovouské (pi-i!. č. 17.) pochází ze sadú velkostatku Tiolo11011sy na Ho
řícku, kdež zústalo utajeno jako vzácnost téměi· po celé století. Teprve na sklonku minu
l~ho věku rozšířilo se nejen na Hoi'icku a Ostroměi'sku, ale i na Novobydžovsku, Ji
čmsku, Chlumecku, kol Brandýsa JL L. i Králové Hradce. Kromě Míšeňského, českého 
r~žového a Panenského proniklo toto naše jablko daleko za hranice a jediné z nich uhájilo 
~sude, kde se osvědčilo, svoji posici. Je to opravdu prvotřídní, delikátní stolní ovoce, 
Jemuž nechybí ani na lákavosti zjevu, je-li dobře vybarveno. Ač pěstuje se dnes u nás 
všude, dosahuje jen málokde onoho zdaru jako v původní oblasti, jejímž podmínkám za 
dlouhodobé kultury stromy se přizpůsobily téměř ídeálně. Tak na p'ř. již ve chlumeckých 
zahradách, kde je půda chudší a sušší, ovoce bývá zakrnělé nebo jinde opět méně vy
barv~~é, list se stromu nejednou předčasně opadá a tím ovšem upadá životnost stromu 

. Y. kntické dohě. Tam však, kde stromy nalezly na nových stanovištích podmínky 



7.c·1· la a11alogiclu" .i<•
ko ve svém domovč· 
n:.1 J Joi·irku, dočlrn li 
se p(lslilrlé plného 
t'ispllchu s Loulo vfl
ženou. podzimní od
nirlou v7.ácné vunč a 
nw linovc'· chu Li, kLc
rou umčj í oce ni l i ne
jen zcny, ale i chu
clozuhí, sL::iř'í labuž
níci. 

V širokém ovoc-
11áfakém ob,. od u 
dolního Pol:-1 bí, Ledy 
na LoYosicku , 'Hc
hcnirku a Ccskol ip
sku rozšíl·cno je vel
mi znařnč jHblko 
Punčo11é(phl. č. 18.), 
o jchoz vzniku není 
rovnťz ničeho zn<'i
mo. Vzhledná žlutá 
ha n 'a s lákavě za r
dčl 011 Lváhnkou a 
zvlástnosL, že je p o
živaLelné a chut né 
od listopad u do frr
vcnce dalš ího roku, 
h:1dí tuto odrůdu 
k nejYýznam11ěj sím 

odrť1 dám lokálním. 
O oblíbeném jablku 
l\ uischerouu, tamtéž 
rozšffeném, hlavně 
v územích němec
kých, chybí nám do
sud podro bn ěj š í 

Syrcčel~ úhl'etický. 
(Orig. fo to Ročeň.) 
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zprávy. Ta Pardubicku a Chrndimsku vyskytlo se pi·ed mnoha lety jablko zv . Syreček 
úhřetický (příl. č . 19.), pojmenované podle obce Úhřetic u Hrochova Tý nce, kde žije vý
borný ovocnář· p. Fr. Slavík sen„ je nž s p . J. Ročněm, okr. pomologem v Chrudimi, 
dávno upozornil na t u Lo odrůdu . Ovoce zraje od listopa du a vydrží pfos leden; je značně 
veliké a velmi úhledné, chuti aromatické. Vzdoruje znamenitě hnilobě. 
. z východních Čech , jichž pom ologie j est, zdá se, nejlépe prostudována, vzeslo 
Jablko I\.ošikoué (Panské, Párkové - pi"íl. č . 20.), rozšffené odedávna na Litomyšlsku 
a Vysokomýtsku. I t ato odrůda považuje se plným právem za výbornou lokální odn1du, 
ať již pi'ihlížímc k vlastnostem stromu nebo ovoce, které je asi téže trvanlivosti jako 



Zapovězené. 
Pra~taré >lromy u p. Kadeřávka ve Vl!lwiich u Hradce I{rJJové. 

(Orig. foto Kamt'nický.J 

Syreček úhfelický. 
V jiných oblastech se 
setkáme s K o.~ikovým 
velmi vzácně a vždy 
jen ojediněle, aé 
v původním kraji 
nikde nechybí. 

Další lokální 
odrůdou českou je 
Zapovězené, kteréž
to jablko pochází 
pravděpodobněz.J a
roměřska, kde je nej 
četnější. Zastoupeno 
je i v okolí KráloYé 
Hradce, na ::\echá
nicku, Hořicku aj . 
YJ:nozí ovocnáři, zlá
káni slibným jmé
nem, našlechtili je 
Ye sy)·ch sadech i Ye 
ndálen)·ch krajích: 
sotYa Yšak je dnes 
někdo množí. Po
chybná a pozdní 
plodnost Yyřazuje 
toto jablko z řady 
odrůd oblíben~·ch. 

Jeho osud, podobně 
jako jablka Jlišeft
ského. je zpečetěn -
brzy bude náležeti 
pomologické histo
rii-neboť ani sYud
ná tYářiéka '" sytč 
žlutém poli neokla-

me ty, kdož poznali mnohé nectnosti tohoto sláděte. Zato žh·é přítomnosti pomo
logické plné náleží noYéji poznané, ač také již starší jablko Jlíšeň jaroměřská (příl. 
č. 21.). zrající od vánoc a uchovatelné do března. Odrúda tato šířená nyní okr. pomo
logem P- Y . . Špaékem. múže se státi pravou krajoYou specialitou, neboť "yro,·nanosl 
OYOce, jeho jemná, až renetové kořenitá dužnina. jakož i celkem stálá úrod.nost 
s~omú, plně k názoru tomu opravňují. Jest jen jistá obava. aby netrpělo_ fusikla
diem. Sluší uvésti, že tato odrúda má variaci s plody zcela éervenými; jinak meZI stromy 
ani O"\'OC~m není rozdílu. (Víz příl. č. 21.) 

Ze zimníth jablek v)•chodočesk~·ch, pomologii dáv110 znám)·ch. Ludiz jmeno...-áno 
Studničné (příl. <-. 22.). Proč se tak zo,·e, není jisto. Pěstuje se na S árhodsJ.-u, če.'i/;fJskalirku • 
.Jičínsku a Hořicku, Novobydiovslru, Chlu.mecku, Královéhradecku i ...- okresích piikhJ~·ch. 



Kdysi nej oblíbcnřj
sí odrucla tohoto ú
zemí, výhradnč pěs
tovaná v 11 čk terých 
skalkách n dodnes 
se honosící zd ravím 
stromu, ,, jediném 
neuspokoj ujc d neš
ní ovocnáfo: pozdě 

toliž poč íná rod iti. 
A to je ovsem záva
da , která asi zmc n
sujc zájem o tuLo 
odrúclu, na niž bi·
vali její pěsti tel é 

Lolik pys ni - a prá
vem: vždyL' ovo
ce j im vydrželo do 
května , kcl:v už dáv
no jiní mřli orncné 
komory prázdné! 

Z okolí Přelouče 

pochází pozoruhod
né podzimní žluté 
jablko Běličné, zra
jící v i'íj nu, velmi 
podobné Richardovu 
=zulénw, jemuž se 
nápadně blíží i ja
koslí dužni ny . J eho 
pozorovatelem je p . 
.l! ysliveček, odb. u
č i lel v. v.,. Přelouči. 

Ale i v j ihozá
pad ních Ccchách , na 
Klatovsku a v ok olí 
Domažlic, objevuj í 
se lokální odrůdy, 
hodné zmínky. )la 

Míšcl"1 j aroměřská. 
Ze ;:nhrudy p. K uncrtn v D olnnccll u Jaroměře. 

(Orig. rot o Špaček.) 

dvorcích st. statku Červeného a K orunního Poříčí , na rozhraní okresu klatov
ského a přeštického, hojně se pěstuj e, podle zprávy okr. pomologa p. Rádla z Klatov, 
drobnoploclé sice, ak ncobyčcj n č krásné, sladké j ablíčko Kamýcké (příl. č . 23.) 
čiv _Jfomejče, pojmcnovan(• podle osady f ( nmt}ka. Dodnes vozí se na plzei'lské trhy; 
dnvc se hojně vyváželo za hranice do Bavor. Zevní krása je jeho doporučením. 
O vánocích je nejlepší, a le udrží se přes únor. Představuje typ jablek „sudových" ; uve
deno na pražský trh, konkurovalo by jistě s úspěchem drobnčjším jablkum severoital
ským. 
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Slud n ičné. 
Slromofadi v sudě p. Šrám lm v P ilc i icich u I Jn1dcc Krá lO\'Č. 

(Orig. Colo Komcn ic lty.) 

:'\a !Jomr1žlirku 
zasluhuj i pozornosLi 
dvě lokální odrúdy: 
Chodské (nesprávné 
Chodská reneta), žlu
točervené jablko, 
kLeré se udrží do 
dubna i pozděj i, a 
I lellina, jejíž tupě 
žebcrnaLé a Lmavo
čcrvené plody nále
žejí nesporně k nej
krásnějším a nej 
Ln·alcjším jablktlm 
vubcc, jak pot\T
zuje domažlický po
molog p. J os. Jlalý. 
Chodské (příl. č. 24.) 
,-zclo ruje c horobám 
i m raz11m; stromy 
dož ívají se pi"j často 
,·el iké p loclnosli a 
stálém pi'írúslku vel
mi značného Yěku. 

Ovoce je sice hod
no ly hospodál-ské, 
ledy druhé jakosti. 
ale tam, kde ne11í 

ko nkurence, cení se 
v obchodě v p okro-
čilé zimní době j a ko 
ovoce stolní. l lelli
na (pl'íl. ř. 25.) L,·ofí 
stromy s Lej n ě m o
hu tné; shledáme se 

s ni zejména v západ ní čásLl do m ažli cké ho okresu, v o bcích z .Jirásko,·)·ch . ,P so
hla\'cu" dobře z námých : Chodové, Trhanově, J\lenči, P eci a lel. Tak é zde vn ějs í krása 
ovoce převyšuje lahodnosL c huli jina k zcela p i-íjem né. Vydrží do čer\'n a i do července, 
a ni ž tratí na lákavosLi. 

Ch lo u bou Jt/ orauy , zejm(• na \ ' alašska, Lašsk a a 1\ rauařska j l' cl nes obecně z ná má, 
,·ýborná k raj oYá odrudn, zv . .Jaderni{:ka m orcwsk á (pl-íl . č. 26.) . I lomolovi tč p rotá hlé 
Lo Lo jahlko sympa Li cké, ž luLé barvy, poněkud podob né B ílému ro:111(llfJn01Jému (L. Z\'. 

Ly rolsk ému), Yy niká z11ttmc 11iLý mi vl a sL11os lmi duž niny c huti zcl'la dobré; ov oce se od 
otlače ní neka zí, s náší dopravu IJl'zvacl11č n jsouc pož ivnle lné od podzimu do jara, je 
velmi oblíbeno v ohchodč. :Vlož no prohlásili za zvláš L11osL, že Lato trz nč \'ysoce hodnotná 
odrůda omezuje se dnes jen na urC':iLé obla sti Moravy, ač témči· vš ude dobi·e se ako
moduje a je v šem pokročilejším ovocnái-ům velice dobře známa, v Ccchách i na Slo-



vcnslw. J e Lo ovšcin 
j en ku p rospěchu 

pěs titel ů a hlav1~~ 
obchod11íku, kle n 
Lčží Lak pf-i mak na
bídce o\·occ z kon
j u nk Lu r y . S Larší ná
zc,·, dosud ,·clmi uzí
vaný, J adernička va
lašská, dosvčdčujc, 

že asi Lato odrucla 
yznikla naVa lašsku . 

O n ě ko lika lo
k á lních ocl rúdách 
jablek i jiného orncc 
z jihozápadn í ::\Jo
ra\'~' podal zprá,·y 
p. J. \-Vimmer, zem. 
za hradník Y .Jaro
mči-icíc.:h. Zel , ze 
dosud pu ,·odnos L je
jich ne ní bezpeč n ě 

zjištěna a nelze tedy 
o nich za Lím po cla Li 
určilých zpráY. 

:\ení pochyby 
o Lom, ze i na Slo
vensku a v Podkar
patské Rusi je mno
ho od rucl lokálních 
tržně vysoce hocl
notn)·ch. Z ncj lep
š ích sl oYensk~·ch jab
lek je beze sporu 
Solnohradské nej lep
ší, klerýmž :jm é nem 
označujeme z boh a-
té skupiny j a blek 
„šovári" nejhodnotnější variace. 

Kamýcké. 
S larý s t rom v sad !\ p. Šlnjsc v Kamyk u na K latovsku. 

(Orig. foto Rádl. ) 

Solnohradské nejlepší vzniklo - pravclčpoclobnč snad již před několika sty lety -
v okolí obce Solnohrad, v župě Šári šsk é . P rasLaré stromy ve \')1ch od. Slovensku 
dosvědčují s lovenský puvod s tejně j ako synon y m a B orka a Šlěpovka. Ovoce j e střední 
velikosti, pruhova né, dužnin y tuhé; s náší tudíž ''i'bornč dop ravu . Zraje od listo
padu a udrží se do du b na. Podle nčkolikal cLých pečlivých pozorování, jež koná 
P· Buchla, inspeklor ovocnic l ví pro Slovensko, lze toto Solnohradské nejlepší 
po\'ažova~i za obchodní oclrudu budo ucnos ti, v hodnou pro pěstování i v jiných 
územích Ceskoslovenska . 



· Chodské. 
(Orig. fo lo )lalý.) 

Ostatní Yariace 
Solnohradskěho jf.ou 
nce méně odchYl
n~·mi emenáči ~d
růdy púYodni. .Je 
úkolem na'1 pomo
logie. aby i je zji -
tila a zhodnotila. 

Jiné. pro ob
chod prYotiidni je 
jablko Honfan ké 
(Honlianske') . jehoz 
půYod klade e do 
oblasti území no
Yoh rad k~-ch. hon
ťan k~·ch nebo ae
m er k~·ch . Raná 
plod no t. ne'irok~· 
, ·zn} t k oruny. otu
žilost a skromnost 
tromu i Hdornost 
Yóři · kudcúm . w 
liké a pekně Y.dJar
Yené OYOCť - toť 

yzácné yJa lno, ti 
léto y\·borné trzní 
odrudy. pro nčz za-
luhujc hojného ·i

i·ení. 0Yocc zraje od 
února neb bi·ezna a 
YYdrzí i do čen·e nce. 

\" okolí obce E o
šeci. '" zupě Tren
časké, cJáyno je zná
nrn dobrá z im ní od
rfida, kdysi zyaná 
X ošeck!Í ananas, po-

j ak o obč pi'edchozí jablka zděj i přezvaná na Baloghovu renetu. B aloghova reneta stejn ě 
náleží k n ej lepším obchod ním jablkům. 

Budiž zde pozname náno, že j ablko Balu!, o němž , . historických zemích mnoho 
ovocnářů se domnívá, ze j e to odrůda slovenská, pochází pravděpodobně z b:)·v. , edrni
hradska. 

Již dhve učin ě na zmínka, že cxis lnje rnnozst\'Í pihod ních odrucl. které ,·ysky
tují se sice je n v n ěkterých krajích, a le i tam" mfre poměrnč malé. Phz11áme-li jrslč 
název krajové odn1dy - ač ne již plný m právem - jablku II. ]n•a]ity, zvanému 
Granát třebivlický čili třiblický, vypěstovanému v 60. letech minulého století p. J/. 
Fialou, zahradníkem v Třebivlicích, odnidě, s níž se v tamním kraji četněji setká-



vámť, ne lze jaku 
lokální od ni.du ozna
čiti ještě krásn č žlu
té Smiřické v:.ácné, 
obj cvené jako seme
náč ze st. zahrady 
, .e Smificich, ač ne
ní pochyby, že Lolo 
jablko má všecky 
přednosLi, aby se 
stalo Yábnou odrCt
dou lokální, 7.<'j 111 é-
11a pi'i pěslčn i lusko
,·ém . 

Tu snarl možno 
mlu,·ili o odrudč lo
kólní 11 už.~ím slova 
smyslu čili u odrůdě 

místní, klerýmžLo 
názvem lze označiti 

odr(1dy, známé v jc
cJi 11 é m púvocJ ním 
exemplál'i (slrom u), 
po př. v n č kol ik H 

málo jedincích v mís
Lě vzniku . (Poro\·
n<'j na pi·. L11=e"k!) 
!tranáé ,. V T. dílu 
.,C:cskéh o (hoce' ' 
1!:.l2-J pHJ. ř . 71.). 

Vzpomeneme-l i 
podivuhodné a obě
tavé či11nosli Pro
cheovy ve Sloupně 
u N ového Byd žova 
z II. pol. minulého 
včku n pátráme-Ji 
po Lroskách jeho p ů
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H cli i na. 
(Orig. fo lu Jll n lý.) 

sob nosLi, shledám e se v široké m okolí J . B y d žova a ovšem i Ch lumce n. C., kde pra
coval do r. 1922 pa n .lan Řiha ruku v ruce s každým, kdo milov}ll ovocný strom, 
přece akspoií s několi ka oclr(tdami , j ež f>roclw vypčslil. .J e Lo jablko ideál a Daií.
kovo jahlko, l< Lcrá tu a Lam nahrar.ují TJlcnhcimskou renPLu , j ejímiž jsou semenáči. 
D osud však nedosáh ly o noho rozšífoní, aby se mohly zválí odrůdami krajovými. 
Ohuohně pla Lí tato s lo va i o dnl ších Proch eových semenál:ích, Uberncíči sloupenském 
a o Českt1 ruif'houlcc (příl. <:. 28.). ČcLnčji zastoupeno je je11 opravdu plodné J\1falinolJé 
sloupr11sld (příl. č . 27.), vznikl <' z já<ll':i pov~slného MrdinolJého ftolotJousld//(). 
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RYBÍZ. 

Pro úplnost budiž zde učiněna zmínka o Děuínském velkoplodém rybí::u (Devínské 
vel'koplodé ribizle), jenž se již po řadu let šíi'í v upadajících vinicích na svazích v okolí 
památného Děuína u Bratislavy. Ročně několik desettisícú keříkú, Yypěstěných ve 
státní ovocné školce v Děvínské Nové Vsi, putuje do vinic, kde rybíz postupně zaujímá 
místa réYy. Ovoce je v každém ohledu, i pro dopravu, prYotřídní. Odrúda tato, ustá
lená dnes na nejlepším typu rozumně prováděnou selekcí, nedá se ztotožniti se žádnou 
jinou odrúdou. 

* * * 
Tímto nástinem není Yyčerpán výčet všech našich skutečně krajových odrú.d ovoc

ných, nepřihlížejíc aní k odrůdám místním v užším slova smyslu. Poznamenány jen 
odrůdy význačnější, vše pochybné neb podřadné opominuto. 

Pečuje-li správa přípravných ovocných školek chlumeckých o pokud možno úplné 
a soustavné prostudování lokálních a vúbec púvodních ovocných odrúd domácích, 
plni tak jen jediný z četných úkolú budoucího st. pomologického arboreta. 



ZÁVĚR. 

J„okú1 11 í l:ili kr:1jovou odrudou naZ~'YÚ111c \r O\'oc11ict.vi onu odrudu, ktcrú vznikla 
"p<·sluj<' s1• ,. urť:il.i· oblasti (kraji) v pozoruhodné míře pro hndnnl:ni• ovoce. 

1,okidni odrudv rnaji nes1H1rn)· v)·z11arn i po slrirnce praklicki-, hospoditi'ski'. m·
pi·ihližinw-li ani k ryw po1nologieki· jl'jil'h zaji111avosli. ?\c•ni o\'Šc111 radno rntajovali. 
že: oblik1 lnkidních oclrud 111ú i S\'l• slinné• stránky. 

l.oko'd11i odrúdv, Zl'jmi·11:1 ony, jež se pěstuji Ofkclávna v urC:iti• ohlnsli, jsou zna-
mcnil0 pi'izpnsohl'll\' dnn~·111 porni"rúm pl'irozen)'m, púr\nirn klirnalick)·rn; ,. k\'i·lu 

Jll'z:1n1rz:ijí. 
Vvniknji zpr:1vidL1 z1in(:nnu rrsisLl'nci vúl'i ehnrobúm. 
O\·ocl' je oblíhl'110 :1 prnlo i na Lrhu hledáno. :\Jnohdy podf':1dnú hodnota o\·occ jl' 

11l'tllllt'\'llÚ oblib(·,. tom kt,·ri·rn kraji. ?\(•ldl'ri• školkařské· závody pěstuji stromky uri·iti· 
odrudy lnkúlni Vl' ,·(·tsi111 rnl-i'itku. což z[e,·úujc produkci stromku. 

Finanční úsp(·chy kraje s hodnotnou pú,·odni odrúdou jsou nejlepším prnpagáton•m 
r:1cin1ll'lniho ovocnicL\·i: zárow1\ se v oni'.•ch oblastech nl'jli•pe ujímají jednotné. \')·sadby, 
na nichž hla\·n(· zúvisí povznesení našeho o\·ocnicl:Yi po stráncl' hospodiii'ské, jež dosud 
I 1·pí pi'ilišnou pl'strostí odrúd. 

Výlwrn[• lokúlni odrudy snadno získají odbytišti'.• i na trzích zahrani('.ních (Solanka) 
a lak p:irlil'ipují na přílivu cizieh peněz do země. 

V rocl' lll'ÚrrHlv (al' již následkem špatného opylení neb po veliké úrodě \' roce 
pi·~rkl10zím a pod.) múže lokúlní odrúda zklamati tím húfo, (·írn ve větším procentickém 
m<·htku je zastoupena vzhkdem k jiným odrúdám téhož druhu. 

Zl'jm(,1ia u hrnšni, po pi'. i th•iiní mén(•cenná, často tržně témě!' bezcenná, ale hojně 
rozšil'ená odrúda lokální hráni na dlouhá Ida zavedení odrúd ušlechtilejších, nad něž 
zpravidla vyniká buj nějšim a zdrnv)'m vzrúsll'm stromu, který nevyžaduje zdánlivě 
nijaké pétc . .Json znái11y příµnd)r, Ze do ně](tcrL'ho k:raje,, }{de se od nepan1ěti l>ěstují 
rúzné, kvalitou ovoce podhldné lokální odrúdy, nemohou proniknouti ve větším mě
řítku hodnotné odrúdy novější. 

Lispěch uri'itl' lokální oclrúdy (podobni'.> jako cizí odrúdy v jisté oblasti dlouho
dobou kulturou výborně aklimatované) svádí nejednou k výsadbě ve velkém tam, kde 
není ani podobných podmínek životních, jakých ona odrůda vyžaduje. Z neúspěchu 
múže nastati ncdúvčra v rentabilitu ovocníctví vůbec, nebol' pěstitel nehledá vinu v sobě, 
ba ani v nevhodně. volené odrúdě, nýbrž viní druh, že se mu pro kraj nehodí. (Neúspě
chy s Malinovým holovouským v nevhodných pť1dúch.) 

Zclá se, že mnohé odrúdy pěstěny byvše po několik století za týchž podmínek vege
tačních, dnes neuspokojují zvýšených požaclavkú pěstitelových, nejčastěji poklesem 
plodnosti a nepravidelností úrod, byť bychom i příčinu tohoto zjevu nevysvětlovali 
dosud neprokázanou a vědecky sotva odúvoditelnou „degenerací" starých odrúd. 
(Pokles obliby národního kdysi jablka Míšeňského nebo ve vých. Čechách Zapověze-
,1,lého.) 
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RESUMÉ. 

Les yaridl's ciť fruits. ctilti,·i·es cn place cle !eur origine sur unc <·ehellc ronsitli•rahle, 
s·:ippťllent 1111rfrlr's /ocalts (fruils loc:rnx, Yarit-t(•s de ri·gion). 

Les fruits lncaux sont d·une grande importa1ic·c pralique ct L'C'Onomique sans parler 
de leurs intťress:rntcs qu:ilitl•s pomologiques. 

I.es ,·aridi•s localc•s, princip:ilťment cellt•s qui snnl: culli,·(•ps rkpuis lnngtemps dans 
une n•rtaine ri·gion. se distingucnt par kur adaplalion aux contlitinns climatériques et 
aux qnalit(•s du sol. Ellťs snpportent la gelé•e au lL•mps de flornison et souYent elles 
r<·sistťnl bien aux mnladies cryptogamiqul's. 

I.es frnils locaux jonissent de pop11larili• el sont rechl'rchi·s sur k•s marehés de la 
r'l·gion. Qm•lqudois la qualitl• infrrieure des frnils locanx ne ri•pond pas ú leur rťnom. 

I.e succ(·s commercial dans la rl-gion awc unť bo1111e Yarii·ti· locak sert á propager 
ilťauconp la cnlture fruitiL\rl' intensin-. Uans ccs r(·gions les ctr!l:ivateurs comprennent 
ln\s bil'n l'importancl' cle grandes plnntations Jruilit\rl's avl'c un petit nomhre cle hon
IH'S Yarii•tés CllllllllťITiaks. 

Ll's L'XCL'Ilents fruits loc:rnx trcHrvl'nt faciknwnt ll'ur <ll-houchi• mťme sur ks mar
chi·s i·trangl'rs. commc par l'xl'mpk la Poire ciť Solany (Solanka) ú Bťrlin. 

Ll's fruits locaux oni: aussi kurs di·savnnh1gl's: 
Pťndant um• annél' dc mall\·aise ri·coltť (causéc soil: par une mauYaise pollinisa

tion ou par Lllll' ahondaniť récolte dl' J'anni•c pr(•ccdantc) la variétl• locale peut tromper 
I'attente des cultivateurs, sonn·nt dans une vaste région oit elk ťst cultivée et cela 
d'autanl: plus qu'elle y est plus largemrnt cultivée l'Il proportion aux autres variétés. 

Qlll•lquefois les Yariťtés localt•s de qualitt- infl>rirurl' (poires, cerises) n'ayant aucune 
importance commercialr, mais étant bien (•tl'tHlues, ťlllJlL\chent ponr longtemps l'intro
duction de bons fruits. 

Le succt\s d'une ccrtainť varii•t(• loealc (analogiquement ú relui des variétés trěs 
hien acclimatées) tente SO\l\'l'nt ú ln plantation dl' cťtle \·ariťté dans les régions mal
propres pour sa culture. L'insucct\s qui suit pl'ut nuirl' ó J'arboriculture dans cette 
contréP. car k cultivatťur suppose quc lťs conditions de sa ri•gion ne sont pas conve
nables pour k gt>nre auquel apparlil'nt la varii•tl· introrluik. 

Il parait qul' quelques varidi•s culti,·ées pPndanl: plusieurs siecles dans les memes 
conditions ne jll'UVPnt satisfain• aujounl'hui ll's l'Xigl'nrl's ékvées dPs cultivateurs en 
donnant des récoltes trop tard, trop irri·gulit\rťs ct souvpnl trop pauvres. C'est pourquoi 
on. abandonnc aujourd'hui qm·lqul's honnl's varii·tt's si appréciées pendant les siécles 
precedants (p. c. Pomme de Borsdorf, c. ú d. l\fíšer'íské). 



LA LISTE DES FRUITS REMARQUABLES DE L'ORIGINE 
TCHÉCOSLOVAQUE: 

I. l'ommrs: 
Baloghova reneta 
č:cská pochoutka 
C:eské růžové 
Granát třebivlický 
He tli na 
Honťanské 

Chodské 
Ideál 
Jadernil'lrn moravská 
Košíkové 
Lužecký hranáč 
Malinové holovouské 
Malinové sloupenské 
Míše!'i. jaroměřská 
Míšeňské 

Panenské 
Punčové 

Smiřické vzácné 
Solnohradské 
Stud ni(:né 

I I. Poires. 
Ananaska i'.:eská 
Koporečka 

Máslovka královéhradecká 
Muškatelka šedá 
Solanka 
Zelinka chlumecká 

I I!. Abricols. 
Holubova 
Rakovského 
Sabinovská 
Trnavská 
Velkopavlovická 
Žilošická 

I V. Cerises et guí gnes. 
Č:elovská 
Dubravská 
Chlumecká raná 
.J ánovka mšenská 
Kaštánka 
Krupinská cludečka 
Libějovická raná 
Naršanská 
Skalka 
Thum-Taxis 
Vackova višeii 
Vítovka molitorovská 

\'. Pnmes. 
Brněnská 

Do lanka 
Gemerská 
Renkloda Althanova 

V I. Groseiller. 
Děvínský velkoplodý. 
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SEZNAM ODRUD UVEDENYCH V KNIZE. 

S1 rn1ta 

I. Tf dni' a viliné 7 
(;<"lovskú 1 ·~ 

1Juhra.vsl"1 11 
(jcr111 crs<lo rfsk :'i chrupka 1 IJ 

I lecle/fingenskú chrupk::r I li 

<:hlu1ncckú ť:t'J'Jl (I 8 

•c:hltuncckú ra11á 8 

*.Jánovku 111šrnsk:'1 1 IJ 

.Júnovky 7 

K armQzín l<n 1·1 

Kaštánka 1 li, t:l 
* I<lecanskú černú 1ll 

Krupinskú dudrt;J,;n t » -. 1.1 

Kostelnice 10 
Kozmice 1 tl, 1 I 

*J„ib(•jovická ra11[1 7 
Mcdúanská (Emilia Mcdnyá11Szky) I~ 

Napoleonova (Laucrrna1111ova)chru pka 8, 1 O 
Naršunskú . . . . . . . . . . . 1·1 
Nitranská bělice . . . . . . . . . 1 ·1 
Podhíelského višeú (Min islr l'odhiclski) 1 •1 
Poplzská čemú 8, 111 
Pumry . . . . 1 O 
Husa.čka čcmú 14 
Husačka i'crvenú 14 
Sa.ntahurkv .14 

*Skalka " 12 
•šalanka 10 
Thum-Taxis 14 
Uherka 10 

*Vackova višeií 8 
Vantochova višeú J 4 
Velichova. chrupka. 8, H 

*Vitovka. molitorovskú 8 
Vítovky . . . . . 7 

II. Meruňky . . . . . I I 
Holandská (Brerlskú) t 5 
Mělnická mandlová 1'1 
*Mělnická melounová t ·1 
Nancy ská . 1 ii 
Rakovského 1 5 

/ : ·*Roztocká • 14 
I&~./:\~®.· wovská 15 ~.-;,:;._,.,,,,,. 

·rrnavskú 
V cl kopavlovickó 
Žilošickú 

J 11 .. ~oeslky a slí11u . 
,\11i11k;1 viz J~r11l·nskú 

*l{rn(•nsl<ú (J{r11l·11kn) 
Hudú:1nsl• ú 
B~ slf"ickú 
(:ernošick(1 
(:isteck{1 ranú 

*l>olanka } 
*I >01núcí 
(~en1ersk{! . 
I lérova 
l"ouí·i111skú (zlepšť'nú) 

Slívy ...... . 
Špjčkn viz l~rn(·nsk:'i 
Švestky . 

I 1 '. li ru.""!J 
* ,\nannska í''l·sk ú 
1\nnnaska courtra~·skú 
Citronky 
c:ukrovky 
Hniličky 

Kapal k~· 
*l{oporc<'·ka 

l<\.r{1Iovéhraclcckú 111{1slovka 

Kuil1tka (Cibullrn) 
Liberky 
Makovky 
:lfalovúnky 
:Vlúslovky 

·•Muškatelka šcdú 
Muškatelka Lurcckú 
Muškatelky 
°\!ydlink~· 

Neznú1nka 
<>vcsni<'.ky 
J>ancnky 

*Solanka 
Špinka (Smolnice) 
·votlavky 
Zlmzanku 

Str;ma 
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;, 
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ROZTOCKA. 
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