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SBORNÍK VÝZKUMNÝCH ÚSTAVŮ ZEMĚDĚLSKÝCH Č.S.R. 
RECUEIL DE TRAVAUX DES INSTITUTS DES RECHERCHES 
AGRONOMIQUES DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE. 

Sv. 110. Vol. 

Ze státní výzkumné stanice ovocnářské v Průhonicích. 

Rapport de la Station pomologique ď Etat a Průhonice pres Prague. 

Číslo 4. Nro. 

OVOCNÁŘSKÉ OBLASTI 
ČESKOSLOVENSKÉ S VÝBĚRY 
TRŽNÍCH ODR ÚD OVOCNÝCH. 

LES REGIONS DE L'ARBORICULTURE FRUITIERE 

EN TCHECOSLOVAQUIE. 

(PRINCIPAUX FRUITS DE COMMERCE). 

S pěti mapami. 

\ . " 
Za součinnosti četných spol uprac~.n-ť 

napsal "'-· > 
Ing. dr. KAREL KAMENICKÝ, 
správce Státní výzkumné stanice ovocnářské 

v Průhonicích. 
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Ovocnářům československým 

věnuji tuto knihu s přáním, aby trvale přispěla 

hospodářskému rozkvětu našeho ovocnictví. 

Spisovatel. 

Vytiskla »Novina« Praha. 



PŘEDMLUVA. 

Odevzdávaje po několikaleté přípravě naší ovocnářské veřejnosti tuto knihu, 
považuji za milou povinnost, abych poděkoval všem, kdož jakkoli přispěli k její 
úplnosti a dokonalosti. 

Zvláštními díky jsem zavázán především ministerstvu zemědělství,zejména 
dřívějšímu přednostovi oddělení produkce rostlinné a zemědělského výzkumnictví, 
p.prof. dr. Janu Jelínkovi, a nynějšímu přednostovi I. odboru (školského, 
osv-?tového a výzkumnického), p. minist. radovi ing. dr. Eduardu Reichovi, 
pi":devším za důvěru, že jsem byl pověřen sepsáním této knihy. 

Přípravná jednání, odborné porady a ostatní důležité zákroky potřebné ke 
zdokonalení obsahu připravované knihy s nevšedním zájmem vedl a účinně pod
poroval p. ing. Bohuslav Žežula, vrchní odborový rada ministerstva zemědělství, 
z jehož podnětu bylo dílo doplněno zvláště připojením přehledných map Česko
slovenské republiky, upravených k účelům ovocnářským. Jemu tlumočím svůj 
upřímný dík. 

V rozvržení jednotlivých zemí československých na ovocnářské oblasti spo
l upracovaly státní i zemské ústavy půdoznalecké a bioklimatolo
gické, které mi rovněž přispěly charakteristikami nových ovocnářských oblastí 
po stránce klimatické, půdní a částečně i výrobní. Děkuji zde p. prof. ing. Jos. 
Kopeckém u, řediteli stát. výzk. ústavů pro agropedologii a bioklimatologii v Praze, 
i oběma jejich přednostům, p. ing. dr. Jar. Spirhanzlovi ap. ing. dr. Mir. 
Minářovi, p. prof. ing. dr. V. Novákovi, přednostovi zemského ústavu brněn
ského, a jeho referentu p. ing. Jos. Šimkovi, stejně p. ing. dr. Fr. Kynterovi, 
přednostovi stát. ústavu bratislavského, a p. ing. Petru Kučerovi, přednostovi 
stát. ústavu košického. 

Stejně významná byla i odborná spolupráce zemědělských rad, vý
zkumných ústavů ovocnářských a čelných ovocnářských korporací, 
zvláště při opětovných revisích oblastních a zemských sortimentů. Vděčím zde 
zci součinnost zejména p. ing. Janu Opatrnému, vrch. inspektoru českého 
odboru Zemědělské rady a jednateli Čs. jednoty ovocnické v Praze, p. R. H. Schmid
tovi, býv. vrch. odbornému radovi německého odboru Zemědělské rady v Praze, 
p. Frant. Suchému, zeměď. radovi čes. odboru Zemědělské rady v Brně, a inspek
toru ovocnictví p. Jos. Seveldovi tamtéž, p. Ervínu Faulhaberovi, vrch. 
inspektoru ovocnictví něm. odboru Zemědělské rady v Brně, p. ing. dr. K. N eo
r alo vi, přednostovi vinařsko-ovocnické sekce Moravského výzkumného ústavu 
zemědělského v Brně, p. ing. dr. Al. Kacířovi, tajemníku Ústřední hospodářské 
společnosti v Opavě, p. insp. Viktoru Buchtovi, přednostovi stát. výzkumného 
ústavu ovocnicko-zahradnického v Bratislavě, jakož i zesnulému p. Jo se fu R u -
bešovi, stát. inspektoru ovocnictví pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě. 
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Stejně milá jména ostatních spolupracovníků, kteří přímým zod
)ovídáním dotazníků, literární součinností nebo oznámením vlastních zkušeností 
1 připomínek přispěli při sestavování sortimentů, s upřímným díkem uvádím 
re zvláštním seznamu, vděčně vzpomínaje i vyjádření mnohých odborných 
:kol zemědělských, zvláště ovocnicko-zahradnických, a některých soukromých zá
rodů školkařských. 

časem zajisté bude potřebí doplňků a snad i podstatnějších změn, neboť 
r ovocnictví nelze ustrnouti jako v žádném jiném výrobním odvětví zemědělském. 
:>roto prosím každého, kdo shledá v k11ize jakékoli nedostatky, aby mně je písemně 
>známi! a tak přispěl ke zlepšení nového vydání této knihy, kterou nepochybně po 
:ase opčt vyvolá v život hospodářská nutnost doby, právě tak, jako je tomu nyní. 

V Průhonicích 1933. 

Dr. Karel Kamenický. 
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SEZNAM REFERENTŮ A DALŠÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ. 

a) Jednotlivci: 

Baroš O., zahradník zemské odborné školy hospodářské, Šlapanice u Brna. 
Biederman Vilém, vrchní zahradník stát. statků, Poměnice u Benešova. 
Dr. Blaha Josef, asistent vinařsko-ovocnické sekce Moravského zemského výzk. 

ústavu zemědělského v Brně. 
Boček Otto, profesor Pomologického ústavu v Praze-Troji. 
Bradáč Št., zemský zahradník, Kunovice. 
Brejcha Antonín, okresní zahradník, Nové Strašecí. 
Brosche Josef, správce stát. ovocné školky, Užhorod. 
Buzek Cyril, okresní zahradník, Sedlčany. 
Čadek Vincenc, okresní zahradník, Pacov. 
Čančík Vladimír, vrchní okresní zahradník, Ústí n. Orl. 
Čech Jan, okresní zahradník, Skuteč. 
Čech Josef, správce stát. ovocné školky, Buštino, Podkarpatská Rus. 
Čechmánek František, zahradník zemské rolnické školy, Ivančice. 
Doležal Jan, okresní inspektor ovocnictví v. v., Nový Bydžov. 
Ing. Dráb Jaroslav, komisař výzk. ústavů bramborářských, Německý Brod. 
Dvořák Josef, okresní zahradník, Milevsko. 
Falešník Martin, správce stát. ovocné školky, Prievidza. 
Fejtek František, vrch. zahradník Komenského ústavu v Košicích. 
Ing. Fiala Antonín, přednosta stát. výzkumného ústavu ovocnicko-vinařského, 

Košice. 
Fiala Karel, zahradník zem. odborné hospodářské školy, Příbor. 
M. S. Fořt Jindřich, vrch. odborný rada čes. odboru Zemědělské rady v Praze. 
Glíž Ludvík, zahradník zemské odborné školy hospodářské, Napajedla. 
Guth Alois, zahradník zemské odborné školy hospodářské, Hranice. 
Hagen Jan, zahradník zem. odborné školy hospodářské, Vsetín. 
Haramul Jaroslav, zahradník zemské odborné školy hospodářské, Podivín. 
Havránka Otto, okresní zahradník v. v., Velvary. 
Hofman Jan, zahradník stát. statků, Cerekvice u Hořic. 
Holoubek Josef, vrch. zahradník zemské odborné školy hospodářské, Prostějov. 
Hřebřina Karel, zahradník zemské odborné školy hospodářské, Uherský Brod . 
Chlup Adolf, zahradník stát. ovocné školky, Velké Pavlovice. 
Janoušek Josef, vrch. okresní zahradník v. v., Beroun. 
Jermář Bohuslav, státní inspektor vinafatví pro Slovensko, Bratislava. 
tKala Alois, ovocnářský instruktor, Jaktaří u Opavy. 
Karas Václav, zahradník stát. pomologického arboreta, Průhonice . 
Konvička Václav, okresní zahradník, Kamenice n. Lipou. 
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Korbel František, okresní zahradník, Týn n. Vlt. 
Ing. Košák Bohumil, tajemník Čs. ovocnické jednoty v Praze. 
Krisl Karel, okresní zahradník, Slaný. 
Kulatý Miroslav, zahradník zemské rolnické školy, Velké Meziříčí. 
Kurcvajl Václav, městský zahradník, Volyň. 
Linduška Josef, správce stát. ovocné školky, Trenčín. 
Marek František, okresní zahradník, Louny. 
Maruška Václav, vrchní zahradník, Klecany u Prahy. 
Med Petr, okresní zahradník, Městec Králové. 
Ing. Mišák Jar„ vrchní komisař stát. výzk. objektů zemědělských, Mukačevo. 
Mlčoch Jan, zahradník zemské odborné školy hospodářské, Tišnov. 
Morava Antonín, okresní zahradník, Strakonice. 
Mráz František. okresní zahradník, Hořice. 
Dr. Mrkos Josef, referent ministerstva zdravotnictví, Brno. 
Nejdl Vladimír, okresní zahradník, Blovice. 
Novák Antonín, správce okresní školky, Kralovice u Plzně. 

Pavlík František, vrchní okresní zahradník, Humpolec. 
Porcal Josef, vrchní okresní zahradník, Kouřim. 
Rádl Josef, okresní zahradník, Klatovy. 
Rejzek Karel, okresní zahradník, Mladá Boleslav. 
Runge Richard, zahradník stát. statků, Ploskovice. 
Ryzák Mat., zahradník rolnické školy, České Budějovice. 
Mg. Ph. Sajfert Jan, velkostatkář, Česká Bělá u Německého Brodu. 
Smolík Ladislav, okresní zahradník, Kopidlno. 
Ing. Souček Bedřich, úředník stát. pokusných objektů zemědělských, Průhonice. 
Ing. Souček Josef, komisař stát. výzkumných ústavů zemědělských, Bratislava. 
Spejchal Eduard, okresní zahradník, Bechyně. 
Srba Josef, býv. vedoucí zahradník, Věkoše u Hradce Králové. 
Srdínko Josef, správce okresní školky, Benešov u Prahy. 
Srch Jaroboj, technický úředník stát. výzkumných ústavů pro agropedologii 

a bioklimatologii v Praze. 
Stanislav Josef, okresní inspektor ovocnictví v. v„ Mnichovo Hradiště. -
Šnajdr Bohuslav, velkoobchodník ovocem, Svijany-Podolí. 
Špaček Václav, správce okresní školky, Jaroměř. 
Šupák Richard, býv. zemský zahradník, Olomouc. 
Táborský Otto, okresní zahradník, Tábor. 
Turetschek Fr ant„ inspektor :Říšského svazu německých ovocnářů a zahradníků, 

Ústín. Lab. 
Veselý Jaroslav, předseda Čs. jednoty ovocnické v Praze a majetník velkozávodu 

školkařského, Molitorov u Kouřimě. 
Veselý Josef, městský zahradník, Nymburk. 
Vít Václav, okresní zahradník, Dvůr Králové n. L. 
Vláčel Rudolf, zahradník zemské odborné školy hospodářské, Strážnice. 
Wimmer Josef, vrchní zahradník zemské odborné školy hospodářské, Jaroměřice. 
Zahradník Josef, okresní zahradník, Dobřinov u Rychnova n. Kněž. 
Zuna Čeněk, správce stát. ovocné školky, Mukačevo. 
Žitný Eduard, vrchní okresní zahradník, Rokycany. 
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b) Školy ovocnicko-zahradnické a zemědělské: 

Státní vyšší ovocnicko-vinařská a zahradnická škola, Mělník. 
Zemský pomologický ústav, Praha-Troja. 
Rolnicko-ovocnicko-vinařská škola (něm.), Litoměřice. 
Zahradnická škola, Chrudim. 
Dívčí zahradnická škola, Praha-Krč. 
Zemský zahradnicko-ovocnický ústav, Brno-Bohunice. 
Zemská hospodářsko-ovocnická škola, Vizovice. 
Státní rolnická, ovocnicko-vinařská škola, Valtice. 
Zemská zahradnicko-ovocnicko-vinařská škola (něm.), Brno. 
Zemská vinařsko-ovocnická škola (něm.), Mikulov. 
Státní vinařsko-ovocnická škola, Modra. 
Státní zahradnická škola, Eberhart u Bratislavy. 

Kromě toho ovocnářské dotazníky zodpověděly četné vyšší školy zemědělské, 
školy rolnické i odborné školy hospodářské v Čechách, v zemi Moravskoslezské 
i na Slovensku a Podkarpatské Rusi. 

c) Odborné spolky ovocnářské: 

Československá ovocnická jednota, Praha, a její četné odbočky. 
Zemský ovocnický spolek pro zemi Moravskoslezskou, Brno. 
Slovenská ovocinárska spoločno~ť, Bratislava. 
Reichsverband des deut!':chen Obst- und Gartenbaues, Ústí n. L. 
Deutsche Landes- Obst-, Wein- und Gartenbaugesellschaft, Brno. 
Schlesischer Obstbauverein, Opava. 
Obstbauverein, Cheb. 

d) Soukromé závody školkařské: 

Josef Mazánek, velkozávod školkařský, Soudná u Jičína. 
Jaroslav Veselý, velkozávod školkařský, Molitorov u Kouřimě. 
Bratří Vyhlídalové, závod školkařský, Kostelec na Hané. 
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V ovocnářství je budoucnost rolnictva. 

Kodym. 

ODDÍL PRVNÍ 

Snahy o usměrnění 

ovocné produkce v Československu. 

HISTORICKÝ PŘEHLED. 

A) Údobí předválečné. 

Již ve druhé polovině 19. století můžeme téměř ve všech zemích nynějšího 
Československého státu sledovati vážné snahy o soustavné zmenšování příliš ve
likého počtu ovocných odrůd, které se zde pěstovaly. Každá ovocná zahrada, stro
mořadí nebo sad byly - až na nečetné výjimky - pravou sbírkou pomologickou, 
jejíž majetníci se nemálo pyšnili velikým počtem „druhů" (t. j. odrůd, resp. sort) 
jablek, hrušek, třešní, slivoní a j. Jakmile však do libůstek pěstitelových zasáhl 
seriosní obchodník ovocem, zejména takový obchodník, který kupoval ovoce pro 
velkoměstské trhy anebo je vyvážel za hranice, počal se postupně uplatňovati po
žadavek menšího počtu odrůd, ovšem pro obchod nejlepších, a většího množství 
ovoce jedné a téže odrůdy. 

Nesmíme zapomínati, že tehdejší život byl proti tempu a mnohotvárnosti 
dnešního našeho sociálního soužití pravou idylou. Slovo „ovocnář" se většinou 
ztotožňovalo s názvem „pomolog", jenž měl dosti času, aby se věnoval pomologii 
bez ohledu na nejvyšší dosažitelný výnos z ovocných kultur, jak je to heslem dnešní 
doby usilující o rentabilitu v podnikání. V každé zemi bylo často velice mnoho 
milovníků ovoce, kteří pečlivě doplňovali své pomologické sbírky v zahradách ná
kupem roubů nebo stromků všech nových odrůJ doma i v cizině, jakmile se o nich 
dověděli. Katalogy ovocných školek z této doby, oznamující jména mnoha set 
ovocných odrůd všech druhů, jsou výmluvným dokladem, jak školkařské závody 
pečlivě vyhovovaly pomologickému labužnictví svých zákazníků a jak zejména 
dbaly na včasné opatření všech ovocných novinek domácích i ze zahraničí. 

Veřejným pracovníkům ovocnářským i národohospodářským záleželo však na 
zvýšení a zdokonalení ovocnářské produkce. Předpokladem úspěchu bylo tu pře
devším zmenšení počtu odrůd pěstovaných. 

Již dr. Karel Amerling ve spise „Budoucnost ovocnictví a ovocnářství českého" 
z roku 1871 praví v úvodních slovech: „Který sadař všemi sortami ozJoce se obírá, 
nevyhoví žádné sortě. Mnoho řemesel - málo chleba". Radí pěstování ovoce na 
veliko, zejména odrůd lokálních. Lituje, že „Čeclzové ovoce své pod cenou rozpro
dávají, na dosti neupravují, neappretují pro obchod na veliko, ocenění jeho cizím rukám 
přenechávajíce''. 
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Měla-li však ovocnářská veřejnost přijmouti výzvu k omezení výběru odrůd 
a říditi se při nových výsadbách ovocných těmito pokyny, bylo potřebí, aby nejen 
úřady, ale i ústřední korporace ovocnářské se ujaly vedení. 

Přihlížíme-li k činnosti zemských spolků ovocnických v Čechách i na Moravě 
na sklonku 19. století, seznáme, že zejména pilná práce zemědělských rad v těchto 
zemích umožnila sestavení a propagaci t. zv. normálního výběru čili sorti
mentů ovocných, a to buď pro celou zemi nebo pro jednotlivé oblasti produkční, 
charakterisované jakousi jednotností daných přirozených podmínek výrobních. 

Zde dlužno oceniti práci Ovocriického spolku v Praze a jeho přípravného 
výboru pro vydání díla „České Ovoce", o jehož uskutečnění se usilovalo od osmde
sátých let. „Časopis českých zahradníků" (roč. 1889) uvádí první zemský sortiment, 
do něh0ž bylo pojato nejdříve 50 jablek, kdežto výběr hrušek měl býti stanoven poz
ději. Výběr tento byl doplněn a schválen na sjezdu všezahradnickém, konaném 
v údobí výstavy ovocnické, která byla pořádána v době jubilejní výstavy v Praze 
roku 1891. 

V té době, od roku 1886, již při založení „Časopisu českých zahradníků", obětavý 
redaktor František Thomayer pomýšlel na vydání výběru českého ovoce obra
zem i tiskem. 

Své úmysly počal uskutečňovati sešitovým vydáváním „Českého Ovoce" od 
roku 1889; barevné předlohy pro toto dílo malovala podle přírody Kateřina 
Bušková. Knižně vyšel celý spis jako svazek I. - „Jablka" roku 1894. Touto kni
hou byl položen seriosní základ k usměrnění produkce jablek v Čechách na mnoho 
let a jest litovati, že záhy nedošlo též k vydání „Hrušek", ač výběr byl již tehdy 
pomologem Janem Říhou (zemřel 1922) připraven, jak uvádí Časopis českých 
zahradníků roč. 1890 (str. 34. a 35.). 

Ale ani mimo své sídlo Český spolek ovocnický nelenil. Naopak, při 
pořádání „kočovných" sjezdů v různých i menších městech venkovských se obí
ralo jeho členstvo převážně vypracováním normálních sortimentů ovocných pro 
příslušné oblasti. Tak byly stanoveny výběry jablek a hrušek v Chrudimi r. 1892, 
v Trhových Svinech r. 1893 a téhož roku při sjezdu pomologickém v Hradci Krá
lové, r. 1895 ve Vysokém Mýtě. Situace se zřejmě zlepšila tam, kde v dalších letech 
počali působiti okresní zahradníci se seniorem Janem Říhou v čele. 

Nechyběli ani jednotlivci, kteří s osobním zápalem se ujali propagace kva
litních odrůd ovocných. Budiž zde vzpomenuto alespoň díla obětavého ovocnáře 
P. Antonína Zámečníka, faráře v Praskačce u Hradce Králove, jenž vlastním 
nákladem vydal serii 50 dopisnic s barevnými obrazy jablek a květů jabloňových, 
upravených podle Thomayerova díla. 

Na Mor a v ě, zásluhou horlivého zemského inspektora ovocnictví a zeli
nářství Františka Suchého sen. (t 1911), po založení českého Zemského 
ovocnického spolku v Brně, osamostatnily se po jazykové i organisační stránce 
české ovocnářské oblasti moravské, pro něž byl rovněž vypracován ovocný sor
timent, určený pěstitelům. Stalo se tak za součinnosti českého odboru zemědělské 
rady moravské s Ovocnickým spolkem pro .lVloravu. Normální sortiment 
ovocný pro území moravské byl vydán tiskem r. 1904. Teprve r. 1907 vyšlo 
obsáhlé dílo „Moravské Ovoce" z pera Fr. Suchého; v něm byly popsány všecky 
odrůdy pojaté do ovocného sortimentu, který přihlížel k přirozeným podmínkám 
produkčním šesti obvodů moravských. V každém ovocnářském obvodě byly vy
mezeny ještě polohy nižší, střední a vyšší. 
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Rok po vydání „Moravského Ovoce", tedy r. 1908, usnesl se tehdejší Ovocnický 
spolek pro království České, po návrhu svého předsedy dr. Be~dřicha Schwar
zenberga, aby dosavadní sortimenty ovoce, doporučovaného v Cechách k pěstování 
ve velkém, byly přezkoušeny se zvláštním zřetelem na t. zv. pfirozené kraje padl: 
rozdělení prof. dr. Kořistky. Tím měla býti dána bezpečná základna další akci 
ovocnářské, jejímž heslem byla nestárnoucí slova: Málo odrůd, ale výbornýc_h 
a vhodných pro určité půdní a klimatické poměry dané oblasti! 

Jednatel Ovocnického spolku, Jindřich Fořt, za součinnosti předních ovoc
nářů v Čechách sestavil n~jprve prozatímní sortiment, jenž po revisi srovna
vacího oddělení pomologického na ovocnické výstavě v říjnu 1910 v Praze, pro
vedené ovocnářskými referenty z různých krajů Čech, byl opraven, doplněn a sesta
ven definitivně. Revidovaný sortiment připraven byl hned potom do tisku 
a vyšel r. 1911 jako 6. číslo Knihovny Ovocnického spolku pro království České 
v Praze. Do tohoto sortimentu, rozvrženého pro všech 11 oblastí (resp. 18 obvodů) 
Kořistkových, pojata byla pouze jablka a hrušky. O ostatních druzích nebylo 
tehdy rozhodnuto. 

Slezsko, zvláště jeho české oblasti, přidržovalo se celkem sortimentu dopo
ručovaného Ovocnickým spolkem moravským. 

Pro úplnost budiž vzpomenuto dnešního Slovenska a Podkarpatské Rusi, 
kde každá dřívější župa bývalého Maďarska měla již v devadesátých letech stanovený 
sortiment ovocný, což bylo většinou dílem Štěpána Molnára, ministerského 
komisaře. Budiž přiznáno ke cti tehdejší uherské vlády, že pečovala velmi značně 
o zvelebení ovocnictví v Zalitavsku a že tam, kde nalezla svědomité výkonné od
borníky, dosáhla pozoruhodných úspěchů, k nimž nutno řaditi na př. zavedení 
výtečného tržního jablka Jonathan z Ameriky a j. 

Stejně jako normální sortiment pro Čechy, jrnž obsahoval 56 odrůd jablek 
a 71 odrůd hrušek, i sortiment moravský s 41 jablky a 74 hruškami, tak také ma
ďarský sortiment na území dnešního Slovenska a Podkarpav ké Rm:i nevžil se 
v praxi plně pro příliš veliký počet odrůd doporučovaných, zvláště hrušek. Vada 
tato se pociťovala velmi záhy, ba možno říci již v prvním pětiletí po schválení sor
timentů v zemích historických. Další revise a restrikce počtu cdrůd se zdála nutností, 
ale světová válka zabránila jejímu provedení, zejména na Moravě, kde k tomuto 
účelu konány přípravy právě na rok 1914, kdy válka vypukla. 

B) Údobí válečné (1914-1918). 

Jako téměř veškerá kulturní a organisační činnost hospodářská, byly za světové 
války zcela podlomeny i snahy ovocnářů v t. zv. historických zemích (v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku) po revisi a zjednodušení výběrů tržního ovoce. V dějinách 
č~ského, ovocnictyí sluší však zaznamenati památný čin, knižní vydání pětisvazko
veho Řihova „Ceského Ovoce", chystaného púvodně v úpravě sešitové, v níž počal 
vycházeti první díl „Hrušky", navazující na starší „Jablka" Thomayerova. Ob
sáhlá tato pomologie, bohatě ilustrovaná a Českou grafickou unií v Praze pečlivě 
vydávaná od r. 1915 (druhé vydání po válce), zajisté nemálo působila na volbu 
odrůd pro ovocné výsadby, neboť obsahovala podrobné popisy a dckcnalé obrazy 
téměř všeho ovoce, které již dříve dcporučoval Ovocnický spolek v Praze. 
Jest jen litovati, že k této obsáhlé pomologii nebyly připojeny přehlcdv ovocných 
odrůd pěstitelsky vhodných pro určité účely (polní sady, stromořadí, ovo~né zahrady 
a zahrádky domácí, o nichž se v textu ovšem mluvilo). . 
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Jinak činnost Ovocnického spolku pro Čechy se omezila na nerušené vydávání 
dodnes vycházejícího měsíčníku „Ovocnické Rozhledy". 

C) Údobí poválečné. 

V souboru hospodářských úkolů, které měly býti po válce řešeny v osvobozeném 
státě, záhy po převratu se octla i potřeba zúžení výběrů ovocných odrůd 
vhodných k pěstování ve velkém. Věci se ujala organisace ovocnářská, vzniklá 
z bývalého Ovocnic:_kého spolku pro Čechy, Československá ovocnická spo
lečnost, nynější Ceskoslovenská jednota ovocnická, za předsednictví Jaroslava 
V es el ého, vlastníka velkozávodu školkařského v Molitorově, se správou státní 
ovocné školky v Chlumci n. C., a to dotazníkovou výzvou ze dne 12. dubna 
1923. Z četného materiálu zaslaného ze všech oblastí republiky, byl na schůzích 
pomologické sekce Čs. ovocnické společnosti v Praze připraven a dne 
21. srpna 1923 po menších úpravách schválen výběr tržních odrůd ovocných 
pro Československou republiku, jenž autorem této knihy, jako předsedou 
pomologické sekce, byl uveřejněn v 9. čísle Ovocnických Rozhledů r. 1923 a jako 
samostatná publikace „ Výběr tržních odrůd ovocných pro Československo" r. 1926 
vydán jednak nákladem ministerstva zemědělství, jednak České grafické Unie 
v Praze (vydání s barevnými přílohami). 

Pro volbu ovocných odrůd byly dány tyto pokyny: 
l. Odrůdy volené mají býti zdravého vzrůstu, skromné v nárocích na půdu, 

polohu i podnebí. 
2. Voleny nechť jsou odrůdy úrodné, převážně známé, oblíbené a na trhu 

hledané, jakož i vhodné k vývozu. 
3. Sortiment budiž i při redukovaném počtu odrůd dostatečně široký, aby 

pěstitel po event. poradě s odborníkem nalezl v něm odrůdy pro sebe nejvýhod
nější. Zvláštní pozornost budiž věnována zimním jablkům. 

4. Sortiment nechť respektuje i odrůdy vhodné vzrůstem pro stromořadí. 

Celkem obsahoval tržní sortiment ovocný z r. 1923: 

18 odrůd jablek, 
16 odrůd hrušek, 
13 odrůd třešní a višní, 
10 odrůd sliv, renklod a mirabelek, 

5 odrůd švestek, 
4 odrůdy rybízu, 
5 odrůd angreštu, 
5 odrůd jahod, 
3 odrůdy malin, 
3 odrůdy lískových ořechů. 

O meruňkách a broskvích nebylo tehdy v celkovém sortimentu rozhodnuto, 
z vlašských ořešáků doporučeny k množení semenem odrůdy s polotvrdou skořápkou, 
plným a sladkým, dobře luštitelným jádrem. 

Do tohoto výběru tržních odrůd nebyly pojaty ani osvědčené a obchodně 
významné odrúdy krajové, resp. lokální, neboť tento sortiment měl býti pouhou 
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kostrou pro vybudování úzkých sortimentů pro menší obvody, jednotné půdně, 
klimaticky i po stránce zemědělské výroby.*) 

V letech 1923-1925 bylo rozděleno celé území Československé rcpuhliky 
komisí povolaných znalců v Čele s Dr. Václavem Novákem, prof. pů~?znalstv~ 
a zemědělské meteorologie na vysoké škole zemědělské v Brně, na t. zv. pnrozene 
krajiny zemědělské, které byly podrobně popsány v knize, vydané Státním 
úřadem statistickým v Praze pod názvem „Ph"rozcné zemědělské krajiny a výrobní 
oblasti v Českosloi:enské republice (1925). **) Pro ovocnáře vznikl tím nový úkol, aby 
přizpůsobili tržní sortiment ovocný těmto pfirozei:ým krajinám zemědělským a tak 
položili pevné základy velkoprodukci ovocné v Ceskoslovensku. 

K této zodpovědné a nesnadné, ale hospodářsky důležité práci byly vyzvány 
nejen státní výzkumné ústavy a stanice ovocnářské, inspektoři a instruktoři ovoc
ničtí, zemští ovocničtí impektoři zemědělských rad, odborné školy ovocnicko
zahradnické a rolnicko-ovocnické a čelné spolky ovocnářské, nýbrž také četní ve
řejní a významní soukromí pracovníci ovocnářští, ať producenti, obchodníci nebo 
školkaři. 

Při této rozsáhlé akci, kterou péčí p. vrch. odbor. rady ing. Bohuslava Že
žuly uvedlo r. 1926 v život ministerstvo zemědělství za spolupráce výzk. stanice 
ovocnářské v Průhonicích a zemědělských rad, byly respektovány všecky 
práce vykonané v tomto oboru po válce, zejména revidované zemské sortimenty 
českého i německého odboru zemědělské rady v Praze (pro Čechy) a v Brně (pro 
Moravu), sortimenty slezské, sestavené péčí Ústřední hospodářské společnosti pro 
Slezsko v Op1vě a německým Ovocnickým spolkem tamtéž, jakož i sortiment 
siovenský navržený ovoc. inspektorem Buchtou ve stát. ústavu ovocnicko-zahrad
nickém v Bratislavě, a sortiment podkarpatoruský, vypracovaný ovocnářským 
inspektorem Rubešem v Užhorodě a doporučený tamním zemským úřadem. 

Zvláštní pozornost byla věnována nejen potřebám vnitřního trhu ovocného, 
ale též požadavkům vývozu, kde zejména se projevuje snaha po redukci počtu 
ovocných odrůd a po zvýšení kvality i obchodní úpravy ovoce určeného k vývozu. 
Tyto snahy podporuje nověji úsilí standardisační, které proniká stále mocněji i v ji
ných oborech zemědělské výroby. 

Další rozsáhlou akcí dotazníkovou, která byla provedena jednak z ministerstva 
zemědělství rozesláním přehledných tištěných tabulek sortimentních, vypracovaných 
pisatelem této knihy, jednak přímo z výzkumné stanice ovocnářské v Průhonicích, 
byl získán - po vrácení tabulek s příslušnými připomínkami - reální a pevný 
základ pro definitivní jednání podle úsudku četných znalců, kterýžto úsudek pro 
určitou oblast mohl býti považován za směrodatný nebo alespoň věcný, stejně 
ako vyjádření odborných organisací, škol a závod.1 škcilkai'ských. 

*) Přílišn:í red'.lkce počtu tržních odrůd je prakticky téměř neproveditelná. Proto na př. 
úplně ztroskotalo dobře míněné rozhodnutí Německé ovocnářské společnosti v r. 1922, 
aby se v celé německé říši pěstovaly pro účely velkccbchcdní a hnr((:'l'Jdé (pťrqslné) jen 
tři odrůdy jablek (Ontario, Lebelovo, Strýmka) a tři odrůdy hrušek (Williamsova, Bvscova, 
Charneuská). Témito odrůdami měly býti přeroubovány všecky větší výsadby ovocné odrůdově 
odlišné, nová ovocná stromořadí a zejména nové sady se měly zakládati jen z těchto šesti odrůd. 
Německý konsu nent se vhk nevzd1l subjektivní záliby v ostatních odrůdich, jak předpokládala 
Německá O\Tocniřské sp~lečnost, a to se stalo příčinou naprostého neúspěchu této příliš násilné 
redukce počtu tržních odrůd ovocných. 

**) P;nd~ji byly provedeny některé menší úpravy, zvláště na Podkarpatské Rusi, kde 
púvodní tři zemědělské krajiny byly zredukovány v krajiny dvě. 
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Akce tato, pečlivější a rozsáhlejší než kdykoli předtím (a důkladnější než ji 
provádí sousední cizina), byla úspěšně skončena na sklonku roku 1930. Ministerstvo 
zemědělství se rozhodlo - po doporučení s mnoha stran - že v chystané publikaci 
budou pro jednotlivé země československé upraveny sortimenty jádrovin 
(jablek a hrušek) ve dvě skupiny, a to odrůd hlavních a odrůd vedle.fších (kromě odrůd 
lokálních), kdežto pro peckoviny (švestky, slívy, třešně, višně aj.) budou ponechány 
v každé zemi sortimenty jednotné, nerozlišené ve skupiny odrůd hlavních a vedlejších. 

Toto rozlišení navrženo především s hlediska velkoprodukce 
jádrovin v polních sadech, pro něž se doporučují v jednotlivých zemích 
převážně odrůdy pojaté do sortimentů hlavních, kdežto sortimenty odrůd vedlejších 
- kromě významných odrůd lokálních - jsou určeny spíše pro menší, i pro trh 
však ještě důležité výsadby ovocné (na př. zahrady při selských usedlostech a pod.). 

Krajové a lokální odrůdy (na př. Malinové holovouské, různé třešně aj.) 
mají sice hlavní význam v oblasti svého vzniku, čímž však není nikterak řečeno, 
že se jim i jinde nemůže dařiti se stejným, ba i lepším úspěchem. Toho dokladem 
je stále větší rozšíření vývozní hrušky Solanky, kdysi též krajové odrůdy z Rakovnicka 
a Slánska, téměř v celých Čechách a postupně i v mnohých okresích země Moravsko
slezské, kde se též místy výborně osvědčilo Malinové holovouské (mnohde lépe než 
v nížinném Polabí v Čechách). 

Anketa odborníků svolaná ministerstvem zemědělství na den 15. ledna 1931 
do zasedací síně zemědělské rady v Praze přikročila k závěrečné úpravě sortimentů 
podle podrobných návrhů, vypracovaných pro přirozené krajiny zemědělské v jed
notlivých zemích československých. 

Ale ani tímto, zdánlivě posledním krokem nebyly přípravné práce ukončeny, 
neboť na poradách zemědělských rad, výzkumných ústavů a stanic 
zemědělských, konaných v Praze počátkem března 1931, byl podán 
a přijat návrh, zástupcem ministerstva rovněž schválený, aby sortimenty ovocné 
nebyly stanoveny pro jednotlivé přirozené krajiny zemědělské, které byly vytvo
řeny bez ohledu na ovocnictví, nýbrž aby Československo bylo rozděleno 
v samostatné oblasti ovocnářské a pro ně aby byly vypracovány nové sor
timenty ovocné podle zásad již dříve přijatých.*) 

Podle nového rozhodnutí vyzvalo ministerstvo zemčdělsrví k podání návrhů 
ovocnářských oblastí zemědělské rady, výzkumné ústavy půdoznalecké a agro
meteorologické i iJstavy ovocnářské, jimž zároveň dalo potřebné pokyny k pro
vedení práce v jednotlivých zemích. 

Vyzvané ústavy a úřady vyhověly postupně výzvě ministerstva zemědělství 
a předložily své návrhy jednak na sklonku r. 1931, jednak počátkem r. 1932. Před
ložené elaboráty autor podle pokynů ministerstva zemědělství znovu přezkoumal, 
upravil formální nesrovnalosti, překreslil mapy a jednotně zpracoval celý text.**) 

*) Tímto novým usměrněním práce ožil původní návrh autora této publikace, jenž již 
v 1. čísle XXI. roč. Ovocnických Rozhledů z r. 1930 doporučil rozdělení České země v 10 oblastí 
ovocnářských. 

**)Při porovnání ovocnářských oblastí se staršími „přirozenými krajinami zeměděl
skými", které pro Čechy pečlivě vymezil prof. dr. Kořist k a v 70. letech XIX. století, shledáváme 
značné obdoby. Tak na př. ovocnářská oblast I/I. odpovídá zhruba Kořistkovým krajinám la a 
lb, ovocnářská oblast 2/II. krajině III., oblast 3/III. krajině Ilb a Ilc, oblast 4/IV. krajině IIa 
a IXa (zde jsou rozdíly nápadněj;í), oblast 5/V. krajině IXb a lXc, oblast 6/VI. krajině VIlla 
a Vlllb, oblast 7/VII. krajině VII. a Xlb, oblast 8/VIII. krajině V., oblast 9/IX. krajině VI. 
a Xla, ,)blast 10/X. krajinám IV. a X. - Značně analogické jsou v Čechách i výsledky porovnání 
s Novákovými „přirozenými krajinami zemědělskými", ovšem číslování krajin je značně 
odlišné. V ostatních zemích jsou úchylky vesměs nápadnější. 
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Podnební, půdoznalecké a výrobní charakteristiky nově vymezených oblastí 
ovocnářských zpracovaly - opírajíce se o Novákovu knihu „Přirozené zemědělské 
krajiny a výrobní oblasti" - pro zemi Českou státní výzkumné ústavy pro agro -
pedologii a bioklimatologii v Praze (ředitel prof. ing. J. Kopecký, referent před
nosta dr. Jar. Spirhanzl), pro zemi Moravskoslezskou půdoznalecká a agro
meteorologická sekce zemského výzkumného ústavu zemědělského v Brně (před
nosta prof. dr. V. Novák, referent ing. J. Šimek), pro zemi Slovenskou ústav 
pro agropedologii a bioklimatologii v Bratislavě (ref. přednosta ing. dr. Fr. Kyntera) 
a pro zemi Podkarpatoruskou ústav pro agropedologii a bioklimatologii v Košicích 
(ref. přednosta ing. Petr Kučera). Také tyto elaboráty autor jednotně upravil 
a místy doplnil poznámkami s hlediska ovocnářského, po př. i vimřsko-zahradnického. 

Návrhy sortimentů ovocných pro nově utvořené oblasti ovocriářské 
po zmíněných, velmi důkladných a obsáhlých přípravách vypracoval v Čechách 
v dohodě s autorem ing. Jan Opatrný, vrchní inspektor zemědělské rady v Praze 
pro její český obvod, vrchní odb. rada J. Schmidt pro její něm. obvod; v mo
ravské zemědělské radě zem. rada Frant. Suchý a v. insp~ktor Ervín Faul
haber, kteří přihlíželi i k návrhu zemědělské rady slezské v Opavě, jejíž 
území bylo nutno sloučiti - vzhledem k celistvosti země Moravskoslezské - s úze
mím zemědělské rady moravské při vytváření nových obvodů ovocnářských bez 
ohledu na bývalé zemské hranice; v zemi Slovenské předložil návrhy sortimentů 
inspektor Viktor Buchta, přednosta ovocnicko-zahradnického ústavu v Bratislavě, 
v zemi Podkarpatoruské zemský úřad v Užhorodě po dohodě se správou 
státních výzkumných objektů zemědělských v Mukačevě a ovocnářskými odborníky, 
v čele se zesnulým inspek"torem ovocnictví a vinařství Josefem Rubešem. 

Podle definitivních návrhů byla rozdělena Česká země v deset oblastí ovoc
nářských, země Moravskoslezská rovněž v deset, Slovensko ve tři a Podkarp:itská 
Rus ve dvě oblasti ovocnářské. Celkem podle nového rozdělení je tedy v Česko
slovensku d vacetpět oblastí ovocnářských. 

Na poslední poradě hlavních spolupracovníků, svolané minister
stvem zemědělství a konané v Praze dne 21. listopadu 1932, byly schváleny s ko
nečnou platností nejen sortimenty jádrovin a některých peckovin již dříve stanovené, 
ale též výběry drobného ovoce a lískových i vlašských ořechů, a to - vyjímajíc některé 
odrůdy lokální - s platností pro celé území Československé republiky, tedy bez 
ohledu na jednotlivé země nebo dokonce oblasti ovocnářské. 

Zároveň byly ustáleny české i německé názvy odrůd, některé 
názvy odrůd lokálních opraveny podle oficielních názvů místopisných a zároveň 
pro ně upravena pojmenování německá. 

Touto závěrečnou schůzí hlavních spolupracovníků, zastupujících jednotlivé 
země Československé republiky, hyly skončeny obsáhlé přípravné práce, které'. si 
vyžádaly mnoho svědomitého badání. 

Z rozhodnutí ministerstva zemědělství je tato publikace obohacena pěti ori
ginálními mapami. Nakreslil je podle návodú ing. Bohuslava Zežuly, vrch. 
odbor. rady ministerstva zemědělství, a autora této knihy Jaroboj Srch, techn. 
úředník výzk. ústavů pro agropedologii a bioklimatologii v Praze, za účinné spo
lupráce přednostů ing. dr. J a ros la va S pirhanzla a ing. dr. Miroslava Mináře, 
kteří ochotně dali k disposici mapy v ústavech vypracované, jednak půdní, jednak 
klimatické. 
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V knize jsou zařaděny tyto mapy na 5 listech: 

1. Čtyřbarevná mapa oblastí ovocnářských v ČSR, v níž jsou vy
značeny barevnými odstíny polohy do 200 m, do 400 m, do 600 m a nad 600 m 
nadmořské výšky, které ovšem - jakožto polohy horské - nemají významu pro 
racionelní ovocnictví. 

2. Mapa půdních typů, s podtiskem hranic ovocnářských oblastí, která 
vyznačuje půdy skeletové, podzolované a podzoly, rašeliniště, močály a podobná 
území pro racionelní ovocnářství málo vhodná nebo vůbec nezpůsobilá. Tato mapa 
je přetištěna zeleným obr a zem 1 es ů v ČSR. 

3. Mapa půdních druhů (rovněž s hranicemi ovocnářských oblastí) podává 
přehled druhů půd na celém území Československé republiky. 

4. Mapa průměrných ročních srážek, jakož i 
5. Mapa průměrných ročních teplot doplňuje údaje půdoznalecké se 

zřetelem k oblastem ovocnářským. 
Také mapy č. 3., 4. a 5. mají usnadniti výbfr vhodných stanovišť pro 

jednotlivé druhy a odrůdy ovocné. 
Mapy byly vytištěny ve Vojenském zeměpisném ústavě v Praze

Bubenči, kde též byly v údobí přípravném po prvé zakresleny podle speciálních 
map vrstevnice 400 m a 600 m, důležité pro naše moderní snahy ovocnářské. 

V mapách bylo všude respektováno nejnovější, v době vydání knihy platné 
úřední pojmenování obcí i řek. 

Vůdčí snahou ministerstva zemědělství i autora a všech spolupracovníků bylo 
vypracování přehledné ovocnářské příručky odrůdové, z níž by mohl rychle čerpati 
poučení každý, kdo se zajímá o moderní, rentabilní p~stování hodnotného ovoce, 
schopného soutěže s ovocem dováženým. - Také školkařské závody zajisté pod
statně zvýší produkci stromků tržních odrůd v této knize doporučených a omezí 
pěstování stromků odrůd ostatních. Rovněž volba „náhradních odrůd" bude v jed
notlivých oblastech značně usnadněna. 

Tím ovšem - znovu připomínáme - není nikterak dotčena volba odrůd pro 
domácí zahrádky, odrůd krskových, amatérských a pod., rovněž se nesmí ustati 
v dalším pokusném pěstování a zkoušení novějších nebo znovu doporučovaných 
tržních odrůd ovocných. 

* * 
* 

Byla-li v předcházejících statích dostatečně odůvodněna potřeba vydání této 
knihy pro trvalé usměrnění ovocné produkce za normálních podmínek výrobních, 
přistoupil v r. 1929 další závažný argument, jenž by samojediný postačil k tomu, 
aby vznikla nová příručka pro pěstitele ovocného stromoví. Byly to katastrofální 
mrazy (36° až 42°C), které v zimních měsících na počátku r. 1929 krutě postihly 
československé ovocnictví buď úplnou nebo částečnou zkázou ovocného stromoví 
v oblastech produkčních, při níž, podle úřední statistiky z r. 1930 zahynulo v Čes
koslovensku 24,567.471 stromů ovocných, jak uvádí tabulka na str. 18. 

Význam této pohromy je tak dalekosáhlý, že má velmi znatelný vliv na další 
vývoj našeho ovocnictví po mnoho let. Uvědomíme-li si, že v některých oblastech 
úplně zahynuly rozsáhlé sady ovocné a že byla zničena dlouhá stromořadí ovocná 
(na př. v českém Polabí), dospějeme snadno k názoru, že při rekonstrukci těchto 
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zaniklých výsadeb byla dána téměř jedinečná příležitost k jich racionelnímu uspo
řádání jak po stránce vlastní výsadby, tak i s hlediska volby odrůd tržně významných 
a konsumenty požadovaných. Nové náhradní výsadby mají odstraniti 
Yeškeré vady výsadeb dřívějších, jimiž churavěla naše ovocná produkce, totiž 
nevhodnost druhu vzhledem k stanovišti, nadbytečnou pestrost odrůd často pod
řadných, přehoustlé sady i stromořadí, špatné, neošetřované nebo jinak vadné 
stromy. 

- Mrazovou pohromou 
Celkový počet stromů odumřelo stromů 

Druh ovocných stromu před mrazo- I po mrazové 
vou pohro- i pohromě absolutně v () 
mou r.1928 r. 1929 

Jabloně 14,342.604 9,531.695 4,810.909 33·5 
Hrušně 6,917.712 4,763.335 2,154.377 31-J 
Tfošně . 5,868.799 3,140.600 2,728.199 46•5 
Višně 937.057 585.216 351.841 37•5 
Švestky 25,588.496 12,855.577 12,732.919 49•8 
Slívy 1, 785.987 1,0.58.512 727.475 40•7 
Meruňky 432.647 279.133 i 153.514 35•5 
Broskve 275.212 161.588 ll3.624 41•3 
Ořešáky vlašské 1,517.614 723.001 794.613 52·4. 

Poněvadž však kalamita mrazová postihla i ovocné školky, tento základ 
ovocné produkce, bylo potřebí v prvních letech po r. 1929 určité opatrnosti při 
nákupu ovocných stromků ze školek, mrazem postižených, pro zakládání velko
rysých výsadeb ovocných, zvláště moderních polních sadů. Kdo nedbal tohoto 
pokynu a neodložil nové výsadby o nějaký rok, přesvědčil se, že při absolutním ne
dostatku bezvadných stromků tržních odrůd ovocných, které již dnes se požadují 
v poměru zatlačujícím ostatní odrůdy úplně do pozadí, nezískal stromků žádaných, 
nýbrž většinou odrůdy jiné a často v exemplářích mrazy poškozených. Tak mnozí 
příliš horliví ovocnáři draze zaplatili nemístný chvat při obnově zašlých výsadeb. 

Je zvláště důležito, že právě v oblastech zemědělsky vj•znamných a technicky 
pokročilých byly mrazové škody v ovocnictví největší. Nížinné polohy a kraje nad
mořské výšky okrouhle do 400 m n. m. byly nejhůře postiženy. Stejně utrpěly 
výsadby v polohách vlhčích, uzavřených údolích, na místech chráněných a jižních 
svazích. Naopak, ovocnictví v krajích hornatějších a ncpríliš vlhkých, na svazích od 
slunce odvrácených a v otevřených polohách zůstalo namnoze bez pohromy. Tato 
zkušenost zajisté pfispěje k novému ocenění vyšších poloh s hlediska ovocnické pro
dukce, alespoň pro blízké a místní trhy. 

Pokud jde o druhy ovocného stromoví, zachváceny byly nejvíce vlašské 
ořešáky, choré švestky, třešně a slívy, po nich višně, jabloně a hrušně. Mladší 
zdravé švestky byly však dosti resistentní. Jemnější druhy, jako meruňky a broskve, 
nebyly ovšem o nic odolnější nežli třešně, sluší však poznamenati, že některé oblasti 
téměř zázrakem byly ušetřeny mrazových účinků. Ovocné výsadby, často v blízkém 
sousedství, jevily nápadné rozdíly v resistenci, při níž mnohdy větší podíl nežli 
sama odrůda měla individuelní odolnost jednotlivých stromů. 

Mnoho stromů ovocných promrzlo jenom částečně v korunách i ve kmeni. 
Toto těžké poškození snížilo ovšem podstatně životnost stromů, které byly tím 
určeny k postupnému zániku po r. 1929, jak se skutečně stalo v dalších letech. 

]8 

Mráz y r. 1929 se projevil jako bezohledný ničitel všeho nedu
úvého, chorého a nemocného a odstranil tak miliony chřadnoucích 
stromů poškozených mnohaletým působením cizopasných hub a 
škůdců. To platí zejména o švestkových stromořadích zamořených puk.licí. 

Posuzujeme-li tudíž důsledky mrazové katastrofy s hlediska národohospodář
.>kého, nemůžeme přehlédnouti tento kladný jejich význam pro zdokonalení a 
usměrnění naší produkce ovocné. S hlediska soukromé ekonomiky znamená však 
mrazová pohroma v přemnohých případech pravý rozvrat v hospodářství, zvláště 
tam, kde organisace zemědělského závodu byla založena na ovocnictví jako hlavním 
odvětví produkčním*). 

Chápaiíc celkovou důležitost soustavné péče ovocné výsadby, vydala vláda 
republiky Ceskoslovenské vládní nařízení č. 104 ze dne 19. června 1931 (podle zá
kona ze dne 2. července 1924 č. 165 sb. z. a n.), které nabylo platnosti dnem IO. 
éervence 1931. To.-:o nařízení důležité pro ovocnáře československé nejen umožnilo 
rychlé odklizení mrtvých, chorých, neduživých a kůrovci ohrožených stromů, 
zničených a namrzlých v zimě 1928-29, ale zajišťuje zároveň ochranu ovocných 
kultur před chorobami a škůdci, kteří hy se vyskytli ve velikém rozsahu. Zároveň 
umožňuje soustavný dozor fytopathologický nad ovocnými školkami. 

Těžký úkol racionelni obnovy :::;ničených výsadeb ovocných nastal právě v údobí 
tísnivé hospodářské krise, která postihla světové i naše zemědělství po roce 1927. 
Energickým zásahem tehdejšího ministra zemědělství Bohumíra Bradáče byla 
zabezpečena v podzimu r. 1931 částka 4,000.000 Kč na zlevněný nákup ovocných 
stromků, a to tak, že prostřednictvím zemědělských rad uhradila vláda na každý 
dodaný stromek školkařskému závodu 6.- Kč. Žadatelé získali tuto podporu jen 
na stromky jednoho druhu, aby se tak přispělo k žádoucí jednotnosti nových ovocných 
výsadeb, které nastoupily za výsadby mrazy zničené. V r. 1932 v podzimu byla 
provedena podobná akce pro obnovu ohecních sadů ovocných, ale v rozsahu mnohem 
menším. 

Je třeba zdůrazniti, že v další propagaci jednotných sortimentů 
pro obchodní výsad by jsou nyní vázány všecky zemědělské rady, 
<.:tátní ovocné školky a výzkumné ústavy ovocnicko-zahradnické vý
~ledky uveřejněnými \' této knize. 

V r. 1931 vyšlo nákladem českého odboru Zemědělské rady moravské II. vy
dání Suchého díla „Morávské Ovoce", které upravil, doplnil a rozšířil syn autora 
I. vydání, zemědělský rada František Suchý. V novém obsáhlém a barevnými 
přílohami bohatě ilustrovaném díle jsou po prvé podrobně popsány některé mo
ravské ovocné odrůdy, které byly pojaty do výběrů v této knize doporučovaných. 

Český odbor zemědělské rady v Brně a německý odbor zemědělské rady v Praze 
\·ydaly již r. 1932 letáky ku propagaci ovocných sortimentů podle nově utvořených 
nhlai'tÍ ovocnářských, popsaných v této knize. 

Na počátku r. 1933 uveřejnil Pěmecký odbor zemědělské rady v Brně poměrně 
obsáhlou příručku „Anleitung zur Pflanzung und Pflege von Obstbaumen und Bee
renstrauchern" (124 str.), kterou napsal vrch. ovocnářský inspektor zemědělské rady 
Ervín Faulhaber. Příručka tato je psána v intencích této publikace, vztahuje 
,;e však, ve své organisační části, jen na německé kraje Moravskoslezské země. 

*)Československá akademie zemědělská v Praze pojednala o mrazové kala
mitě československého ovocnictví na odborné anketě, která se konala dne 13. října 1929. Všecky 
referáty s debatou a výsledky ankety byly otištěny v knížce „Mrazová pohroma ovocnictví česko
slovenského a cesty k .feho obnově'', která vyšla v Časových otázkách zemědělských ČAZ (č. 21.). 
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Odborné školy ovocnářsko- zahradnické a zemědělské vůbec, přední spolky 
ovocnářské, zejména Čs. jednota ovocnická v celém státě i ovocnářské organisace 
v jednotlivých zemích bez ohledu na národnost, jakož i všecky soukromé závody 
školkařské budou jistě vydatně nápcmocny k realisaci velikého díla, t. j. usměrnění 
naší ovocné produkce zmenšením počtu odrůd pěstovaných. Tato 
cesta je první z těch, které vedou k žádoucímu cíli, jímž je zásobení našich trhů, 
konservních továren, hostinců, sociálních ústavů i domácností vlastními prod4kty, 
ome7ení dovozu cizího a zlepšení vývozu našeho ovoce, při celkovém zvýšení ja
kosti ovoce konsumentovi nabízeného. Zjednodušení v produkci ovocné přinese 
i další dobré důsledky, z nichž zejména bude při zlepšení v obchodu ovocem vybu
dování dokonalých skladišť v důležitých centrech ovocnářských, jakož i zevšeobecnění 
péče o ovocné sady, jíž u nás dosud tolik postrádáme. 

Jen soustředěním všeho zvelebovacího úsilí se podaří, aby ovocnářství bylo 
rentabilním odvětvím zemědělským a aby kcnečně náš dcmácí produkt ovládl 
naše trhy i v zimní době a zatlačil z nich hospcdářsky neoprávněný nadbytek do
váženého ovoce cizího. 

To je v našich možnostech a proto je to i náš úkol. 
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ODDÍL DRUHÝ. 

Nástin podnebních, půdních 
a zemědělsko-výrobních poměrů ovocnářských 

v 

oblastí v Ceskoslovensku. 

PŘEHLED OVOCNÁŘSKÝCH OBLASTÍ. 

Jak v úvodě poznamenáno, celé území Československé republiky je rozděleno 
na 25 oblasti ovocnářských, z čehož připadá na Českou zemi 10, na Moravskoslezskou 
zemi rovněž 10 oblastí, na Slovensko 3 a Podkarpatskou Rus 2 oblasti. 

Tyto oblasti jsou označeny v celkovém pořadu arabskými číslicemi 1-25, v každé 
jednotlivé zemi mimo to číslicemi římskými, takže české oblasti jsou označeny zlomky 
l/I.-10/X., moravskoslezské oblasti ll/I.-20/X., slovenské 21/I.-23/III. a pod
karpatoruské 24/I.-25/II. 

Hranice ovocn:iřských oblastí se úsekově ztotožňují s hranicemi okresů (v hi
storických zemích s hranicemi okresů soudních), po př. s hranicemi okresních 
expositur. 

Pod názvem každé oblasti je vytištěn abecední přehled okresů a expositur, které 
jako správní celky byly pojaty do jednotlivých oblastí ovocnářských. 

V České zemi je celkem těchto 10 oblastí ovocnářských: 

I/I. Oblast polabská. 
2/II. 

" dolního Polabí a Poohří. 
3/III. 

" jizersko-podkrkonošská. 
4/IV. 

" orlická. 
5/V. 

" lužicko-krkonošská. 
6/VI. 

" Českomoravské vysočiny s předhořím (česká část). 
7/VII. 

" jihočeská. 
8/VIII. 

" příbramsko-rakovnická. 
9/IX. 

" plzeňsko-klatovská. 
10/X. 

" karlovarská. 

V Moravskoslezské zemi je těchto 

Oblast dyjsko-svratecká. 11/I. 
12/II. 
13/III. 

„ Moravského úvalu. 
„ podhorácko-chřibská. 

IO oblastí ovocnářských: 
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14/IV. 
15/V. 
16/VI. 
17/VII. 
18/VIII. 
19/IX. 
20/X. 

Oblast drahanská a podsudetská. 
„ hostýnsko-vizovická. 

valašská. 
„ odersko-beskydská. 

opavsko-krnovská. 
„ moravskoslezských Sudet. 
„ Českomoravské vysočiny (moravská část). 

Ve Slovenské zemi jsou tyto 3 oblasti ovocnářské: 

21/I. 
22/II. 
23/III. 

Oblast jihoslovenská (část la a lb). 
„ středoslovenská. 
„ severoslovenská (část Illa a II lb). 

V zemi Podkarpatoruské jsou tyto 2 oblasti ovocnářské: 

24/I. 
25/II. 

Oblast mukačevsko-sevlušská. 
„ ťačovská. 

Je jisto, že v jediné oblasti jsou začasté sloučeny obvody ovocnářsky poněkud 
nesourodé. Každý ovocnář i zemědělec ví však, že není téměř ani jediného okresu. 
ba namnoze ani jediné obce, kde by na celém území byly všecky podmínky přiro
zené úplně stejné. 

Z produkčních krajů ovocnářských je třeba vyloučiti území pro racionelni 
pěstování ovoce nevhodná. Jsou to především hubené půdy skeletové a silně pod
zolované (podzoly), močály, solné půdy, území souvisle zalesněná, polohy nad 
600 m nadmořské výšky aj. Tam, kde jsou vyšší hory v ovocnářské oblasti, nesmí 
zarážeti, že výběry ovocných odrůd jsou zpracovány jednotně pro celou oblast -
platí ovšem jen pro polohy pod 600 m n. m. v., kdežto s vyššími polohami se nepočítá. 

Ke snazšímu přehledu těchto území napomáhají připojené barevné mapy. 
které zároveň slouží k určení krajů polohově, půdně, tepelně a srážkově způso
bilých pro ovocnictví. 

Bude však vždy úkolem místních znalcil, aby posoudili, co v daném pfípadě j~ 
vhodné z oblastního sortimentu ovocného, stejně aby z přesvědčivých důvodů sami 
učinili potřebné úchylky podle místních zkušeností. 

a) ZEMĚ ČESKÁ. 

území Čech bylo rozděleno na deset celistvých oblastí ovocnařských, z nichž některé 
zaujímají i pohraniční hory a lesnatá území, pro ovocnictví ovšem nezpůsobilá. Jako 
v ostatních zemích, možno i v Čechách obecně považovati za ovocnářské krajiny 
půdně zp9sobilé polohy pod 600 m nadmořské Yýšky. 

Jelikož i při rozdělování Čech v oblasti ovocnářské byly respektovány vždy 
hranice jednotlivých soudních okresů, jsou v některém z těchto hraničních okresů 
značně rozdílné přirozené a tím i výrobní poměry. 

Oblasti ovocnářské byly v Čechách voleny pokud možno veliké, aby se i pu 
této stránce přispělo k žádané jednotnosti v produkci kvalitního ovoce. 

Jinak o ovocnářských oblastech v Čechách platí to, co v~·še řečeno na této stránce. 
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l;I. OBLAST POLABSKÁ. 

Soudní okresy: 

Brandýs nad Labem. 
Čáslav. 
Český Brod. 
Holice. 
Hradec Králové. 
Chlumec nad Cidlinou. 
Chrudim. 
Kladno. 
Kolín. 
Kouřim. 

Kralupy nad Vltavou. 
Kutná Hora. 
Mělník. 
Městec Králové. 
Nechanice. 
Nové Benátky. 

Nový Bydžov. 
Nymburk. 
Pardubice. 
Poděbrady. 
Praha - hlavní město. 
Praha - sever. 
Praha - východ. 
Praha - západ. 
Přelouč. 
Roudnice nad Labem. 
Slaný. 
Štětí. 
Unhošť. 
Velvary. 
Vysoké Mýto. 

Klimatické poměry: Příznivá poloha této oblasti, která zaujímá polabskou 
nížinu, umožňuje zvláště příznivou souhru povětrnostních činitelů. Podnební po
měry jsou zde pro výrobu rostlinnou vhodné. Nadmořská výška této oblasti kolísá 
mezi 100-350 m n. m. a jen některé omezené úseky ční nad tuto výšku, jako na př. 
Železné hory na okrese čáslavském. 

Tepelné poměry jsou v této oblasti nejpříznivější z celého území Čech. Průměrné 
roční teploty vzduchu se zde kolísají - podle údajů Gregorových - od 7·0 do 
8·4° C, v červenci dosahují normálně průměru l 7·0-18·4° C, v polabské kotlině 
od Poděbrad k Roudnici 18·5-19·4° C. Lednové normální průměrné teploty se kolí
sají· mezi -2·1 až -4·0° C, v polabské kotlině od Poděbrad k Roudnici činí jen 
-1 ·5 až -2·0° C. Za nejteplejší se považuje obvod Liběchova na Mělnicku, kde 
průměrná roční teplota dosahuje 10° C. Střední denní teplota 10° C a vyšší v nížině 
polabské trvá 141 den v roce, střední teplota denní pod 0° C trvá zde to1iko 24 dny. 

Srážkami atmosférick~vmi (déšť, sníh atd.) je tato oblast celkem chudá. Ročně 
spadne 500-700 mm srážek. Západní část vlastní kotliny polabské od Nymburka 
počínajíc má průměrně ;)00-600 mm srážek ročně, obvod vefoarsko-slánský do
konce pod 500 mm; tento obvod, podobné jako Žatecko, je v Čechách srážkami nej
.:hudší. Východní polovina oblasti I. je srážkami bohatší (600-700 mm); výběžky 
posázavské vrchoviny a Železné hory mají 700 až 800 mm srážek L.a rok. Průměrně 
se počítá v polabské nížině 130-150 srážkových dní v roce, sněhových 36-46, 
bouřkových 14.-18. Dní zamračených je třikráte více než dní úplně jasných. 

Půdní poměry: Teplý a suchý podnební ráz I. oblasti úzce souvisí s půd
ními poměry tohoto území, které lze někde řaditi k obyodům 'emihumidním až 
humidním. Jsou zde proto místy též předpoklady pro vznik a výs1..-yt půd typu 
<:ernozemního a rendzinoYého, vedle púd mírně dotčených podzo!isací. Černozemní 
půdy a degradm:ané černozemě se vyskytují převážně na mocných uloženinách spra
šovitých hlin pleistocenních (diluviálních), které náleží k nejúrodnějším půdám 
v Čechách, jsouce označovány té% půdami řepnými a ječnými. Bývají znamenitě 
zásobeny všemi rostlinnými živinami. které se rozdělují v celém profilu púdy do 

23 



~-„ 

značné hloubky dosti stejnoměrně a trvale. Povrchová vrstva je značně obohacena 
humusem, mívá však nedostatek vápna, takže uhličitan vápenatý se vyskytuje 
zpravidla jen ve vrstvách spodnějších. Také fysikální vlastnosti těchto půd jsou 
velmi dobré. Půdy tyto umějí poutati dostatečné množství vláhy i vzduchu, mají 
přiměřenou propustnost pro vodu i vzlínavost, zajišťujíce tak všem plodinám vý
hodné podmínky životní. Značněji humosní půdy a degradované černozemě jsou 
někdy vazčí a bobtnavé, čímž se zhoršuje jejich provzdušování. Tu vyžadují častěj
šího kypření, aby se mikrobielní činnost v půdě udržovala v plném rozmachu. 
Blízko příbuzny jsou jim t. zv. rendziny neboli slinovatky, které se vyskytují v této 
oblasti porůznu v menších ostrovech na Velvarsku, Brandýsku, Kralupsku, Česko
brodsku a nejhojněji na Královéměstecku, kde se vytvořily na vápenitých horninách 
křídových (opukových slínech). Mají zpravidla vysoký obsah uhličitanu vápenatého 
i ve vrstvě orničné, ač i ta může býti vápnem velmi chudá. Kde se povrchové vrstvy 
obohatily značně humusem, mají barvu černou a jsou vazké konsistence, takže je 
lid nazývá „smolivkami". Bělošedým ornicím, v nichž je humusu nedostatek, říká 
se lidově „bělky" nebo „slinky". Uhličitanu vápenatého v nich bývá nadbytek, 
ostatních živin průměrné množství, fosforečné kyseliny spíše nedostatek. Jsou 
převnžně těžšího, jílovito-hiinitého až jílového rázu, proto též jejich fysikalní stav 
je méně příznivý a častější obdělávání nutné. Biologická činnost je u nich v po
vrchové vrstvč dosti intensivní, takže se ústrojné látky rychle mineralisují. 

Další skupiny tvoří půdy mírně vyluhované, odborně zvané „hnědé lesní půdy" 
neboli „středoevropské hnědozemě", které vznikaly nejčastěji pod listnatými lesy. 
Jsou v Polabí značně rozšiřeny, vytvářejíce se na rozmanitých marečných zeminách. 
Typickým jejich znakem jest počímjící vyluhování a ochuzování povrchové vrstvy 
půdy prosakující vodou dešťovou, která rozpouští nčkteré látky v povrchové vrstvě 
a odvádí je do spodiny, kde se znovu vyloučí a hromadí. Jsou to převážně sírany, 
chloridy a uhličitany, někde též i sloučeniny železa, hliníku a fósforu. Tyto látky 
unikají do podorniční vrstvy, která se zároveň obohacuje i mechanickými splave
ninami jílovými a stává se tak vazčí a hůře propustnou pro vodu i vzduch. Hně
dozemní půdy vznikly velmi často na diluviálních sprašovitých hlínách, na hlinito
písčitých půdách z křídových pískovců i na půdách útvaru permského („červenky" 
na Velvarsku a Českobrodsku). Nevyrovnají se půdám černozemním, ale jsou při 
normálním ošetřování pro zemědělské plodiny ještě velmi dobré. 

Nemalou rozlohu v I. oblasti zaujímají též alluviální náplaiy v údolích řek 
a potoků. Lehčí písčité a hlinito-písčité alluviální půdy mají v Polabí převahu. 
Pocházejíce většinou z křídových a permských pískovců, jsou rostlinnými živinami 
zpravidla chudé a potřebují vláhy i hnojení. Z jemnozrnných hornin vznikly allu
viony těžší a též bohatší živinami. Nejsou-li podmáčeny podzimní vodou, bývají 
to - při dostatečné hloubce - výborné půdy zemědělské ~„pšeničné"). Vyskytují se 
nejčastěji v obvodech zrušených rybníků a v potočních údolích, kde k nim též 
náleží většina půd lučních. 

U Mělníka a na Všetatsku se setkáváme s velmi humosními písky, zvanými 
„černavy". Jsou vápenité, v dobrém fysikálním stavu a tvoří hlavní část půd ze
linářských. Vyžadují ovšem hnojení a mnohde i vydatné závlahy. 

Konečně nuLno se zmíniti o „labských červenkách", alluviálních splaveninách, 
které jsou v polabské nížině poměrně hojné. Bývají hlinité až jílovito-hlinité, často 
pískem proložené a mívají při střední zásobě živin zpravidla nedostatek drasla a 
vápna. Při upravených poměrech voduích jsou to půdy hospodářsky zcela způsobilé. 
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Výrobní poměry této oblasci jsou velmi příznivé. Velmi intensivní pěstování 
cukrovky dává zde zemědělskému podnikání zvláštní ráz. V severozápadní části 
oblasti se daří chmelu i révě vinné, rovněž náročnějším druhům ovocným, zvláště 
meruňkám, jejichž plody bývají velmi aromatické. Ve vinicích se též pěstují broskve. 
Černozemní půdy jsou výborným stanovištěm pro třešňovky, na slinovatkách pro
spívají nejen třešně, ale i ořešák vlašský. Ve vlhčích a dostatečně vápnitých půdách 
lze se zdarem pěstovati rané švestky, kvalitní renklody a mirabelky, na hlinitějších 
a hlubších pozemcích hrušně i jabloně. Písčitá území jsou však pro jabloně méně 
vhodná. V některých krajích, jako na př. na Mělnicku a Roudnicku, odedávna 
s úspěchem se pěstovalo drobné ovoce, v novější době, kromě rybízu a angreštu, 
i jahody. 

2/II. OBLAST DOLNÍHO POLABÍ A POOHŘÍ. 

Soudní okresy: 

Bílina. 
Duchcov. 
Hora Svaté Kateřiny. 
Horní Litvínov. 
Chabařovice. 
Chomutov. 
Jirkov. 
Kadaň. 
Libochovice. 
Litoměřice. 

Louny. 
Lovosice. 
Most. 
Podbořany. 
Postoloprty. 
Teplice-Šanov. 
Ústí nad Labem. 
Úštěk. 
Žatec. 

Klimatické poměry jsou zde velmi rozmanité, jak vyplývá z různých výšek 
nadmořských. Nižší území této oblasti s nadmořskými výškami 150-350 m po 
stránce klimatické se podobají celkem oblasti I. 

Průměrná teplota roční se zde kolísá od 7·0 do 8·4° C, červencová teplota prů
měrná mezi 17·0 až 18·4° C, v nejpříznivějších polohách 18·5 až 19·4° C. Lednový 
průměr jest -2·1 až -4·0° C, v kotlině dolní Ohře jen -1·5 až -2·0° C. 

Vyšší polohy, horská skupina Středohoří a pohraniční pásmo Rudohoří jsou 
ovšem mnohem drsnější. Průměrné roční teploty zde kolísají normálně mezi 4·0 
až 6-9° C. 

Také srážkové poměry jsou v II. oblasti velice nestejné. Okruh kadal1.sko
žatecko-podbořanský je neji1ětším územím v Čechách s minimálními srážkami, které 
podle dlouholetého průměru nedosahují ani 500 mm ročně. Ostatní území II. oblasti 
má 500-600 mm ročních srážek, Středohoří 600-700 mm, Rudohoří 800-1.000 
mm ročních srážek. Nízké srážky na Žatecku lze vysvětliti zvláštní polohou Žatecka 
v dešťovém stínu Tepelských vrchů a Doupovských hor, resp. i Rudohoří. Pra
videlné místní větry vanoucí ze západu i severu působí na zmírnění nočních chladen 
v nížinách této oblasti, čímž se podstatně zvyšuje denní průměr teploty a prodlužuje 
teplé údobí. Na jižním svahu Rudohoří se počítá v roce průměrně jen 76 dní s prů
měrnou teplotou pod 0·0° C, dní s teplotou nad 5° C je 222, s teplotou nad 10° C 
166 a ve 104 dnech vystoupí průměr teploty denní přes 15° C, takže zde je ročně 
o 25 dní s průměrnou teplotou nad 10° C více než v labské nížině, kde je takovýchto 
dní jen 141. 

2.5 



Půdní poměry jsou rovněž přirozeným pokračováním poměru sousední 
I. oblasti. Na Lounsko a Libochovicko zasahuje ještě obvod černozemní, jsou zde 
též častější slinovatky na křídových slínech. Kromě údolního alluvia reky Ohře, 
které má ráz hlinito-štěrkovitý, jsou při menších přítocích alluviální náplavy spíše 
iílovito-hlinité, tedy těžšího rázu. Hlavní část nižších poloh, asi do 500 m n. m .. 
zaujímají hnědé lesní země (středoevropské hnědozemě), vytvořené jak na pleisto
cenních uloženinách (diluviálních hlínách), kdy bývají středně těžkého rázu, tak 
i na zeminách stáří třetihorního, kdy jsou těžší, jílovité, často se zapečenými vrstvami 
oblásků a štěrků. K nim se rovněž řadí červenky vytvořené na permských horninách 
a červenky chmelařské, vzniklé nejčastěji pomíšením zvětralin permských s hlinamí 
diluviálními. Mívají mírný obsah uhličitanu vápenatého v povrchové vrstvě (0·5-2 '/(, 
CaC0

3
), někdy však vápna postrádají a jsou pak náchylny ke k-yselé reakci pudní. 

Zvětráváním vyvřelin ve Středohoří vznikají těžší, jílovito-hlinité púdy, živinami 
poměrně bohaté. Tyto zvětraliny mnohdy se hromadí na úpatí a mírných úbočích 
vrchů, vytvářejíce zde dosti mohutné vrstvy úrodné půdy s příměsí štěrku čedičo
vého a znělcového. Ve vyšších polohách Středohoří trpí půdy intensivnějším vy
luhováním povrchových vrstev (ochuzováním ornic) a zvýšenou kamenitostí. V Ru
dohoří je mnoho půd podzolovaných, vyloužených prosakující vodou, tedy při 
povrchu chudých a ve spodině bohatších, ale stmelených. Ornice se poměrně snadno 
zpracovávají, rychle se však rozplavují a sesedají, potřebují tedy častého kypření. 
Spodiny jsou rezavě skvrnité, značně tuhé a málo provzdušované. Celkem jsou však 
tyto půdY chemicky chudé, zvláště vápnem a kysličníkem fosforečným. Nejvyšší po
lohy zaujímají kultury lesní na mělkých, kamenitých půdách skeletových. Rašeliništé 
se vyskytují porůznu na menších plochách, zejména na Mostecku a v Rudohoří. 

Vvrobní poměrv v nížinné části této oblasti jsou podobné oblasti I. Kromě 
cukrovky se zde uplatňuje velmi intensivně ovocnářství, zvláště v okrese litoměřic
kém, lovosickém a libochovickém, neboť zejména úpatí a jižní svahy kopcovitého 
Středohoří mají vyhovující půdu i podnební podmínky pro ovocnářství. Daří se 
zde jádrovinám i peckovinám, rovněž vlašské ořešáky zde prospívají. Účast čedičových 
a znělcových vyvřelin při zdaru ovocných stromů je nepopiratelná. Ze speciálních 
kultur nutno se zmíniti o rozsáhlém pěstování chmele v hlavním produkčním ob
vodu žateckém a Ústecko-litoměřickém, jakož i o pěstování révy vinné. Celkem 
rostlinná výroba je zde velmi intensivní. - Vyšší části oblasti se řadí k výrobní 
oblasti obilnářské, v pohraničním pásmu značnou výměru zaujímají též pastviny, 
louky a lesy, tedy území pro ov0cnářství vesměs nezpůsobilá. Drobm; o·voce se dá 

však pěstovati značně vysoko. 
V obvodech s nejmenšími srážkami je potřebí zvláštní opatrnosti při výběru 

vhodných ovocných druhů a odrúd. 

3/Ill. OBLAST JIZERSKO-PODKRKONOŠSKÁ . 

Soudní 
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okresy: 
Bělá pod Bezdězem. 
Č~eská Lípa. 
Ce ská Skalice. 
Český Dub. 
Dubá. 
Dvúr Kráio';é nad Labem. 
Hořice. 
Jaroměi·. 

Jičín. 
Libáň. 

Mimoň. 
lvlladá Boleslav. 
Mnichovo Hradiště. 
Nová Paka. 
Sobotka. 
Turnov. 

Klimatické poměry. V podnebním rázu jižní poloviny této oblasti můžeme 
konstatovati značnou obdobu s oblastí I. Pouze místní rozdíly ve členitosti území 
způsobují též odchylky a kolísání v hodnotách prvků meteorologických. Částečné 
;;;horšení klimatu nastává v severní části této oblasti v podhoří (Novopacko, Králové 
Dvůr, Česká Skalice), jakož i v západním cípu oblasti v území pískovcových vrchů 
a lesnatých obvodů. 

Průměrné teploty roční v nejpříznivějších polohách se kolísají mezi 7·0 až 8·4° C, 
\::ervencové teploty mezi 17·0 až 18·4° C a normály lednové mezi -2· l až -4·0° C. 

Vyjímajíc malé obvody na Mladoboleslavsku a Libáňsku, kde roční úhrn srážek 
klesá pod 600 mm, má celá oblast převážně 600-700 mm srážek ročně, lesnaté 
a výše položené obvody (Česká Lípa, Dubá, Mimoň atd.) mívají až 800 mm srážek. 

Půdní poměry jsou přirozeným pokračováním poměrů v sousední oblasti I. 
Zastoupeny jsou slinovatky vzniklé na vápenitých horninách křídového útvaru, a to 
zvláště v okresech Mladá Boleslav, Sobotka a Libáň; obsahují dosti značné množství 
uhličitanu vápenatého při poměrně chudší zásobě ostatních živin. Jinak rozšířeny 
jsou zde většinou púdy typu hnědozemního (hnědé lesní půdy) na hlinitých napla
veninách diluviálních. Je v nich patrný červenější podorniční horizont, obohacený 
sloučeninami železitými a hliníkovými. Povrchové vrstvy vápna neobsahují, jen 
v hluboké spodině je yyluhovaný uhličitan vápenatý. Na pískovcích západní části 
oblasti se vytvořily půdy lehké, hlinito-písčité a písčité, minerálně chudé. Jejich 
poměrná propustnost pro vodu podporuje proces vyluhovací, jímž se značně ochu
zují povrchové vrstvy. V lesních komplexech se druží k tomu ještě vliv lesního 
humusu, takže se zde místy setkáváme se zřejmými podzoly a ortsteinovými lavicemi 
ve spodině. Rovněž půdy vyšších území severních okresů této oblasti mají půdy 
znatelně vyluhované. V údolích řek Jizery, Cidliny a Labe se shledáme s mladými 
náplavy alluviálními dosti nestejné povahy. Jakkoli obsahují značnou příměs písku, 
jsou uloženy dosti hutně a trpívají často nadbytkem vlhkosti i zátopami. 

Výrobní poměry jsou v této oblasti ovšem také značně rozdílné. Jižní část 
od Mladé Boleslavě k Jaroměři spadá do výrobní oblasti řepařské s velmi intemivní 
kulturou cukrovky. Ostatní okresy se řadí k výrobní oblasti obilnářské. V podhoří 
Lužických hor je značný porost lesní, rovněž hojné louky a pastviny. Z polních 
plodin zde převládá žito, oves a brambory. 

Ovocnářsky je tato oblast velmi pozoruhodná, neboť zvláště ve východní a střední 
části, zejména v územích mírně kopcovitých, daří se výborně téměř všem druhům 
ovoC1zým. Vyniká však produkce kvalitních třešní a jablek, která se soustavnou péčí 
ovocnářskou stále zlepšuje. Rovněž slivoně zde výborně prospívají, ať jde o švestky 
anebo renklody a stolní slívy. Severozápadní okresy, Českým Dubem počínajíc, 
jsou již ovšem méně významné. Hořicko, kde místy dobře prospívají i výsadby 
meruňkové, se sousedními okresy Jaroměří a Jičínskem, jakož i č=eskou Skalicí 
a Líbán!, již dnes si zajišťuje čelné místo v ovocné produkci České země. 

1/IV. OBLAST ORLICKÁ. 

Soudní okresy Broumov. 
Kostelec nad Orlicí. 
Králíky. 
Lanškroun. 
Litomyšl. 
Náchod. 
Nové Město nad lvletují. 

Opočno. 
Police nad Metují. 
Rokytnice v Orlických horách. 
Rychnov nad Kněžnou. 
Teplice nad Metují. 
éstí nad Orlicí. 
Žamberk. 
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Klimatické poměry jeví zde již větší drsnost, která se stupňuje s nadmořskou 
výškou. V nižších polohách u Rychnova, Kostelce nad Orlicí a Litomyšle dosahuje 
průměrná ročni teplota 7·0 až 8·0° C, tento průměr však klesá v horn'ltých obvodech 
na Broumovsku na 6-0° C, v Orlických horách až na 5·0° C. Vegetač'lí doba s teplo
tami nad 5° C trvá na Litomyšlsku 207 dní, údobí klidu s mrazovými teplotami 
pod 0° C průměrně 98 dní v roce. 

Srážky jsou tu vesměs vydatnější než v Polabí. V nejnižších polohách spadne 
ročně 600-700 mm, ve středních 700-800 mm, v nejvyšších lesnatých hřebenech, 
které nemají pro ovocnictví významu, až 1.100 mm. V některých místech trpí horské 
svahy ostrými větry severovýchodními. 

Půdní poměry této oblasti jsou velmi rozmanité, což je zcela přirozené 
při rozličném petrografickém podkladu, utváření reliefu, terénu, klimatických 
rozdílech i různosti porostu. Při soutoku Orlic se vytvořil obvod alluviálních 
náplavů, značně písčitých, ale proložených i snáškami těžšími, jílovito-hlinitými, 
jimiž nabývají hutnosti. Sousední nízké polohy mají hnědé půdy lesní, vzniklé 
převážně na pleistocenních hlínách. Povrchové vrstvy vápm již nemají a uhli
čitan vápenatý lze místy zjistiti jen v hlubších spodinách. Při mírném vyluho
vání ornice zhutňuje podorniční vrstva nejen mechanicky splavenimmi nej
jemnějších součástek z ornice, ale i stmelováním koloidními splaveninami železa 
a hliníku. 

V polohách, kde se prosakování vody projevuje mohutněji, tedy na plošinách, 
v úpadech a obvodech s většími srážkami, podobně jako v územích zalesněných, 
nastává zřejmé vyluhování (podzolování) půdy. Zde nalezneme již pod ornicí za
šedlou, vybělenou a moučně rozpadavou vrslvu, kdežto hlubší spodina, stmelená 
bobtnavými splaveninami železa a hliníku, bývá obyčejně barvy rezavě hnědé. 
Biologická činnost těchto mazlavých spodin, pro vzduch i vodu špatně prostupných, 
je nepatrná. 

V horských polohách, ovocnářsky nevyužitelných, jsou kromě podzolů hojné 
též půdy skeletové, t. j. takové, v nichž hrubý podíl kamenitý převládá md podílem' 
zemitým, neboť tato jemnozrnná zvětralina častými lijáky a sněhovými vodami 
se po svazích odplavuje do údolí. V lesnatých polohách tu a tam se vyskytuje i 
vrchovištní rašeliniště. 

Výrobní poměry celkově jsou málo utěšené. Nejpříznivější pro polní i ovocné 
hospodářství je podhoří Orlických hor, které náleží sice do výrobní oblasti obil
nářské, má však také obvody se značně vyspělým řepařstvím (Opočemko). Lito
myšlsko se řadí do výrobní oblasti bramborářské, kde se kromě ovsa, žita a bramborů 
pěstují i pícniny, rovněž jetel červený na semeno. 

Východní Podkrkonoší je méně příznivé, brambory, oves a žito jsou jeho 
hlavními plodinami. Dříve se pěstoval i len (na Broumovsku) ve velkém rozsahu. 
Dosti značná rozloha lesů a vydatné srážky se uplatňují ve vlastních horách, kde se 
pěstuje hojnost polních pícnin. 

V předhořích a rovinných územích podhoří, zvláště na Opočensku a 
Novoměstsku, ale i v sousedních okresích, výborně se daří třešním, višním 
a švestkám na opukovitém podkladu, kde prospívají též vlašske ořešáky, 
v dobrých polohách také jabloně a hrušně. Hornaté a lesnaté polohy se ovšem 
pro ovocnictví nehodí. 
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5/V. OBLAST LUŽICKO-KRKONOŠSKÁ. 

Soudní okresy: 

Benešov nad Ploučnicí. 
Bor u České Lípy. 
Cvikov. 
Česká Kamenice. 
Děčín. 

Frýdlant. 
Haňšpach. 

Hostinné. 
Chrastava. 
Jablonec nad Nisou. 
Jilemnice. 
Liberec. 
Lomnice nad Popelkou. 
Maršov. 

Německé Jablonné. 
Nové Město pod Smrkem. 
Rokytnice nad Jizerou. 
Rumburk. 
Semily. 
Šluknov. 
Tanvald. 
Trutnov. 
Úpice. 
Varnsdorf. 
Vrchlabí. 
Vysoké nad Jizerou. 
Žacléř. 

Železný Brod. 

Klimatické poměry. Průměrné roční teploty v Lužických horách se kolísají 
od 4-5° C na Šluknovsku do 8° C ve Cvikově. V obvodu Krkonoš většina území 
má průměrnou teplotu 6-7° C, červencový průměr četných míst je 16-170 C. 
Vlastní horské polohy jsou ovšem drsné, neboť roční průměr teplot tu klesá na 
pouhé 2-3° C. Ve výšce 600 m n. m. trvá ještě vegetační údobí (s teplotami alespoň 
5° C) 186 dní, údobí mrazové (pod 0° C) 119 dní v roce. 

Srážky jsou vesměs vydatné, roční průměr 700-800 mm, Krkonoše (pro 
ovocnictví bezvýznamné) až 1.500 mm. 

Jižní svahy horstev trpí ostrými a chladnými větry severovýchodními povahy 
bory. Na Liberecku naopak vanou větry teplejší. 

Půdní poměry nejsou jednotné. Typ hnědých lesních půd je zachován jen 
v nejpříznivějších okrscích Trutnovska, jinde vydatné srážky způsobily zřejmé vy
bělení půd a tím i jejich ochuzení. Ve Šluknovském výběžku jsou rozšířeny lehčí 
hlinitopísčité půdy vznikající z rozpadu žulového, v celé oblasti Lužických hor 
jsou roztroušena území dobrých, těžších půd čedičového původu. Od Děčína k vý
chodu na křídových horninách převládají chudé půdy pískovcové. Západní po
lovina Frýdlantského výběžku má střední půdy hlinité, od Liberce k Vrchlabí 
jsou středně těžké půdy na krystalických břidlicích, permské červenky na Semilsku, 
Jilemnicku, Lomnicku atd. náleží do skupiny těžších půd. Samy Krkonoše, v úze
mích pro ovocnictví nezpůsobilých, mají půdy lehčí, kamenité. 

Výrobní poměry jsou zvlivněny značným výskytem ploch lesních, lučních 
a pastvinných. Pícniny a brambory, s menší účastí žita a ovsa, převládají na obdě
lavatelné ploše zemědělské. 

Ovocnářství má zde všude podmínky méně pNznivé, ač v některých krajinách 
i značně na sever posum:tých, dobře se daří na hlubších půdách jabloním a slivoním. 
Nutno vesměs počítati s odrůdami otužilými proti chorobám i proti pozdním mra
zíkům v době květu. 
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<i VI. OBLAST (~ESKOMORAVSKÉ VYSOČ:fNY S PODHOŘÍM 
(frská část). 

Soudní okresy: 

Benešov. 
Dolní Kralovice. 
Habry. 
Hlinsko. 
Humpolec. 
Chotěboř. 

Jindřichův Hradec. 
Kamenice nad Lipou. 
Kostelec nad Černými lesy. 
Ledeč nad Sázavou. 
Mladá Vožice. 
Nasavrky. 
Neveklov. 
Německý Brod. 

Nová Bystřice. 
Pacov. 
Pelhřimov. 

Počátky. 
Polička. 
Polná. 
Přibyslav. 
Sedlčany. 
Sedlec. 
Skuteč. 

Štoky. 
Uhlířske Janovice. 
Vlašim. 
Votice. 

Klimatické poměry se i v této oblasti mění s reliefem a nadmořskou výškou 
území, která se ovšem značně kolísá, průměrně od 400 do 650 m. 

Předhoří Českomoravské vysočiny o nadmořských výškách 250-500 m má 
celkem ještě příznivé poměry tepelné, neboť zde roční průměr teploty dosahuje 8° C, 
v Benešově i 9° C. Vysoké polohy sedlecko-vlašimské jsou drsné („Česká Sib-iř" ). 
Německý Brod (425 m n. m.) má roční průměr teploty 7·1° C, lednový -2·7° C 
a červencový 17·2° C. V obvodu vlastní Českomoravské vysočiny klesá roční průměr 
pod 7° C, průměr letní je 16·8° C a zimní -4° C. 

Srážkami je oblast VI. celkem dobře zásobena. Nejsušší je úzký pruh podél 
Vltavy s ročními srážkami 500-600 mm (dešťový sLín Brd), jinak převládají srážky 
600-700 mm, na lesnatých pohořích 700-800 mm, ba i více (Hlinsko). Maximum 
srážek je v letním údobí rčerven-srpen), minimum v únoru. 

Půdní poměry jsou dosti jednoduché a vyrovnané. Vyjímajíc úzký pruh 
na pravém břehu Vltavy, kde jsou podmínky pro vývin hnědých půd lesních, shle
dáme se v celé ostatní oblasti s půdami více nebo méně podzolovanými. Matečnou 
horninvu je nejčastěji rula, která poskytuje půdy jílovito-hlinito-slídnaté, středně 
těžké a celkem dobře obdělavatelné, vyžadující však častějšího kypření. úplný 
nedostatek vápna v půdě usnadňuje, ba podporuje podzolisační proces, proto jsou 
tyto púdy v orniční vrstvě zpravidla velmi chudé; vyžadují ovšem hnojení. Nepří
tomnost vápna .ztěžuje též uvolňování drasla v pil.ctě přítomného pro výživu rostlin, 
rovněž vyu;'iití kyseliny fosforečné z hnojiv je příliš pozvolné a proto nedostatečné. 

Vyšší polohy mají púdy, které vznikly převážně na žulách. Jsou písčitější a ka
menitější, celkem dobré tam, kde nejsou příliš kamenité nebo příliš vyloužené. 
Místy se zde setkáváme s hlubšími nakupeninami hlín svahových, které jsou ze
mědělsky dobré, ač značně chudší ne;ř středočeské hlíny pleistocenní. Na Jindřicho
hradecko zasahují též tfetihorní těžké půdy iílovité, celkem málo příznivé. Ve vyš
škh polohách jsou roztroušena i rašeliniště. 

Výrobní poměry nejsou jednotné; na vlastní pahorkatině, ale téz na Voticku. 
Sedlecku a Kralovicku, převládá pěstování bramborů, žita a ovsa, ,. nižších polohách 
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.se daří ječmeni, ba i pšenici. Místy se pěstuje len. V okrese kosteleckém, janovickém 
a haberském, nepatrně i v benešovském, ovšem jen v nejlepších polohách, dosud 
se seje cukrovka. S nadmořskou výškou přibývá pastvin a luk. Lesů není poměrně 
mnoho. 

Ovocnářsky nelze Českomoravské vysočiny a zejména jejího předhoří pod
ceňovati. V kotlině podle Mastníku ze Sedlčanska po Sedlec („Český Merán") *) 
zvláště dobře se daří peckovinám, ale též ovoci jadernému a ořešákům. Na Voticku 
~e pěstují poměrně rané třešně, Benešovsko má rovněž pozoruhodné polohy ovoc
nářské, převážně třešňové. Ale i v jiných částech této oblasti lze s úspěchem ovocna
řiti, je jen třeba vfode pečlivě voliti druhy a otužilejší odrudy podle místních zku
<;eností. 

7 /VII. OBLAST JIHOČESKÁ. 

Soudní okresy: 

Bechyně. 

Blatná. 
České Budějovice. 
Český KrumloY. 
Hluboká nad Vltavou. 
Horažďovice. 
Horní Planá. 
Chvalšiny. 
Kaplice. 
Kašperské Hory. 
Lišov. 
Lomnice nad Lužnicí. 
Milevsko. 
Netolice. 
Nové Hradv. 

Písek. 
Prachatice. 
Soběslav. 
Strakonice. 
Tábor. 
Trhové Sviny. 
Třeboň. 

Týn nad Vltavou. 
Veselí nad Lužnicí. 
Vimperk. 
Vodňany. 
Volary. 
Volyně. 
Vyšší Brod. 

Klimatické poměry od oblasti VI. se liší v podstatě jen srážkami. Nížina 
od Týna n. Vlt. k Volyni a Netolicúm je nejteplejší, majíc průměrnou roční teplotu 
nad 8° C. Převládají však v celé oblasti roční prúměry mezi 7-8° C, ve vyšších 
polohách šumavských, kde nelze ovocnařiti, klesají pod 6° C. Červencové průměry 
-;e kolísají od 17·3 do 18·8° C, lednové od -2·.5 do -3·.5° C (Horažďovice). Tábor 
má vegetační dobu téměř 200 dní, Krumlovsko již jen 119. 

Srážky jsou ovlivňovány pohořím Šumavy a Brd, takže tu vzniká obvod dešťo
vého stínu od Otavy k severu, kde naprší ročně jen 500-600 mm. Ostatní část 
oblasti má přes 600 mm srážek, rovina mezi Vltavou a Lužnicí nad 700 mm jako 
vlastní Pošumaví. Na Šumavě spadne ročně přes 1200 mm srážek. 

Půdní poměry se úzce přimykají podnebí. V nejsušším obvodu od Vodňan 
a Strakonic k severu, jakož i v území podél Lužnice, jsou podmínky pro vznik 
hnědých lesních půd. Jinak jsou půdy této oblasti vesměs dotčeny vyluhovacím 
procesem, ovšem v různé intensitě. Zajímavé jsou t. zv. nížinné podzoly na podkladě 
třetihorních nánosú v pánvi budějovicko-třeboňské. Půdy jsou zde v povrchové 

*) K „Českému Meránu" se čítají obce a osady Mitrovice, Rohov, Uhřice, Jetřichovice, 
Bolešín a Vrchotice. 
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vrstvě značně ochuzeny a zbaveny též vazných sloučenin železa a hliníku (sesqui
oxydů vůbec), které se hromadí ve spodině a znehodnocují ji, činíce ji nepropustnou 
pro vodu i vzduch a biologicky tudíž nečinnou. Alluvia podél říčních toků jsou zde 
převážně rázu těžšího, na obvodu provázena též rašeliništi. Povšechně jeví půdy 
VII. oblasti nedostatek vápna (uhličitanu vápenatého), čímž se brzdí jejich chemická 
aktivita (uvolňování drasla a dokonalejší využití kyseliny fosforečné). Jsou zde 
tudíž mnohé půdy absorpčně nenasycené, s kyselou reakcí, zemědělsky méně 
hodnotné. 

Výrobní poměry v nižší části jsou dosti dobré, ač i zde žito a oves má pře
vahu nad pšenicí a ječmenem. Rozloha iuk a pastvin, jakož i lesů, je dosti značná 
a stoupá rychle s nadmořskou výškou, takže na Šumavě louky a nehodnotné pastviny 
zaujímají 51 % zemědělské půdy, kdežto lesy 40 % celkové výměry. Místy se pěstuje 
len a v hospodářství polním úhor není dosud vzácností. 

Po stránce ovocnářské nutno především poukázati na nezpůsobilost nížinných 
podzolů na třetihorních nánosech pro racionelní ovocnictví. Rovněž drsné horské 
obvody, většinou zalesněné, naprosto se nehodí pro ovocnářství. Naproti tomu 
Netolicko, Blatensko a Písecko mají hodnotné obvody ovocnářské. Jinde nutno 
postupovati při výsadbách ovocných velmi obezřetně podle místních poměrů. 

8JVIII. OBLAST PŘÍBRAMSKO-RAKOVNICKA. 

Soudní okresy: 

Beroun. 
Březnice. 
Dobříš. 

Hořovice. 
Jesenice. 
Jílové. 
Kralovice. 
Křivoklát. 

Mirovice. 
Nové Strašecí. 
Příbram. 

Rakovník. 
Říčany. 
Zbiroh. 
Zbraslav. 

Klimatické poměry jsou středně dobré, spíše drsnější, zvláště v Podbrdsku, 
kde průměrná nadmořská výška Zbirohu, Příbramě a Březnice je vesměs nad 500 m, 
kdežto Berounsko má průměrnou výšku nadmořskou jen 371 m a Zbraslavsko 
339 m. Brdské hřebeny dosahují výšky až na 800 m. V severovýchodním cípu této 
oblasti (na Říčansku) jsou rovněž znatelné rozdíly výškové. 

Průměrné teploty roční se kolísají v podhořích mezi 7-8·4° C, ve vyšších polohách 
mezi 4-6-9° C. Červencové průměry jsou blízké 17° C, lednové asi -2·8° C. 
Vegetační doba na Příbramsku trvá asi 150 dní v roce. 

Srážek podél Vltavy a Berounky spadne ročně 500-600 mm, v Brdech i přes 
800 mm. Maximum srážek je v létě (červen-červenec), minimum v únoru. 

Půdní poměry v nižších partiích jsou zemědělsky dosti uspokojivé, pokud 
jde o typ hnědých půd lesních, k nimž čítáme i permské červenky na Rakovnicku. 
S intensivnějšími srážkami postupuje i zhoršení půdy, která podléhá pozvolnému 
podzolování. Tak se vytvořily málo příznivé půdy na zvětralinách algonkických 
a silurských břidlic v obvodu Brd. Algonkické půdy jsou poměrně chudé, bez
vápenné a při své jílovito-·hlinité povaze těžce obdělavatelné, studené, kyselé a 
biologicky málo činné, potřebující nákladných opatření zlepšovacích. Jsou většinou 
mělké a mívají mnoho břidličné drti. Na vápencích a dolomitech na Berounsku 
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vznikají mělké palčivé půdy, zemědělsky málo hodnotné. Na Mirovicku a Pří
bram~ku, podobně i na Jesenicku jsou půdy vzniklé zvětráváním žuly, sice hru
bozrnné, ale celkem dobré, rázu lehčího. Na Novostrašecko zasahují i slíny a lehké 
písčité zvětraliny křídových pískovců, obecně chudé rostlinnými živin~mi. Větší 
obvod alluviálních půd má Zbraslavsko; jsouce těžkého rázu, potřebují hnojení. 

Výrobní poměry této oblasti jsou převážně středně intensivní. K chudým 
okresům s hlediska zemědělského nutno řaditi Podbrdsko a Jesenicko, kde i les
natost je značnější. Rakovnicko, Zbraslavsko, Berounsko a Říčan,ko mají území 
výrobně lepší, neboť na Rakovnicku se pěstuje chmel, v části Říčamka cukrovka. 
Na zbraslavských naplaveninách se zelinaří. 

Ovocnicky VIII. oblast příliš nevyniká, obsahujíc mnoho mělkých a pro ovoc
nictví málo vhodných půd, ač klimaticky na mnohých místech vyhovuje (na př. 
na Zbraslavsku a s úspěchem se pěstovaly i meruňky, v zahradách broskve). Jed
notlivé hlavní druhy ovocné jeví asi stejný zdar při pěstování, ač peckovinám se 
daří lépe než jádrovinám. Na vápnění se n~smí zapomínati. Na Zbraslavsku, podobně 
jako v sousedním okrese neveklovském v ohlasti VI., se rozmohla značně kultura 
velkoplodých jahol. 

9;IX. OBLAST PLZEŇSKO-KLATOVSKA. 

Soudní okresy: 

Blovice. 
Dobřany. 
Domažlice. 
Hartmanice. 
Horšovský Týn. 
Hostouň. 
Kdyně. 
Klatovy. 
Nepomuk. 
Nýrsko. 
Plánice. 

Plzeň. 
Poběžovice 
Přeštice. 
Přimda. 
Rokycany. 
Stod. 
Stříbro. 
Sušice. 
Tachov. 
Touškov Město. 

Klimatické poměry připomínají oblast VII. Vlastní pánev plzeňská, kde se 
průměrné nadmořské výšky kolísají mezi 375 až 440 m, je podnebně příznivá, 
kdežto Šumava má podmínky drsnější, podobně jako východní okresy při Brdech, 
kde vegetační doba roční je proti Plzeňsku kratší o 14 dní. 

Ve většině okresů roční průměr teploty se kolísá mezi 7·5 až 8° C, na Plzeňsku je 
téměř o stupeň vyšší než na Klatov~ku, kde průměrné teploty lednové jsou asi 
-2·3° C, červencové blízké 18° C. Do kotliny této oblasti zasahují oteplující zá
padní větry velmi příznivým vlivem. 

Ve vyšších polohách klesá roční průměr tepelný na 1-6·9° C, lednový pod 
-5° C, červencový dosahuje jen 13 až 16·9° C. 

Srážkami je plzeň~ká pán~v chudší, n~boť spadne ročně jen 500---600 mm, na 
úpatí hor již 600-700, na Šumavě ovocnicky n~využiteiné 1.000-1.200 mm. 
Brdy mívají ročně až 900 mm srážek. V kotlině prší n'.!jvíce v červnu, kd~žto leden 
a únor jsou n~jsušším m<?sícem z celého roku. Vegetační údohí s teplotami nad 5° C 
trvá 154 dny v roce. 
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Půdní poměry rovněž odpovídají poměrům klimatickým, neboť celá sušší 
pánev plzeňská poskytuje podmínky pro tvorbu hnědých půd lesních, jejichž profil 
je v počátečním stupni podzolisace. Půdy vzniklé na pleistocenních hlinách Plzeňska 
jsou hluboké a úrodné, kdežto na horninách a zemitých produktech permokarbonu 
jsou půdy minerálně chudší. Rovněž chudé jsou půdy vytvořené na algonkických 
břidlicích, jako těžké žluté jílky na Rokycansku, Blovicku, Přešticku a j. 

~~všší polohy mají půdy vesměs již patrněji vyluhované, se spodinami mžšími 
a málo provzdušitelnými. Nepříznivě působí zejména želczitost stmdených spodin, 
jaké se vyskytují zvláště v Podbrdsku. Pošumaví má střcdnč těžké půdy jílovito
hlinito-slídnaté s rulou jako mateční horninou a poněkud lepší půdy na amfibolitech. 
Půdy fylitové a svorové jsou zato minerálně velmi chudé. Nemajíce vápna, vyžadují 
všecky tyto půdy vydatného hnojení umělého. 

V nejvyšších obvodech jsou již zřejmé podzoly a půdy s příměsí hrubého kamení. 
Jez lze čítati k půdám skeletovým,~ pro ovocnictví úplně nezpůsobilým; převládají 
na nich lesní kultury. Také rašeliniště jsou v těchto obvodech poměrně hojn!· 

Výrobní poměry v plzeňské pánvi jsou rázu převážně obilnářského a celkem 
dobré, neboť z veškerých obilnin připadá ještě 20% osevu na pšenici a ječmen. 
V chudších okresích pšenici a ječmen zastupují brambory. Šumavský obvod má 
mnohem více luk, pastvin a lesů. Jsou tu dány přirozené podmínky pro intensivní 
chov skotu, pro Pošumaví charakteristický. 

V okresích plzefoké pánve na hlubších půdách lze s úspěchem ovocnařiti, stejně 
jako na úpatí Šumavy. Je přirozcno, že stromy zde vyžadují pečlivého ošetřování. 
které je přední podmínkou úspěchu. 

10/X. OBLAST KARLOVARSKÁ. 

Soudní okresy: 

Aš. 
Bečov nad Teplou. 
Bezdružice. 
Bochov. 
Doupov. 
Falknov nad Ohří. 
Hora Svatého Šebestiána. 
Horní Blatná. 
Cheb. 
Jáchymov. 
Karlovy Vary. 
Kraslice. 

Lázně Kynžvart. 
Loket. 
Manětín. 
Mariánské Lázně. 
Nejdek. 
Planá. 
Přísečnice. 
Teplá. 
Vejprty. 
Vildštejn. 
Žlutice. 

Klimatické poměry jsou zde již rázu drsnějšího. V nižších místech v zimě 
se hromadí studený vzduch, v létě zvýšená oblačnost zeslabuje sluneční záření. 

Údolí Ohfe má průměrné roční teploty 7·0-3·4° C, lednové -2·1 až -4·0° C, 
červencové 17·0 až 18·4° C. Ve vyšších územích, pro ovocnářství ovšem bezvý
znamných, klesá roční normál na 4-6·S° C, lednový na -4 až -7° C, červencový 
na 13·5 až 160 C. 

Srážky jsou zde vesměs vydatné, nad 600 mm, v tepelskodoupovských vrších 
700--800 mm, ,. Rudohoří přes 1.000 mm. 
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Půdní poměry jsou ve zmmeni postupného vyluhování půdního profilu. 
V údolí Ohře jsou ještě obvody, kde lze zjistiti klimatický typ hnědé lesní půdy, 
jinak převážnou většinou půdy této oblasti jsou již značně postiženy podzolisačními 
pochody. Povrchové vrstvy jsou ochuzeny a vyžadují vydatného hnojení, spodiny 
jsou železitější, stmelené, chemicky bohatší, ale málo vzdušné a biologicky rovněž 
málo aktivní. V kotlině Ohře jsou též hojné uloženiny třetihorní rázu půd tuhých, 
jílovitých a jílovito-písčitých. Také písčité a štěrkovité obvody se zde vyskytují. 
Půdy na svorech a fylitech dávají rovněž chudou zvětralinu. K půdám rulovým, 
jílovito-hlinito-slídnatým a dosti dobře obdělavatelným se druží i hrubozrnnější, 
hlinito-písčité půdy m větrající žule. Při dostatečném hnojení a pravidelném váp
nění nabývají mnohé z těchto půd střední hodnoty pro účely zemědělské. 

Vysoké horské polohy, pro ovocnictví úplně bezvýznamné, řadí se do skupiny 
půd skeletových a smývaných, m nichž nalézá přirozené sve stanoviště jehličnatý 
les. Rašeliniště ve vysokých p:)lohách Českého lesa a Rudohoří, rovněž i v nižších 
1Jbvodech (na Chebsku) jsou hojná. 

Výrobní poměry jsou mílo příznivé. Hlavními obilnin·1mi zůstává žito a 
<Wes, louky a p1stviny zaujím1jí tém~ř 40 % veškeré zemědělské plochy. Veliká 
rozloha připadá na lesy. Lesmté kraje v Rud:)hoří jsou v zem~dělské výrobě od
kázány na brambory, oves a žito většinou jarní, neboť při krátké vegetační době 
ozimy vymrzají. Z pícnin se pěstuje jetel. 

Po stránce ovocnářské má tato oblast nejméně ploch způsobilých pro ovocnictví, 
íemuž i na nejlepších půdách je potřebí věnc:ivati pomfrně mmho péče. O zdaru 
rozhodují opět podmínky místní, k nimž je nutm vždy bedlivě přihlížeti. Zakládání 
"ozsáhlejších sadů ovocných nelze zde obecně doporučovati. 

* * 
* 

b) ZEME MORAVSKOSLEZSKÁ. 

Podobně jako území České země byla i Moravskoslezská země po velmi bedli
vých poradách rozdělena v JO oblastí ovocnářských, z nichž některé zasahují společně 
do území bývalého Slezska a bývalé Moravy, jak toho vyžadovaly přirozené pod
mínky a ovocnářskou produkcí zdůvodněné zájmy. Je přirozeno, že některé oblasti 
isou poměrně malé, ale odchylný jejich ráz vyžaduje, aby byly s hlediska ovocnář
-,kého respektovány jako samostatné celky. 

Jinak platí o rozdělení země Moravskoslezské to, co řečeno o zemi České 
na stránce 22. 

Ll/I. OBLAST DYJSKO-SVRATECKÁ. 

Soudní okresy: 

Hustopeče. 
Jaroslavice. 
Klobouky. 
Mikulov. 
Moravský Krumlov. 

Pohořelice. 
Znojmo. 
Ždánice. 
Židlochovice. 
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Klimatické poměry: Jižní okresy této oblasti náleží k nejteplejším územím 
Mora'vskoslezské země. Prúměrná roční teplota severn1ch okresů je o něco nižší proti 
okresům jižním, ale všeobecný jižní sklon území, chráněného proti severním větrům. 
alespoň ve vegetační době tyto rozdíly vyrovnává. · 

Vysoké letní teploty, poměrně malá oblačnost a malé atmosférické srážky pod
miňují intensivní \l)''par v této krajině, která trpívá za vegetačního údobí nejednou 
citelným suchem. V polohách asi 200-250 m n. m. je průměrná roční tcplot8 

8·5-S·6° c. 
Jižní a střední část této oblasti má značný nedostatek srážek, jichž roční úhrn 

se kolísá blízko 500 mm. Jen severní a západní obvod, počínajíc Ždánickem, Klo
bouckem přes Krumlovsko až ke Znojemsku, má srážky nad 500 mm, nikdy však 

nepřesahují 600 mm. 
Půdní poměry. Vlivem suchého podnebí jsou půdy tohoto obvodu poměrne 

bohaty rostlinnými živinami. V půdnkh typech se zde jeví značná rozmanitost. 
Střední okresy, Hustopeče, Židlochovice, Mikulov a jižní části Kloboucka a Ždánicka 
mají velmi četné tmavé slínovatky (humusokarbonátové půdy), namnoze i velmi 
těžkého charakteru. Tyto půdy, ovšem řidčeji, se vyskytují též na Jaroslavicku a 
v přilehlé části Znojemska. Vedle těchto půd se shledáváme se značným rozsahem 
černozemě, někdy zvláště typické na diluviálních hlínách s velmi dobrými vlast-

nostmi. 
Zvláštností některých okresů, zejména Židlochovic, Hustopečí, Mikulova, 

Pohořelic a Znojma, je v tercierním území výskyt horniny bohaté sírany alkalií 
a alkalických zemin (zejména CaS04 , MgS04 i Na2S01), které rozmnožují obsah 
rozpustných sloučenin v půdě a zásobují spodiny. 

Náplavy pcdél vodních tcků jsou převážně půdy lehkého typu s písčitou spo
dinou, které bývají zpravidla vhodné pro zelinářství. 

Za zvláštní půdní oblast možno považovati území v okresu jaroslavickém 
s přilehlou částí Znojemska, kde jsou půdy až velmi lehkého rázu, značně teplé a 
vysychavé, reakce většinou neutrální. Jejich písčité a štěrkovité spodiny při ne
dostatku srážek vysychavost ještě zvyšují. 

Severní část ckresu kn:mlcvskťho má v porovnání s ostatním obvodem půdy 
horší, s mrnší zárntou rostlinných živin, ale tento nedostatek je vyrovnáván lepšími 
pcměry klimatickými, piedevším vyšš'.mi srá2.ki:mi. Pcdotně je tomu i v okrajových 
územích Znojcm~ka, ji:kož i v severních oblastech Klcbcucka a Ždánicka. 

Fůdy oblasti dyjskosvratecké jscu vť:t~incu abscrpčně nasycené a mají dostateč
nou zá~clu rc~tlinných živin. Více než polovina jich je ve spodině hoině vápnitá 
(s obs&hcm C&C03), ča~to však i v ornici. 

Výrotní pcměry svou intcmitou plně odpovídají příznivým poměrům kli
matickým a půdn!m. Orná plccha zaujímá skoro 3/4· veškeré výměry. Z polních 
plcdin hmpcdáhkých se pěstuje mncho pšenice, ječmene a kukuřice, pěstování 
cukrovky ustupuje však ještě intrnsivnější kultuře zeleniny, která v nejpříznivějších 
územích vyniká rrností. Zm:čná výměra je věnována 'i:inicím, které jsou provázeny 
i pěstm:áním meruněk a broshí, jakož i ranych odrůd třešní a zvláště kz:alitních višní, 
k nimž se druží i pczcruhccná kultura vlašského ořešáku. Na Znojemóku se nemálo 
pěstuje i r5 číz. Pro 1al:lcně je většina příliš lehkých půd málo vhodná, proto se místy 
,.píše pě~tuje J,rušcň. S hkdi,ka hu pcdáfrkého i:Sude je patrna snaha využíti teplych 
částí dyjskosi:ratccké oblasti k intensivnímu pěstování raných třešní, višní, meruněk, 
drctr.cho cHce a zekniny, j<.kcž i kvalitních broskví. 

36 

12/II. OBLAST MORAVSKÉHO ÚVALU. 

Soudní okresy: 

Břeclav. 

Hodonín. 
Kojetín. 
Kroměříž. 
Kyjov. 
Napajedla. 

Olomouc - město. 

Olomouc - okres. 
Prostějov. 
Strážnice. 
Uherské Hradiště. 
Uherský Ostroh. 
Zdounky. 

Klimatické poměry. Poměry tepelné v hanácké části této oblasti jsou pro 
;ostlinářství příznivé, neboť roční průměrná teplota je zde 8·6° C, dosahujíc v jižní 
dsti tohoto území, která náleží k nejteplejším krajům celé země, ročního prů
měru 9·0° C. Zvláště příznivé tepelné podmínky má Strážnicko, v němž při ote
\·řené jižní poloze dostupuje roční průměr na 9· l ° C. 

~a většině území Moravského úvalu je roční prúměr srážek 500-600 mm, při 
i:emž průměrné srážky v severní části oblasti jsou vyšší než v okresech jižních. 
Ve vyšších územích středních okresů a ve východní části Uherského 03troha a 
Strážnice kolísají roční průměry mezi 600-700 mm. Nejsušší je Kyjovsko s roč
'.lími srážkami pod 500 mm. 

Porovnáme-Ji přirozené podmínky celé oblasti, shledáme sice v severní, ha
nácké části lepší poměry půdní, zato podnební charakter nedostihuje klimatu okresů 
iižních, kde půdní nedostatky jsou vyváženy lepšími poměry podnebními. Občasné 
prísušky se objevují jen v polohách s půdami písčitými nebo menšími srážkami. 

Půdní poměry. Oblast Moravského úvalu možno půdně rozděliti ve dvě 
uzemí, severní a jižní. Severní část s okresy Olomouc, Prostějov, Kroměříž a Ko
jetín je územím úrodné Hané, s bohatými půdami humosními, vzniklými jednak 
náplavem těžších hlin humosních, jednak hanáckými černozeměmi, vytvořenými na 
;prašových hlínách. Oba druhy půd mají vynikající vlastnosti fysikální, vyjímajíc 
ovšem území občas zaplavovaná. Rovněž vlhkostní poměry jsou velmi příznivé 
~' též zásoba rostlinných živin v půdě je obecně velmi bohatá. 

Z celkového charakteru těchto půd se vymyká severovýchodní část Olomoucka, 
, pudami mělkými, namnoze i štěrkovitými a místy vyluhovanými, s malou zá
·nbou rostlinných živin. 

Jižní okresy této oblasti mají půdy značně různé. Poříčí Moravy s hlubokými 
náplavy těžších půd zůstává sice jádrem jižního území, v němž se shledáváme 
' hlínami jílovitohlinitými, spodiny však bývají často lehké, propustné, ba dokonce 
i štěrkovité; na Kyjovsku a Bzenecku, jakož i na Břeclavsku se vyskytují půdy lehké, 
písčitého rázu. Ve východní části okresú napajedelského a ostrožského přecházejí 
těžké jílovité hlíny, částečně podzolované, ve vyšších územích v půdy lehké, písčité 
:1z štěrkovité. Na Strážnicku v západní polovině jsou hlinité humosní náplavy, vý
'.hodní polovina má půdy jílovité, v polohách hornatých písčité i štěrkovité. 

Kromě uvedených druhů půd na mírných svazích se vyskytují i hlíny sprašového 
puvodu, buď obnažené nebo kryté degradovanou černozemí nebo hnědozemí. Tyto 
hlíny se vyskytují rozptýleně zejména v územích okrajovfrh. Majíce dobré vlastnosti 
1\'sikální i dosti bohatou zásobu živin, náleží k dobrýni a úrodným půdám. 

Východní výběžky Chřibů a 2dánského lesa mají půdy převážně písčité, vy
iuhované a chudé živinami, které jsou však většinou zalesněny. 
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Povšechně možno konstatovati, že severní část Moravského úvalu má výborné 
půdy dobrých fysikálních vlastností a bohaté živinami, kdežto jižní území má půdy 
méně hodnotné, mnohdy i těžké, jinde opět lehké a často trpící suchem. Ve vyšších 
polohách se vyskytují půdy mírně degradované a živinami chudé. 

Výra bní poměry se rozlišují podle jakosti půd. Severní část oblasti s vlastní 
Hanou je rolnicky nejintensivnějším krajem celé země. Role zde zaujímají asi 3/4 
veškeré zemědělské půdy. Pěstování cukrovky vtiskuje ráz celé hospodářské orga
nisaci. Kromě cukrovky jsou hlavními plodinami ječmen a pšenice. Vedlejší vý
robky při zpracování cukrovky dodávají hojnost píce pro hovězí dobytek. 

Jižní část této oblasti se blíží svým celkovým rázem sousední I. oblasti dyjsko
svratecké. Pěstování cukrovky je omezeno, pěstuje se pšenice, ječmen a žito, rovněž 
kukuřice, která má význam v nejjižnějších okresech. Při řekách jsou značné plochy 
věnovány trvalým lukám. 

V moravskoslováckých okresích ve výhřevných polohách se pěstuje se zdarem 
kvalitní víno, v okolí Uherského Hradiště se rozmáhá i kultura meruněk a broskvi, 
která ostatně vždy doprovází viničné kraje. Z Olomoucka přes Prostějovsko a Kro
měřížsko až k Uherskému Hradišti se pěstují s úspěchem i vlašské ořešáky. V okrese 
zdounském a uherskobrodském jeví se intensivnější pěstování třešnl než v ostatních 
okresech, kdežto s višněmi se shledáváme opět v severní části hornomoravského 
úvalu u Olomouce, jakož i na Hodonínsku a Břeclavsku, kteréžto okresy navazují 
na sousední I. oblast dyjskosvrateckou. Kultura jabloní v teplé části Moravského 
úvalu je celkem nepatrná, pozoruhodnější výskyt jabloňových výsadeb je jen v okolí 
Kroměříže, Uherského Hradiště a Zdounek. Pěstování hrušní se šíří od Uherského 
Hradiště podél řeky Moravy přes Kroměřížsko až k Olomouci, což. svědčí o tom; 
že hrušně si libují na Moravě převážně v půdách hlinitých a hlubokých. Okolí 
Uherského Hradiště je známé starými výsadbami švestek, jejichž pěstování v ostatních 
okresích Moravského úvalu je všude nápadně slabší. Rybízové výsadby zasluhují 
zmínky na Olomoucku, Kroměřížsku a Hradišťsku, kde se rovněž pěstuje angrešt, 
nověji i maliny. 

13/III. OBLAST PODHORÁCKO-CHŘIBSK.Á. 

Soudní okresy: 
Brno - město. 

Brno - okres. 
Bučovice. 

Hrotovice. 
Ivančice. 

Moravské Budějovice. 
Náměšť nad 03larnu. 
Slavkov u Brna. 
Tišnov. 
Vyškov. 

Klimatické poměry. Celá tato oblast má podnebí drsnější než obé krajiny 
předchozí. Pouze jižní části Brnfo5ka a Ivančicka mají podnebí podobné jako 
oblast I., kdežto ostatní území, buď nápadně vyšší nebo lesnaté, po př. úplně otev
řené a nechráněné, má klima méně příznivé. 

Vyjímajíc Vyškov~ko, mají všechny okresy rol'ní srážky nad 500 mm. Roční 
průměr tepelný je 8·3-8·4° C. 

Půdní poměry. V západních okresech této oblasti se většinou Yyskytují 
půdy obdobné půdám Českomoravské vysočiny, ale hlubší. Vedle hnědozemí, po
měrně hlubokých, objevují se i půdy mělké, hlinitopfrčité, místy vyluhO\:ané s malou 
zásobou rostlinných živin. To platí i o severozápadní části Vyškovska a severním 
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území Brněnska a Tišnovska. Východní okresy mají půdy převážně lepší, vyjímajíc 
horské polohy Chřibů a Ždámkého lesa, kde se vyskytují hlubší půdy hlinité a těžší 
hnědozemě diluviální. Podzolované, lehčí půdy vlastních Chřibů jsou většinou 
zalesněny a nemají pro ovocnictví významu. 

V nížinné části Vyškovska a v přilehlých územích okresu bučovického a slav
kovského se setkáváme s typickými púdami Hané, většinou to mírně degradova
nými černozeměmi. 

Výra bní poměry této oblasti jsou vzájemně dosti odchylné podle jednotli
vých území. Východní okresy mají ráz řepařsko-obilnářský, západní okresy jsou 
převážně obilnářské, neboť se v nich cukrovka pěstuje již v omezeném rozsahu. 
Okrajová území jižní se blíží hospodářským rázem oblasti I. 

V mnohých okresech této oblasti v příznivých polohách oživuje místy hojně 
podporované vinařství, na př. na Slavkovsku, Vyškovsku a Ivančicku. Kultura 
meruněk sem rovněž proniká s úspěchem. Na Brněnsku je pozoruhodné pěstování 
broskví, třebas většinou v domácích zahradách. Vlašský ořešák se pěstuje rozptýleně 
ve všech okresích, nejvíce na Brněnsku a Vyškovsku. Větší třešňové výsadby jsou 
na Brněnsku, Ivančicku i v hornatém okrese tišnovském, kde se rovněž pěstují 
kvalitní višně. S jabloňovými výsadbami se setkáváme na Brněnsku i v kopcovitých 
územích Tišnovska ve větším počtu než v okresech ostatních. Pěstování hrušní se 
soustřeďuje rovněž na Brněnsko, jako přirozené konsumní centrum, a na sousední 
okresy východní. 

14/IV. OBLAST DRAHANSKÁ A PODSUDETSKÁ. 

Soudní okresy: 

Blansko. 
Boskovice. 
Jevíčko. 
Konice. 
Litovel. 
Mohelnice. 
Moravská Tfehová. 

Plumlov. 
Šil per k. 
Šternberk. 
Šumperk. 
Uničov. 

Záhřeh. 

Klimatické pnměry. Rol'n{ průměry teplot se kolísají od .'l·4° C v nejdrsnějších 
horských krajích až na 7·9° C na Uničtwsku, vyjímajíc hornaté kraje předhoří 
Jeseníků, kde jsou poměry drsnější. 

Drahanská vysočim, místy značně zalesněná, je poměrně drsná a má hojné 
srážky (nad 600 mm), kdežto předhoří Jeseníků v nižších polohách k jihu obrá
cených má podmínky příznÍ\"ější. 

Půdní poměry. V této oblasti jsou pudy převážně lehčí, mnohdy až štěrkovité, 
většinou mělké. Lepší podmínky jsou v údolí vodních toků, kde se vyskytuji hlinité 
půdy vzniklé naplavením. Je to zvláště údolní brázda mezi Boskovicemi a Jevíčkem, 
t. zv. Malá Haná, podobně též 11"1 Litowlsku, Uničovsku, Mohclnicku, Třebovsku. 
v širších údolích Šumperska a částečně v jižním cípu Šternberska. Vedle těchto 
hlinitých náplavů se setkáme i s naplaveninami rázu písčitého, uloženými na lehkých 
spodinách. Ve vyšších polohách se vyskytují mělké, vyluhované půdy, malé hodnoty 
hospodářské. 

Výrobní poměry. Okresy Drahanské vysočiny a přilehlý okres moravsko
třebovský mají obdělavatelnou jen asi poloYinu celkové výměry, kdežto veliké 
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plochy jsou kryty lesem. Na polích převládají obilniny, v drsných polohách zvláště 
žito a oves, toliko ve východních okrajích Plumlovska se řepaří. 

Okresy podsudetské mají větší procento orné plochy a značnou výměru luk 
a pastvin, které umožňují intemivní dobytkářství a mlékařství. V nižších krajích 
jsou příznivé poměry pro řepaření, jako na Litovelsku a přilehlých částech okresů 
sousedn'.ch. Víno, broskve a meruňky se v této oblasti již nepěstují, leč ojediněle 
v domácích zahradách, místy je však pozoruhodný v_vskyt vlafakj1ch ořešáků, n<i př. 
na Šumpersku. Na Drahanské vysočině, zvláště na Konicku, zakotvila úspěšně 
kultura třešní, podobně též v severních okresích Uničově, Šilperku a Šumperku. 
Višdi doprovází třešeň i do okresů severních, jsouc poměrně oblíbena na Moravsko
třebovsku. Konický okres vyniká též pěstováním jabloní nad okresy ostatní, ač 
jabloň se s úspěchem pěstuje v t. zv. Malé Hané, v okrese jevíčském, moravsko
třebovském i ve vhodných polohách okresu severnich, kde slunné „babí léto" 
napomáhá dobrému vyzrání jablek. Ve stejných územích se daří i hrušni, zejména 
v polohách teplejších. Švestky se poměrně hojně pěstují ve všech okresech této 
oblasti, všude je však nedostatek ušlechtilj1ch stolních a konscrvních sliv. V šum
perském okrese dosti hojně se pěstuje rybíz, mnohem méně angrešt a malin_v. 

15/V. OBLAST HOSTÝNSKO-VIZOVICKÁ. 

Soudní okresy: 

Bojkovice. 
Bystřice pod Hostýnem. 
Holešov. 
Přenw. 

Uherský Rwd. 
Vizovice. 
Zlín. 

Klimatické poměry jsou zde značně rozdílné. Přerovsko a Holešovsko 
vlivem větrů severovýchodních od Moravské brány jsou poněkud chladnější, kdežto 
jižní okrsky mají chráněné polohy a příznivější klimatické poměry, než by se dalo 
předpokládati se zřetelem k nadmořské výšce. Roční průměrná teplota se kolísá od 
bystřického průměru 7·8° C do 8·9° C na Uherskobrodsku, kteréžto průměry se 
nevztahují na území hornatá, \"ětšinou zalesněná. 

Roční úhrn srážek je všude vyšší nad 600 mm. Obecně možno říci, že okresy 
s lepší pudou mají drsnější podmínky klimatické, kdežto obvody s půdami horšími 
mají mopak podnebí příznivější. 

Půdní poměry jsou rovněž velmi rozmanité. Přerovsko s přilehlou částí 
Holešovska má půdy nejlepší, podobné půdám vlastní Hané (černozemě a hnědo
země), kdežto ostatní okrsky mají plidy horší, v nižších polohách hlinité i hlinito
jílnaté, které s přibývající výškou nadmořskou jsou vystřídány půdami mělkými, 
místy rovněž těžkými a nesnadno obdělavatelnými. Tyto pudy jsou namnoze vy
luhovány a tudíž ochuzeny o zásoby živin. 

Výrobní poměry. Celá tato oblast je jak)'msi přechodním územím z Hané 
do hraničních kraju hornatých. Proto v okresích severních se setkáváme s inten
sivním řepařením, provázeným pěstováním ječmene a pšenice, ve vyšších polohách 
se obilnaří, v územích horských jsou kraje čistě pícninářské. 

V této oblasti, ovocnářsky dosud méně významné, rfra vinná, meruňky a 
broskve se nikde nepěstují v pozoruhodnější míře. Vlašský ofešák je všude zastoupen, 
většinou však v množství nepatrném. Postrádáme zde však, vyjímajíc Uhersko
brodsko, i větších výsadeb třešňových a višňových, ač mnohé polohy pro ně jsou 
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zde ptiznivé. Kultura jabloní jen zvolna proniká do kopcovitých předhoří, hrušeft 
se pěstuje poměrně hojně na Uherskobrodsku, jinak rozptýleně, podobně jako 
jabloně v ostatních okresích. Z bojkovického okresu přes Uherskobrodsko na sever 
postupuje proslulé karpatské pásmo švestek a sliv, které však je dnes mi ústupu 
vlivem poklesu výroby slivovice, katastrofálního výskytu puklice a následků mra
zové kalamity z r. 1929. Proto se zde hledají právem nové směry v produkci ovocné, 
zvláště v okolí Zlína. Pod vlivem dříve dominujících švestek pěstuje se v této oblasti 
i málo drobného ovoce (bobulovin), vyjímajíc domácí zahrádky ve městech. 

16,!VI. OBLAST VALAŠSKÁ. 

~oudní okresy: 

Rožnov p(1d Radhoštěm. 
Valašské Klobouky. 

Valašské Meziříčí. 
Vsetín. 

Klimatické poměry jsou celkem nepříznivé. Průměrná roční replora kolísá 
v zemědělsky obdělávaných územích od 7·6 do 6·2° C, v horských krajích je ovšem 
prúměr ještě nižší. 

Drsnost klimatu je stupňována ještě hojnými srážkami, jichž roční úhrn všude 
převyšuje 700 mm. 

Půdní poměry jeví značné kontrasty. Převážně se však vyskytují půdy mělké, 
silně vyluhované a chudé vápnem, vlivem hojných srážek n:íchylné ke kyselosti. 
Dobrých půd hlinitopísčitých je málo, vyskytují se však též těžké půdy jílovité. 

Výrobní poměry. Tato oblast je v zemi Moravskoslezské nejchudším krajem. 
Pro rolnictví a ovocnictví mají význam jen údolní polohy a mírné svahy, na nichž 
ovsem orné plochy trpívají splachován'.m prsti, zvláště po přírnlech. Pouze třetina 
veškeré plochy je věnována polím, stejnou plochu zaujímají též louky a pastviny, 
které této oblasti vti~kují typický ráz pícninářský. Pícniny se rovněž hojně pěstují 
i na polích, kde se střídají s ovsem a žitem, kteréžto plodiny převládají nad ostatními 
,,hilovinami. 

Také ovocnářsky je tato oblast ·uelmi chudá, neboť pěstováním ovocných stromu 
·,..: obírají jen rolníci v blízkém okolí svých usedlostí, aniž jim věnují zde dvojnásob 
potřebnou péči. Ani v budoucnu nelze počítati s touto oblastí jako produkčním 
územím ovocnářským, neboť ani švestka nepronikla zde hojněji do území středních 
moravských Karpat. 

17VII. OBLAST ODERSKO-BESKYDSKÁ. 

Soudní okresy: 

Bílovec. 
Bohumín. 
Český Těšín. 
Frenštát pod Radhoštěm. 
Frýdek. 
Fryštát. 
Fulnek. 
Hranice. 
Jablunkov. 

Klimkovice. 
Lipnik nad Bečvou. 
Místek. 
A1orav~ká Ostrava. 
Nov) Jičín 
Odry. 
Příbor. 

Slezská 0'<trava. 
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Klimatické poměry jsou i v nižších polohách dosti drsné vlivem severních 
a severovýchodních větrů vanoucích Moravskou branou daleko do středu Moravy. 
Roční průměr teploty v krajinách zemědělsky obdělavatelných se kolísá od 8· l do 7 ·4° C. 
V nižších územích spadne za rok nad 600 mm srážek, kdežto v horských polohách 
Beskyd až 1.400 mm. 

Púdní poměry. V nížinných polohách jsou púdy převážně hlinité, i v ornicích 
mírně vyluhované, se spodinami namnoze železitými. Podél řeky Odry i jiných 
tokú se vyskytují písčité náplavy, místy však též těžké púdy podmáčené spodní 
vodou. V severní části oblasti jsou těžší humosní náplavy náchylné k přemokření. 
Ve vyšších polohách jsou půdy trvale vlhké, siině vyluhované (podzoly), které 
vlivem vlhkého klimatu jeví vlastnosti půd těžkých. Ornice zde bývají studené, 
téměř nečinné, spodiny silně železité, vazké. 

Výrobní poměry. Pro rolnictví jsou v této oblasti způsobilá jen území 
v nižších polohách; hory jsou vesměs porostlé lesy. Jakkoli se v dobrých polohách 
pěstuje cukrovka, je přece celkový ráz oblasti obilnářský. Jelikož podnebí je příznivé 
pěstování pícnin, je chov dobytka, zvláště v t. zv. Kravařsku, dosti vyspělý. Horské 
kraje jsou čistě pícninářské. 

Jakkoli tato oblast nemá území vinorodých, pěstují se přece meruňky v okolí 
Lipníka a ojediněle i u jiných měst, většinou se zdarem, kdežto broskz:e jen vý
jimečně v domácích zahradách. Do lipnického okresu zasahuje též kultura vlašských 
ořešáků, s níž se shledáme také v okolí Místku a Frýdku na úpatí Beskyd. Na Lip
nicku daří se i třešním, pro něž jsou ostatně příznivé polohy i u Moravské Ostravy, 
jakož i v okresích frýdeckém a místeckém. Některé okresy jsou však téměř bez 
třešňových výsadeb, jako Jablunkov, Frenštát pod Radhoštěm a j., což analogicky 
platí i o višních, v Beskydách téměř neznámých. Pěstoi,ání jabloní proniká poříčím 
Bečvy a Kravařskem do Pobeskydí, zvláště na Frýdecko a Místecko. Většímu 
rozvoji jabloňových kultur na Ostravsku vadí tamější atmosféra, soustavně otra
vovaná kouřovými plyny a továrními exhalacemi, neboť jabloně jsou vúči plynným 
jedům velmi citlivé a choulostivé. Naopak hrušně, lísky a bobuloviny jeví po této 
stránce značnou otužilost, je proto naděje, že z Lipnicka se hrušně rozšíří i do dalších 
východních okresů, především v nebezpečné pánvi ostravsko-karvínské. Švestky 
byly nejhojnější na Frýdecku, ale i zde se jejich pěstování omezilo ze známých 
důvodů po r. 1929, zejména pro nedostatek poti-ebné péče o stromy. Na Ostravsku 
..;e rozmáhá vysazování rybízu a angreštu, jakož i malin. 

18/VIII. OBLAST OPAVSKO-KRNOVSKA. 

Soudní okresy: 

Albrechtice Město. 
Hlučín. 

Horní Benešov. 
Jindřichov. 

Krnov. 
Opava. 
Owblaha. 

Klimatické poměry jsou obecné méně pfíznivé než na Moravě, jelikoz celý 
kraj je přístupný chladným severním a seYerovýchodním větrům. Nejpfíznivější 
povětrnost má Krnovsko s ročním prúmčrem teploty 8·0° C. Opavská rovina je re
lativně nejchudší srážkami, třebaže má roční prúměr srážek nad 600 mm. 

Půdní poměry. Na rovinách Opavska a Hlučímka jsou většinou zastoupeny 
hlinité půdy lehčího rázu, zpravidla na vápno chudé. Při říčních tocích se vyskytují 
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humosní náplavy, mnohde dosti mocné, často však štěrkovité. Horské polohy mají 
půdy vesměs mělké a rozmanitého mechanického složení, neboť se vyskytují vedle 
půd lehkých a kamenitých také těžké jíly. Dobré hnědozemě jsou v této oblasti vý
jimkou, neboť i v rovinách jsou půdy podzolované a v horách pravé podzoly. Zá
soby živin v půdě jsou zde nepatrné, všude se projevuje nedostatek vápna, horské 
půdy vliYem hojných srážek bývají kyselé. 

Výrobní poměry. Kromě rovin jsou pro rolnictví způsobilá jen říční údolí, 
jinak v horském terénu převládá pastvinářství a lesy. V rovinných okresech se 
pěstuje hojně i cukrovka, ječmen a pšenice, jiné okresy, s méně příznivými pod
mínkami. pěstují převážně žito a oves, jakož i pícniny. Zde je též do
statek luk. 

Pro pěstování révy vinné, meruněk a broskví, je tato oblast nezpůsobilá, rovněž 
se pěstuje velmi málo vlašských ořešáků, zvláště z důvodů klimatických. Dosud 
neuspokojuje ani pěstm;ání kvalitních peckovin, rovněž slabá je kultura jablek, ač 
·pokroky jsou patrné. Švestky se pěstují nejvíce mezi Opavou a Jindřichovem. 
Na Opavsku jsou nápadněji rozšířeny ještě hrušně, ovšem též bobuloviny, rybíz, 
angrešt a maliny. Na Hlučínsku je dosti poloh pro ovocnictví relativně dobrých. 

19/IX. OBLAST MORAVSKOSLEZSKÝCH SUDET. 

Soudní okresy: 

Bruntál. 
Cukmantl. 
Dvorce. 
Frývaldov. 
Javorník. 
Libavá Město. 

Rýmařov. 
Staré Město. 
Vidnava. " 
Vítkov. 
Vízmherk. 
Vrbno. 

'.~. 

Klimatické poměry jsou v této, převážně horské oblasti, nepříznivé, neboť 
i jižní sklon na moravské straně je patrný jen v nejnižších polohách. Roční průměr 
teploty je blízký 6·0° C, vyjímajíc nejsevernější okresy Javorník a Vidnavu, které 
jsou v nižších polohách nejteplejším územím býv. Slezska, s roční prúměrnou te
plotou 8·0° C. Množství ročních srážek se kolísá od 650 do 1400 mm . 

Půdní poměry. Na jižních svazích Jeseníků jsou všude půdy mělké, štěrkovité 
chudé živinami, na severní straně jsou rovněž mělké půdy, často však těžkého rázu. 
Všecky půdy jsou vyluhované, více méně kyselé, typu šedých půd lesních (podzolů), 
s nedostatkem vápna. V kotlinách je časté zamokření a zakyselení půd. Jediné 
severní část Javorníků a Vidnavy má půdy lepší, hlinité, ale rovněž vyluhované. 
Rolím je věnována jen nepatrná část plochy, převahu mají pastviny a lesy. 

Výrobní poměry. Celá tato oblast je typicky pícninářská, neboť i na polích 
se pěstuje hojně pícnin, jinak žito, oves a brambory. Z ovocného stromoví proniká 
do Vysokých Jeseníků tfeše(z, nejvíce na Vízmbersko a Vrbensko, zároveň s višněmi 
i na Rýmařovsko, ve kterýchžto okresech se pěstují i ja?loně, dosti četné též ve 
Frývaldově a Vidnavě. Na slezské stranč Jeseníků se vzmáhá i kultura hrušní, zvláště 
v okolí Javorníka, Vidnavy a zejmén::i Vrbn'l, kdežm náhorní rovina středních 
Jeseníků, od Rýmařova až po Vítkov, má hrušní nejméně. I pěstování švestek a sliv 
zde nedosahuje pozoruhodnější úrovně. Z bobulovin kromť rybízu se pěstuje v okolí 
Vrhna i angrešr. 
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20;X. OBLAST ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY (moravská část). 

Soudní okresy: 

Bystřice nad Pern~tejncrn. 
Dačice. 

Jemnice. 
Jihlava. 
Kunštát. 
:--.Jové Město na ~Moravě. 
Slavonice. 
Svitavy. 

Telč. 

Třebíč. 

Třešť. 
Velká Bíteš. 
Velké Meziříčí. 
Vranov. 
Žďár (Město). 

Klimatické poměry jsou nepříznivé, neboť průměrná nadmořská výška 
celé této oblasti je nad 500 m. Celkový charakter podnebí je drsný, v zimě s hojnými 
námrazy a jinovatkami. Roční průměrná teplota se kolísá v jednotlivých krajinách, 
a to od průměrný,:h hodnot 6·1° C na Telečsku až do 7·5° C v sousedním okrese 
třebíčském. 

Roční srážky převyšují 600 mm a jejich rozdělení je vhodné pro obilnaření 
a většinou též pro ovocnictví. Oblast tato trpívá katastrofálními lijáky, neboť její 
vrchy tvoří povětrnostní přehradu a brzdí tak normální vývoj povětrnosti. 

Půdní poměry na Českomoravské vysočině jsou celkem stejnoměrné, neboť 
převládají půdy mělké a střední půdy typu podzolového. Pouze v údolích a pro
láklinách jsou půdy hlubší se železitými spodinami, ale často podmáčené podzemní 
vodou. Na svažitých polohách je většina půd mělkých, štěrkovitých, často se skal
natými spodinami. 

Výrobní poměry. Celá oblast je charakteru obilnářsko-bramborářského, 
neboť pro pícniny není vhodného rozdělení srážek. Asi polovina veškeré plochy 
je věnována rolím, zbytek připadá na louky, pastviny a lesy. Na polích převládají 
brambory, žito a oves. 

Oblast Českomoravské vysočiny nemá viničných poloh ani území vhodných 
pro pěstování meruněk a broskví, nepřihlížíme-li k ojedinélým případům v chrá
něných zahradách. I vlašsk_v ořešák se pěstuje zcela nepatrně, ač v některých okre
sích (Žďár, Bystřice nad Pernšt„ Velké Meziříčí) jsou pro něj vhodné polohy, po
dobně jako na Kunštátsku, kde většina stromů přečkala zimu r. 1929. V tomto 
okrese zakotvila též kultura třešní lépe než v okresech ostatních, třebaže většina 
území Českomoravské vysočiny má podobné, ba ještě lepší pěstitelské podmínky 
než Kunštátsko, na př. okresy Telč, Dačice, Slavonice, Jemnice, ha i okresy Třebíč, 
Velká Bíteš a Velké Meziříčí. Také na Žďársku, Novoměstsku a Bystřicku jsou 
terasovité svahy a slunné stráně vhodné pro osázení třešněmi, které na Horácku 
později zrají a jsou vždy na trhu hledány. Višně se pi':stují v mizivém mll'Jžství, 
vyjímajíc okres jihlavský a svitavský, kde jsou oblíbeny u německého obyvatelstva. 
Pro jabloně je sice na Českomoravské vysočině dosti poloh, ty však většinou čekají 
na osázení, neboť až dosud na Tišnovsku, Třebíčsku i J emnicku se sázely jabloně 
v kotlinách a uzavřených údolích, ve špatných polohách a do půd mnohdy pod
máčených spodní vodou. I za těchto podmínek jsou výsledky relativně dobré. 
Nejvyšší polohy Českomoravské vysočiny se nehodí pro hrušeň, jejíž kultura je 
dobře možná v polohách nižších a půdně příznivějších, ale vždy v omezeném roz
sahu. Švestky a podřadné slívy jsou rozšířeny po celé oblasti, která se však lépe hodí 
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k pěstování třešní a višní než pro švestky, pro něž jsou jinde mnohem lepší pod
mínky. Okolí Jihlavy je poněkud pokročilejší v pěstování drobného ovoce než okresy 
ostatní. 

* * 'f 

c) ZEME SLOVENSKÁ. 

Produkční poměry ovocnářské na Slovensku jsou, pokud jde o územní rozčle
nění, ZPačně jednodušší nežli v České a Moravskoslezské zemi. Proto mohla býti 
Slovemká země rozdělena jen ve tři oblasti, a to oblast jihoslovenskou, oblast středo
slovenskou a oblast severoslovenskou. Při tomto rozdělení byly učiněny dvě výjimky 
od zásady, že ovocnářské oblasti mají tvořiti souvislé celky, neboť velmi vážné dů
vody půdně klimatické, produkční i horopisné vyžadovaly, aby oblast jihoslovenská 
byla rozdělena v část západní (la) a v část východní (lb), která je tvořena jen dvěma 
okresv, Feledincemi a Tornoifou. Také severoslovenská hor~ká oblast má dvě části, 
velik~u část západní ( fila) a menší část východní (IIIb) s okresy Bardejov, Medzi
laborce, Snina a expositurou Vyšní Svidník, mezi kteréžto části je vklíněn okres 
sabinovský, náležející ovocnářské oblasti středoslovemké. Expositury okresních 
úřadů, a to Šahy (ve slovenské oblasti la) a Vyšní Svidník (v oblasti IJib) jsou 
zde považovány za samostatné celky podobně jako vlastní okresy. 

21/l. OBLAST JIHOSLOVENSKÁ. 

Okresy: 

Část západní la: 

Bratislava - město. 

Bratislava - okres. 
Dunajská Streda. 
Komárno. 
Malacky. 
Modra. 

Část východní lb : 
Feledince. 
Tornara. 

Parkan. 
Skalica. 
Stará Ď1la. 
Šahy (exp.). 
Šamorín. 
Želiezovce. 

Klimatické poměry. Až na malé výjimky je celá tato oblast nížinou. Nej
nižším územím je Dunajská nížina o nadmořské výšce 110-135 m. Východně od 
Staré Ď1ly vystupují z roviny 120-150 m návrší do výše 180 m, ojedinělými 
vrcholky až přes 200 m. Výběžky Novohradských hor v okresu parkamkém dosahují 
výše až 250 m, podobně jako pahorky v okresu Želiezovce. Údolí řeky Moravy 
s přilehlou nížinou má průměrnou Yýšku 160-170 m, výběžky Malých Karpat asi 
360 m, na hřebenech 500-600 m jednotlivými vrcholky i nad 700 m. 

Ve východní části (Ib) údolí řeky Slane v okrese Tornal'a je ve výšce 150-170 m, 
údolí Rimavy v okrese Feledince ve výši 160-200 m. Pahorkatina v tomto území 
nepřevyšuje 250 m. 

Dunajská nížina, zejména Žitný ostrov, je nejteplejší a nejsušší území z celé 
republiky. Jakkoli roční úhrn srážek se kolísá mezi 500-600 mm a je tudíž o SO až 
100 mm vyšší než průměr z nejsušších krajů Čech, je přece zdeiší podnehí rázu 
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mnohem suššího. což způsobuje intensivní výpar v době letní. Při vysokých a ·rychle 
stoupajících teplotách na jaře se vegetace brzy probouzí, jsouc mnohdy ohrožena 
neočekávaným dočasným návratem zimy. Klimaticky velmi příznivé jsou jiho
východní svahy Malých Karpat, kde ve chráněných a výhřevných polohách, se 
srážkami až 700 mm, je nebezpečí pozdních mrazů mnohem menší než v otevřených 
polohách nížinných. Území na západ od Malých Karpat, těmito horami od Dunajské 
nížiny isolované, je klimaticky méně příznivé. 

Nížinná území východní části (okresy Feledince a Tornafa) mají obdobné po
měry tepelné jako Dunajská nížina, ale chladnější zimu a bohatší srážky. 

Roční prům:':r tepelný dosahuje v Bratislavě (152 m n. m.) 9·9° C, ve vý
chodní části lb je o něco nižší. 

Půdní poměry. Převládají zde menší náplavy Dunaje a jeho přítoků. Du
najské náplavy, k nimž náleží celý Žitný ostrov, jsou nejrozsáhlejší, ostatní, vyjí
majíc údolí Váhu, jsou méně významné. Dunajské náplavy mají velmi různé složení, 
všude však obsahují mnoho uhličitanu vápenatého. Nepřihlížíme-li k obvodům 
vátých p;sků, které se vyskytují jako mírné vyvýšeniny podél Dunaje ve východní 
části Žitného ostrova, převládají zde půdy lehké, někdy se spodinou štěrkovitou, 
zvláště v západní polovině Žitného ostrova. Směrem k východu přecházejí v půdy 
hlinité a konečně v těžké půdy jílovité, které zaujímají dosti rozsáhlá území při 
dolním Váhu a dolní Nitře až k Dunaji. Nejnižší polohy střední a východní části 
Žitného ostrova bývají zamokřeny, neboť povrchové vody mají nedostatečný odpad 
a kromě toho, zejména v údobí jarním, stoupá vysoko spodní voda. V sušších letech 
výnosy na půdách lehčích selhávají, zvláště tam, kde je spodina štěrkovitá. 

Náplavy řeky Moravy se omezují na úzké údolí a jsou středního rázu půd při 
dolním toku a lehčí při toku středním. Místy trpí zamokřením. Střed nížiny na 
západ od Malých Karpat je vytvořen pohyblivými písky, většinou zalesněnými 
borovými porosty. Tyto váté písky převládají v okresu malackém i v části sousedního 
okresu skalického. Okrajové polohy mají půdy hlinitopísčité a hlinité, které zabíhají 
na sever do okresu skalického. Na žulových zvětralinách hlinitopísčitého rázu v se
verovýchodní části Skalicka jsou založeny vinohrady. Směrem ke hřebenu hor 
přibývá štěrku a ubývá hloubky ornice, proto již nad vrstevnicí asi 270 m jsou 
Malé Karpaty zalesněny. Jejich západní svahy mají těžké půdy původu třetihor
ního. Ve východní části okresu modranského se setkáváme s hlubokými sprašo
vitými hlinami. 

Do značné části okresu Stará Ďala i přilehlého okresu parkamkého zasahují 
lehčí hlinitopísčité půdy původu jednak diluviálního, jednak třetihorního. Jinak 
většinu okresu Parkan a Želiezovce zaujímají úrodné, sprašovité hlíny typu černo
zemního, pouze návrší mezi dolním tokem Hronu a Ipefu má půdy třetihorní, těž
šího rázu. 

V okresech východní části la, Feledincích a Tornafe, převládají v údolních po
lohách úrodné půdy hlinité, kdežto vyvýšené polohy mají půdy těžké a fysikálně 
nepříznivé. Mezi nimi převládají půdy třetihorní. 

Rašeliniště se vyskytují ve střední části Žitného ostrova u Dunajské Stredy 
a v bratislavském okresu u Sv. Juru, solné půdy u Komárna, podél Dunaje mezi 
Komárnem" Parkaní, v údolí při dolním Hronu a Ipefu, v menší míře též v okrese 
Feledince a Tornafa. Tyto solné půdy mají nepříznivé vlastnosti fysikální, jsou 
nepropustné a zaujímají převážně nejnižší území, občas zaplavovaná. 
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Výrobní poměry. Poněkud extrémní poměry púdní a především klimatické, 
jakož i nevýhodná hospodářská poloha východních okresů v části lb, jsou příčinou, 
že zemědělství je zde dosud na nižším stupni. Výjimku ovšem tvoří kraje, kde je 
možna nějaká specialisace zemědělské výroby, na př. vlnařství, ovocnářství, zelinář
ství, pěstování raných bramborů, tabáku a j. plodin. 

Z polních plodin zde převládá pšenice, ječmen a kukuřice, v okrese bn1tislav
ském a Staré Ď::ile vystupuje v popředí žito, na písčitých půdách malackého okresu 
převládají zemáky. Tabák se hojně pěstuje v okresích Stará Ďala, Komárno, že
Jiezovce, Dunajská Streda, Šamorín a Parkan, jakož i ve východni části v okrese 
Feledince a Tornafa. 

Pro pěstování jádrového ovoce je tato oblast celkem špatně zpúsobilá, hodí 
se však v mnohých územích k pěstování raného ovoce pecko'l•itého, tedy raných třešní, 
višní i meruněk, jakož i k pěstování stolních sliv, renklod a broskví. Kromě toho se 
zdarem se zde pěstují ořechy a mandle, z drobného ovoce zvláště rybíi, méně angrešty, 
jahody a maliny. Š7Jcsthám, zejména pozdním, se zde valně nedaří a k jejich náhradě 
se doporučuje pološvestka Agenská. Hromadný, často katastrofální výskyt iirtule 
třešiwvé (Rhagoletis cerasi) znemožňuje pěstování třešní zrajících koncem června 
a y červenci. 

Pro vinařství je tato oblast nejlépe způsobilá ve své západní části. Vína jakost
ních odrůd se pěstují na svazích Malých Karpat od Bratislavy na severovýchod až 
po Horné Orcfany. V okrese skalickém jsou vinice v největší nadmořské výšce na 
Slovensku. Pěstují se zde převážně modré odrůdy na výrobu červených vín. 

22/II. OBLAST STŘEDOSLOVENSKÁ. 

Okresy: 

Bánovce nad Bebravou. 
Banská Bystrica. 
Banská Štiavnica. 
Galanta. 
Giraltovce. 
Hlohovec. 
Humenné. 
Irava. 
Košice - město. 
Košice - okres. 
Kráfovsky Chlumec. 
Kremnica. 
Krupina. 
Levice. 
Lučenec. 
Michalovce. 
Modrý Kameň. 
Moldava nad Bodvou. 
Myjava. 
Nitra. 
Nová Baňa. 
Nové Mesto nad Váhom. 
Nové Zámky. 

Piešťany. 
Považská Bystrica. 
Prešov. 
Prievidza. 
Púchov. 
Revúca. 
Rimavská Sobota. 
Rožňava. 
Sabinov. 
Senica. 
Sobrance. 
Stropkov. 
Šafa. 
Topofčany. 
Trebišov. 
Trenčín. 
Trnava. 
Vefké Kapušany. 
Vráble. 
Vranov nad Topfou. 
Zlaté Moravce. 
Zvolen. 
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Klima~ické poměry. Nížinné území jižní části této oblasti vybíhá na S<~v.:r 
údolími řek Váhu, Nitry, Žitvy a Hronu, kterážto údolí n".l severní hranici oblasti 
leží ve výši 300-400 m. Na západě vystupuje nad úroveň 200 m severní část M.a
lých Karpat, severně pokračují Bílé Karpaty, dosahující pohraničním hřebenem 
\-ýšl..-y až 900 m. S polohami nad 600 m se setkáváme jen v menším rozsahu při 
~everní hranici oblasti. Pouze Inovecké hory, zabíhající poněkud hlouběji k jihu 
a oddělující údolí Váhu od údolí Nitry, podobně jako Tribečské vrchy, přesnpují 
svými vrcholky výšku 1000 m. Rovněž Štiavnické pohoří, probíhající okresy R1úská 
Štiavnica a Zvolen, jakož i sewrní částí okresu Krupina a Modrý Kameň, je hor
natinou o výšce 500-800 m, přecházející na jih v pahorkatinu, jejíž jižní svahy 
z výšky 200-300 m se vytrácejí v poměrně úzkém údolí řeky Ipelu při jihtwý-
chodní hranici oblasti. 

Hornatina slovemkého Krušnohoří má pruměrnou výšku 500-800 m, blizká 
území v povodí řek Rimavy a Slané v jižní části 200-300 m, na severu 300-400 m. 

Východní Mst oblasti je převážně součástí Potisské nížiny o nadmořské v'\'šce 
I00-200 m. Na sever přechází v krabatinu do 300 m výšky, jediné v severní části 
okresu sabinovského přestupuje pohraniční horstvo výšku 600 m, čímž krajina 
nabývá rázu předhoří o průměrné výši 300-700 m. Slánské vrchy o průměrné 
výšce asi 700 m a s jednotlivými vrcholky nad 1000 m, jsou do výše 300-400 m 
nezalesněny. Také v pohraniční části v okresech Humenné a Sobrance je pře
stoupena výška 600 m Vihorlatem, který dosahuje výšky téměř 1100 m. 

Pokud jde o poměry tepelné, odpovídají jižní nížinné polohy této oblasti prů
měrným poměrům oblasti I., jihoslovenské. Nejvyšší průměrnou teplotu mají 
území na úpatí horských hřbetů. V ranních a nočních teplotách jsou zm1čné rozdíly. 
Uzavřená údolí a horské kotliny jsou ráno chladné, kdežto úbočí horských hřbetů 
a otevřená údolí jsou mírnější. Též údolí, zasahující na sever a chráněná od severu 
horami, mají podnebí velmi mírné, neboť jižní větry mají do nich nerušený přístup. 
Teplotou se blíží nejteplejším krajům Moravy, mají však mírnější zimu a vydat
nější srážky. V Nitře (190 m n. m.) je roční průměr tepelný 9-<,° C (jako 
v Bratislavě), v Banské By trici (371 m n. m.) 8·3° C a v Prešově (24fí m n. m.} 
8·5° C. Ve vyšších pCJlohách jsou ovš~m průměry nižší. 

Stejné poměry jako Dunajská nížina mají též údolí Ipefu a Rimavy s přilehlou 
nížinou. Vyšší polo~y jsou drsnější, neboť údolí neodvádějí chladného vzduchu, 
který v zimě stéká s výšin, proto také zimní teploty v nížině jsou nízké. V severních 
částech této oblasti je patrný vliv rozsáhlých zalesněných horstev. 

Potisská nížina má podnebí poněkud kontinPntálnějšího rázu než Dunajská 
nížina, jsouc pokračováním veliké Maďarské nížiny, jejímž vlivem léto v oblasti 
košické se teplotami vyrovná oblasti dunajské. Okrajové polohy mají ovšem podnebí 
drsnější, zvlivněné blízkostí horstev. 

Také okres sabinovský má podnebí poměrně mírné, neboť pohraniční tetěz 
hor je snížen a přerušován údolími otevřenými k jihu, odkud se uplatňuje \'Jív 
veliké n{žiny maďarské. 

Roční úhrn srážek je zde příznivější než v oblasti I. Pod 600 mm klesají srážky 
jediné při jižní hranici oblasti, stoupají však směrem severním v údolních polohách 
a v pahorkatinách až na 700 mm, v horách průměrně pi'esahují 800 mm, jen v-ý
jimečnč, jako na př. v okresu Banská Bystrica, 1000 mm. Ve východní části se kolísá 
roční průměr od 600 do 700 mm. 
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Půdní poměry. V této oblasti, zvláště v její jižní části, převládají hluboké 
pudy středního rázu. Jsou to sprašovité a jílnaté hlíny s přiměřeným obsahem vápna, 
rhznivé fysikálně i uspokojivým obsahem živin, tedy úrodné. Rozprostírají se 
v nčkolika velikých ostrovech od Malých Karpat až k Ipefu, jsouce přerušovány 
rčžšími alluviálními náplavy řek Váhu, Nitry a Žitvy; na severu zasahují hluboko 
do pahorkatiny,kde se stávají poněkud vazčími. Na jihu jsou to půdy typu stepn 1ch 
,.:crnozemí s humosním horizontem průměrně do hloubky 60-80 cm, které na 
,,:\'eru, v oblasti vyšších srážek, přecházejí do hnědozemí. V okresích Nové Zámky 
n šara se vyskytují menší ostrůvky solných půd, podobně i v údolí Ip~ru v okrese 
;\.fodrý Kameň. Západně od Malých Karp".lt jsou půdy nižších p8loh hlinité, do 
ndjižnější části okresu senického zasahují půdy hlinitopísčité, ba i váté pí~ky. 

Údolí Váhu má i v severní části půdy hlinité a hlinitopísčité středn!ho rázu, 
místy ve spodině štěrkovité, dosti úrodné. Při samém toku j•mu ll'lffin'1ze roz<iáhlé 
a n::plodné nin'.)sy písčitoštěrkovité. Pán~v v okolí Sv. Kríže, kotlim zvolen ká 
a ban bbystrická mají uloženiny hlinité až jílovitohlinité, místy prostoupt>né 
stčrkem. Též v údolí řeky Ip~fu, Rimavy a Slané jsou půdy převážně ráw středního 
í téžšího. Půdy v horských údolích jsou velmi různorodé, všech stupňů od těžkých 
pud jílovitých až po nánosy štěrku. 

Malé Karpaty mají půdy tčžší, ve vyšších svažitých polohách mělké, hlinito
pí: čité až štěrkovité, včtšinou zalesnfoé. Podobně i půdy ostatn'.ch okrajových po
hoří jsou při úpatí těžšího rázu, se stoupající výškou přecházejí v půdy lehčí a 
~t,: rkovitější, n:i vrcholech hor jsou půdy skeletové. 

V Poti%ké nížině převládají hluboké, hlinité a jílovitohlinité, jen místy hlinito
pí' čité náplavy. Nejnižší území trpí zamokřením. Území pli dolním teku Laborce, 
l )ndavy a LJtorice je prostoupeno ostrovy solných jílů. V okolí Vihorlatu a Slámkých 
1-wr jsou půdní zvětraliny a minerálně bohaté, úrodné splaveniny. Vyšší polohy 
trd10to území mají púdy hlinitopísčité, na severu chudé půdy pí~ kovcové. 

Skeletové půdy a podzoly j~ou v této obiasti zastoupeny v menfan rozsahu 
pli severní hranici v polohách nad 700 m výšky. Štěrkovité mělké, horské půdy 
j .. , u zalesněny. V severní části oblasti je též nejvíce lesů. 

Výrobní poměry zemědělské v této rozsáhlé obla'.,ti jsou velmi rozmanité, 
odpDddajíce rozdílům výškovým, klimatickým i půdním, jakož i ho,podáhkým 
p 'luhám jednotlivých krajů. 

Nejúrodnější a zemědělsky nejvyspělejší jsou okresy v severní části Dunajské 
ni:/iny, kde se převážně pě~tuje ječmen, cukrovka, pšenice a kukuřice, kdežto na 
pícniny, louky a pastviny připadá poměrně malý podíl plochy. Na sever a severo
vychod úrodnosti ubývá, úrodnější polohy, kde se pěstuje pšenice, ječmen a řepa, 
i•;ou omezeny na údolí fek. Se stoup1jící nadmořskou výškou ubývá orné půdy, 
prihývá luk, pastvin a lesů, řepa a pknice ustupuje zemákům a žitu. 

Na východním Slovensku je nejúrodnější nížina Poti:>ská, ale hospodaření je 
rn velmi n'.zké úrovni. Typickou plodinou je pšenice, velikou čá;t pJzemků za
bírají však louky, picniny a pastviny, jakož i úhory, mnohdy i polovinu veškeré 
zemědělské půdy. Na západ je hospodaření internivnější, neboť v úJoln:ch úrodných 
pudách se pěstuje pšenice a ječmen, někdy i cukrovka, ve vyšších polohách převládá 
ovšem žito, oves a zemákv. 

Okresy ležící při se~erní hranici ovocn:ffské oblao;;ti středoslovemké tvoří 
přechod k výrobní oblasti pícninářské. Přibývá zde le~ů, zemědělská půJa zabírá 
n(2co přes polovinu celkové výměry, jsouc věnována převážně pastvinám, picni-
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nám a úhorům. V úrodnějších údolích se pěstuje ještě pšenice a kukuřice, zvláště 
v okresech Prievidza, Nová Baňa, Rimavská Sobota a Revúca, ve vyšších, méně 
úrodných polohách kromě ovsa a zemáků i něco ječmene. 

Pěstování tabáku je rozšířeno v okresích Nové Zámky, Šara nad Váhom, Ga
lanta, Nitra, Vráble, KráTovsky Chlumec, Vefké Kapušany, Trebišov a Micha
lovce, jakož i v jižní části okresů Zlaté Moravce, Levice, Krupina, Lučenec, Ri
mavská Sobota, Modrý Kameň, Revúca a Bánovce. 

Pro vinařství jsou vhodná jen území v jižní části této oblasti a údolí středního 
Váhu, Nitry, Žitvy, Ipefu a svahy pahorkatin mezi těmito řekami. Ve východní 
části této oblasti je známá vinařská oblast tokajská na nejsevernějších výběžcích 
pohoří Hegyallya (Heďalja), na obou březích řeky Bodrogu. 

Středoslovenská oblast ovocnářská je pro pěstování ovoce nejvhodnější. Pěstují se 
tu se zdarem zimní odrůdy jablek, hrušky, vlašské ořešáky, slivoně, třešně rané i pozdní, 
ale zastoupeny jsou zde též kraje zvláště vhodné pro meruňky, jako Trnava a Sabinov. 
Všude se daří drobnému O'Voci všech druhů, v to čítajíc i lískové oříšky. 

23/III. OBLAST SEVEROSLOVENSKÁ. 

Okresy: 

Část západr1i Illa: 

Brezno nad Hronom. 
Čadca. 
Dolní Kubín. 
Gel ni ca. 
Kežmarok. 
Kysucké Nové Mesto. 
Levoča. 
Liptovský Svatý Mikuláš. 
Námestovo. 

Část východní Illb: 

Bardejov. 
Medzilaborce. 

Poprad. 
Ružomberok. 
Spišská Nová Ves. 
Spišská Stará Ves. 
Stará L'ubovňa. 
Trstená. 
Turčiansky Svatý Martin. 
V efká Bytča. 
Žilina. 

Snina. 
Vyšní Svidník (exp.). 

Klimatické poměry. Polohy pod 600 m nadmořské výšky jsou zastoupeny 
jen v údolích Váhu, Oravy, Turce a Kysúce, v pfovi rájecké, v západní polovině 
údolí Hronu, na východě v údolí Hornadu a Popradu. Výška těchto údolních poloh 
se kolísá od 400 do 500 m, kdežto horstva je obklopující dosahují svými vrcholky 
na západě 1000 až 1500 m, ve střední části až 2600 m. V nejvýchodnější části se
veroslovemké oblasti Illb jsou nejvyšší polohy průměrné výšky 800-1000 m jen 
v pohraničním horském pásmu, jinak převládají území o výšce 300-500 m, nej
jižnější části expositury Vyšní Svidník mají výšku asi 200 m. 

Podnebí je obecně drsné, neboť na ně působí vliv mohutných horstev, jímž se 
vysvětlují též nápadné místní rozdíly tepelné. Západní okolí Tater (Orava) má pod
nebí mírnější než území od Tater na východ, kde tatranské hory způsobují drsné 
zimy, a to i v polohách nižších, kam za klidných nocí v zimě stéká s Tater studený 
vzduch, jindy opět častými a náhlými větry snižujícími rychle teplotu vzduchu. 
Průměrná roční teplota ve Spišské Nové Vsi (460 m n. m.) bývá 6·4° C, ve 
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>)'šších polohách je značně nižší. Roční úhrn srážek se kolísá od 800 do 900 mm, 
na východ od Tater kolem 700 mm. 

Nejvýchodnější část severoslovenské oblasti II!b má podnebí poměrně mírné, 
nehoť pohraniční hory jsou nižší a přerušované údolími obrácenými k jihu, jediné 
tikrcs Snina je drsnější. V nejvýchodnější jeho části přestupují roční srážky 1100 mm. 

Půdní poměry. Hlubší půdy jsou toliko v údolních polohách a na mírných 
svazích. Údolí Váhu, kotlina žilim:ká a rájecká, údolí Turce a Oravy mají půdy 
přev8žně hlinitopísčité, místy štěrkovité a štěrky podložené. Údolí Hernadu a 
Popradu je vytvořeno půdami těžšími. Na mírných svazích jsou hlinité a jílovito
hliniré nánosy, na příkřejších svazích a ve vyšších polohách převládají půdy mělké, 
pí~čitoštěrkovité. Ve východní části oblasti II!b většina ;;;,emědělské plochy má rovněž 
lehké půdy písčité a písčitoštčrkovité, vesměs chudé. 

V celé oblasti severoslovenské vůbec převládají podzoly a skeletové půdy. 
V okresu Čadca, v povodí Oravy a Turce, v okresech Popradu a Kežmaroku jsou 
četná rašeliniště. Horské polohy jsou buď zalesněny nebo ponechány jako pastviny. 

Výrobní poměry. Až na malé výjimky převládá zde výrobní oblast pícni
nářská, která se projevuje převahou pastvin, luk, pícnin a úhorů na zemědělské 
ploše, z níž zbývá na ornou půdu jen asi 1/4 výměry. Ozimy se sijí jen málo a jen 
v nejpříznivějších polohách, jinak jsou obiloviny zastoupeny převážně jařinami. 
Kromě ovsa a v příznivějších polohách i ječmene jsou hlavní polní plodinou zemáky. 

Ve východní části (Illb) je zemědělství na nejnižším stupni. Pěstují se nejvíce 
Lemáky a oves. V některých okresech lesy zaujímají více než 60 % veškeré plochy. 

Severoslovenská oblast je pro racionelní pěstování ovocného stromoví 'li obou svých 
{dstech nevhodná, až na místní výjimky, zvláště v chráněných údolích řek, kde se 
daří zimním odrůdám jabloní, hrušním i slz"voním. Drobní ovoce se rovněž může 
pěstovati se zdarem. Pro vinařství není zde vhodných poloh, rovněž podnebí ne
vyhovuje, což platí i o meruňkách, brosl~voních a vlašsk_ých ořešácích. 

* * 'f. 

d) ZEME PODKARPATORUSKÁ. 

Území Podkarpatské Rusi bylo z praktických důvodů rozděleno pouze ve dvě 
oblasti, a to hraniční čarou od severu k jihu. Je jisto, že tímto rozdělením jsou 
,, jedné ovocnářské oblasti soustředěna území výškově, klimaticky, půdně i hospo
dářsky extrémně rozdílná, ale tato zdánlivá nesourodost s hlediska ovocnářského 
pozbývá praktického významu, uvážíme-li, že horské zalesněné části hraničních 
okresů na severu a východě Podkarpatské Rmi jsou pro ovocnictví vůbec nezpů
sobilé a že lze ovocnařiti jen v nížinách a v pfedhořích. Vymezení nějaké třetí oblasti 
horské, pro ovocnictví nezpůsobilé, bylo by bezúčelné a vyžadovalo by umělé rozdě
lení několika okresů, především Ťačova a Rachova, což by vedlo jen k admini
strativním komplikacím. 

Při řešení otá~,ek ovocnářských na Podkarpatské Rusi není tudíž vůbec třeba 
přihlížeti k zalesněným a hornatým krajináw, neboť produkce kvalitního ovoce 
zůstane trvale soustředěna převážně v nízkých předhořích Karpat, kterýmžto krajům 
je třeba věnovati trvalou pozornost. 
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24/I. OBLAST MUKAČEVSKO-SEVLUŠSKÁ. 

Okresy: 
Berehovo. 
Iršava. 
Mukačevo - město. 
Mukačevo - okres. 
Pereéín. 

Sevluš. 
Svalava. 
Užhorod - město. 

Užhorod - okres. 
Veiký Berezný. 

Klimatické poměry. Pro ovocnářství důležitá mukačevsko-sevlušská oblast 
zaujímá rovinu Potisskou, jakož i jihovýchodn1, jižní a jihozápadní svahy Karp:it, 
nepřihlížíme-li k ovocnářsky bezvýzn1mným a zalesněným okresům horským. 
Průměrná roční teplota v n 1žině a ovocnář,ky výzmmných předhořích se kolísá od 
8·8° do 9·2° C, souhrn ročních srážek od 750 do 800 mm. 

Půdní poměry. V rovinné části mukačevské oblasti převládají těžké, jílovité 
alluviální náplavy místy močálovité. Toto území zabírá jižní cíp okresu užhorodského, 
jihozápadní část okresu mukačevského, jakož i záp1dní a jižní část okresu bcre
hovského, samo okolí města Berehova je však již mimo tuto oblast. 

Jihovýchodní, jifoí a jihozápadní svahy výběžků Karpat mají půdy hlinité, 
převážně lehčího rázu, vzniklé zvětrán[m mincrálU'~ boh'1týcli. vyvřelin. Tyto půdy 
skýtají výborné podmínky pro pěstování ovocného stromoví, jakož i révy vinné. 

Horská zalesn~ná území mljí i n'.:p1trn~ mtrůvky zem~d~lsk·~ plochy s p:l:bmi 
silně vyluhovanými (podzoly), také v chrán~ných obvod~ch ú:blnlch pJloh j . .;ou 
půdy kamenité, skeletové, což platí amlog"icky i o sousední oblasti ťačovské. 

Výra bní poměry. V nižině se p~->tuje p3enic~, kukuřice, žito, ječmen, bram
bory a oves, nověji i tabák, ač zmčná čá-;t plochy je věnwám p1<>tviní:n. H)sp:l
daření je zde primitivní, čá·-;tečně i vlivem z1m')křených pJzemků. V p1h0rbtin~ 
přibývá lesů a p1stvin, rovn~ž pro p:llní hospudářství jc;ou zde výhodn:j.ší p~)dmínky. 

Charakteristickým zn1kem mukačcvsko-sevluš.-;ké oblasci je pěstování révy 
vinné, zvláště v okolí Sercdné a Bcrehova, kde se stále stupňuje produkce stolních 
hroznů vinných. 

V nížinném zamokřeném území ovocnému stromoví se mnoho nedaří, ale pustup
ným odvodněním se získá zn,čná ploch·1 vh~)dná k pěstování cenných sliv, renk!oi 
a švestek, kteréžto peckovinv pro~.;pivají tc?ž v okrscích viničných, kJe se rovn:':ž daří 
vlašským ořešákům. Zato jádro'vého ovoce se v této oblasti pěstuje dosud málo. Ve vi
nicích se setKáváme i s merufzkami a broskvemi, vysazenými všaK sp:še nahodile než 
soustavně. 

25/II. OBLAST ŤAČOVSKÁ. 

Okresy: 
Chust. 
Rachov. 

Ťačovo. 
Volové. 

Klimatické poměry. 1'ačovská oblast má členitější terén nežli oblast mu
kačevsko-sevlušská, neboť veliké mn0žství řek a potoků, odvádějících bohaté srážky 
spadlé v Karpatech, rozčleniio pestře území a dalo vznik kopcovité p1horkatině. 
Nepřihlížíme-li k horským, lesnatým hřebenům, shledáme, že průměrná roční 
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teplota v ovocnářsky významných okrscích přestupuje poněkud 8° C, roční srážky 
v témže území se kolísají od 900 do 1100 mm, což je v poměrně nízkých těchto po
lohách velmi pozoruhodné. 

Půdní poměry. Zemědělské půdy jsou omezeny na hlinitopísčité náplavy 
údolní, o průměrné nadmořské výšce 150-300 m. Výše převládá, s malými vý
jimkami, lesní plocha na zvětralinách různých vyvřelin. Údolní náplavy bývají 
~těrkovité, v okolí Buština se vyskytují i močály na pravém břehu Tisy. Pozemky 
na svazích, pokud nejsou zalesněny, mají půdy lehčí, hlinité nebo hlinitopísčité, 
vzniklé zvětráním Karpatských pískovců. Mírně podzolované půdy se však vyskytují 
nejen v horách, ale i v jižním okrajovém pásu předhoří. Se stoupající n1dmořskou 
výškou a přibývajícími ročními srážkami přibývá i vyluhovaných půd, namnoze 
pravých podzolů. 

O horských polohách platí vše, co bylo řečeno v charakteristice oblasti muka
.::cvsko-sev 1 ušské. 

Výrobní poměry zemědělské jsou rázu extensivního, nepřihlížíme-li ani 
k plošné převaze lesů nad ostatní půdu zemědělskou, v níž opět převládají pastviny, 
louky a poloniny nad ornou půdou. V údolích se pěstuje kukuřice a pšenice, většinou 
yšak brambory, žito a oves. 

Révě vinné se v této oblasti nedaří, zato však svahy předhoří jsou výborným 
~;ranovištěm pro znamenitá jablka, jejichž pěstování, zavedené dávno před světovou 
i·,ílkou, zaslouží dalšího soustavného zvelebování, aby nejzazší východ Československé 
republiky se opravdu stal její jablkovou komorou. Hrušky jablkům úplně ustu.Dují, 
Hcbai;e nelze říci, že by zde neprospívaly. Rovněž peckovinám, zejména slívám 
a foestkám, daří se zde místy velmi dobře. 

Pěstování ovoce v údolních obvodech horských poloh na půdách podzolova
n)Th může míti i v budoucnu jen místní význam. 

V celé Podkarpatské Rusi, podobně jako v mnohých územích Slovenska, setkáme 
se ' mírnými svahy málo hlinitými, výborně však způsobilými k pěstování lískových 
oNsků, které do Českoslovewka dovážíme dosud z ciziny, ponejvíce z Italie a z vý
chodu. Líska je v těchto končinách odedávna domovem a jde jen o to, aby její pěstování 
bylo usměrněno rozmnožováním ušlechtilých odrůd velkoplodých, neboť dosud 
převládají zde jen typy drobnoplodé. 
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ODDÍL TŘETÍ. 

Výběry tržních odrůd ovocných. 

V tomto oddílu knihy jsou zařaděny přehledné tabulky se seznamy odrůd 
jabloní a hrušní, které se doporučují v jednotlivých zemích ku pěstování 
v polních sadech a stromořadích v nově vymezených přirozených oblastech 
ovocnářských (str. .~8ad.).Rovněž jsou připojeny tabulky s přehledy peckovin 
(švestek, sliv, renklcd a mirabelek, třešní, višní, meruněk, broskví) doporučených 
k tržnímu pěstování v jednotlivých zemích, ale detailně již nezařaděných do 
jednotlivých přirozených oblastí ovocnářských (str. 60 a d.). 

Přehledy drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin, jahod, ostružin a 
lísk. ořechů), sestavené v tabulkách na str. 71 ad., se vztahují na území celého 
Československého státu (vyjímajíc některé zvláště označené odrůdy lokální), 
nikoli jen pro jednotlivé země nebo toliko pro určité přirozené oblasti ovocnářské. 

Za těmito přehledy jsou zařaděny (na str. 76 ad.) výběry odrůd jablek a 
hrušek pro každou při rozeno u o bias t ovocnářskou, aby ovocnář-pěstitel, 
který se zajímá o hospodářské pěstování jádrovin, mohl se rychle a správně infor
movati o odrůdách vhodných pro jeho kraj na přehledných tabulkách.*) 

V každé z těchto tabulek před seznamem odrůd jabloňových je pro úplnost 
v záhlaví otištěn v abecedním pořadu seznam okresů dotyčné oblasti ovocnářské. 

Odrůdy ovocné, v tabulkách a přehledech uvedené, jsou ozna
čeny stálými čísly, a to jablka čís. l.-49., hrušky čís. l.-25., švestky čís. 
l.-12., slívy, mirabelky a renklody čís. l.-11., třešně čís. l.-2't., višně, sladko
višně a amarelky čís. l.-6., meruňky čís. l.-12., broskve a nektarinky čís. l.-14., 
rybízy (v pořadí rybízů červených, bílých a černých) čís. 1.-10., angrešty (bez 
ohledu na barvu plodů) čís. l.-13., maliny čís. l.-4., ostružiny čís. l.-2., jahody 
(v pořadí odrůd velkoplodých a měsíčních) čís. l.-9., lískové oříšky čís. l.-8., 
vlašské ořešáky nejsou číslovány, neboť při množení semenem, u nás obvyklém, 
není zajištěna odrůdová stálost jako při nepohlavním množení (očkováním, roubo
váním, oddělky, hříženci) jiných druhů ovocných (jádrovin, peckovin, bobulovin, 

lísek). 
Toto číslování, jediné platné, vyplývá z pořadu popisů odrůd 

jednotlivých druhů, sestavených přibližně podle do by zrání, kteréžto stručné 
popisy jsou uvedeny na str. 126 a d. 

Do tohoto pořadu podle doby zrání jsou v jednotlivých druzích pojaty i čs. 
ovocné odrůdy krajové (lokální), které však v přehledných tabulkách odrůd 

*) Svislá čárka v rubrikách „Ovocnářské oblasti" znamená, že příslušná odrůda ovocná je 
vhodná pro označenou oblast ovocnářskou, vodorovná čárka znamená opak. To platí obdobně i pro 
rubriky „Stromořadí" a „ Vyšší polohy". 
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jednotlivých zemí (na str. 58 a d.) i jednotlivých oblastí ovocnářských (na str. 
76 a d.), jsou vždy uváděny odděleně od odrůd ostatních, vyjímajíc drobné ovoce. 

Poměrně obsáhlé výběry celkové jsou odůvodněny tím, že pro jednotlivé oblasti 
je zvolen mnohem menší počet odrůd a že je vždy účelno poskytnouti ovocnáři
pčstiteli potřebnou volnost při konkretním rozhodování o odrůdách, které hodlá 
i'čstovati ve větším rozsahu. 

Také se zřetelem na požadavky náročných trhů, zvláště zahraničních, je velmi 
.ódoucí, aby ovocné sortimenty byly přiměřeně rozsáhlé a uspokojily vyběravé 
konsumenty. 

Vyskytla se též přání, aby i réva vinná, pěstovaná pro stolní hrozny, rovněž 
bda zařaděna do této knihy. Jelikož však v Československu péče o révu vinnou je 
. ,1·orcm samostatným a poněvadž jde o kulturu zcela speciální a oblastně omezenou, 
;, i níž ohromná většina ostatních našich ovocnářů nemá přímého zájmu produkčního 
:.:1co nevhodnost pěstitelských podmínek svého kraje), je třeba ponechati pě
.. r<Jvání stolních hroznů cvičeným vinařům, kteří za dosavadního, stále 
' .~ utužujícího odborného vedení a při zvýšeném počtu prakticky činných absolventů 
in1řských škol zajisté splní svůj nemalý a záslužný úkol a poskytnou našim trhům 

L<, j no st krásných a chutných hroznů. 
Nečíslovaný abecední seznam nejznámějších stolních odrůd révy 

\ !nné, které se pěstují v Československu, je uveden k pouhé informaci na str. 221. 
„Zralost" v tabulkách je označena u jádrovin římskými číslicemi měsíců. 

H: vumí se tím údobí v nejlepším stadiu komumní zralosti, kdežto doba uchovatel
m :-;ti je zpravidla poněkud delší, než jak z opatrnosti udáno v tabulkách. 

U peckovin a některého dra bného ovoce je doba zrání vyznačena zlomkem, 
j.''.ir'ž čitatel (římská číslice) udává měsíc zralosti a jmenovatel (arabská číslice) 
ti .ť[inu měsíce. Údaje se vztahují většinou na průměrné doby zrání ze středních 
C·„:h a mohou se ovšem poněkud kolísati v polohách výškově a tím i klimaticky od
c111. lných. 

Převážná většina odrůd zde zařadčných je podrobněji a ovšem dokonaleji 
p.:;i,ána v těchto odborných (pomologických) knihách, časopisech a publikacích: 

Ríha, České Ovoce I.-IV. díl. 
Fořt, České Ovoce V. díl. 
Ríha - Kamenický, České Ovoce VI. díl. 
Suchý, Moravské Ovoce. 
Kamenický, Výběr tržních odrůd ovocných pro Českosloven~ko. 
Tato díla mají barevné pfílohy, znázorňující ovoce věrně podle přírody. 
Ovocnické Rozhledy, revuální měsíčník, orgán Čs. jednoty ovocnické 

v Praze, 
Slovenské Ovocinárstvo, čtrnáctideník, orgán Slovcnskej ovocinárskej 

sn 1 lcčnosti v Bratislavě, 
Letáčky Zemského ovocnického spolku moravského v Brně, 
Letáky Výzkumného ústavu ovocnicko-zahradnického v Bra

tislavě. 

. _O pěstování bobulovin a drobného ovoce vůbec bylo vydáno u nás i 
V cizrně mnoho menších pojednání. Nejdůkladnějším spisem poslední doby, vydaným 
V r. 1929, je německý spis Macherauchův, Beereno bstkul turen die Gewinn 
bringen, ze kterého se dá mnoho použíti i v našich podmínká~h pěstitelských. 
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. ~~~~~~-

O stromořadích ovocných při silnicích, vodních tocích a že
leznicích pojednává podrobně samostatná publikace dr. K. Kamenického „Ovocná 
a okrasná stromořadí'', vydaná jako svazek 89. ve „Sborníku státních 
výzkumných ústavů zemědělských RČS" (Praha 1932), která též vyšla 
v německém překladu („Obst- und Zierbaum-Alleen", Praha 1933). Obě 
vydání mají původní obrázky. 

V Časových otázkách zemědělských československé akad~mie země-
dt'!ské v Praze vyšla (jako č. ::.8.) r. 1933 knížka: Rozvojové možnosti českosloven
skeho školka1'ství a ovocni:tví, v níž jsou otištěny referáty, debata a výsledky 
z odborné ankety čAZ., konané v Bratislavě dne 12. května 1933. Také tuto 
poz:iruhodnou publikad doporučujeme čs. ovocnářům. 
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TABULKY 

A PŘEHLEDY TR2NÍCH ODRŮD OVOCNÝCH. 

(Str. 58. až 73.). 
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Přehled jabloňových odrúd podle jednotlivých oblastí ovocnářských 
v České zemi. 

I ..S Druh a odrůda 
I,;!; 
(.) ---------· 

I JABLONĚ. I 
[ Hlavní odrůdy. 

-~vocnářské ob~::---111i 
s , o.I Jakost 

Zralost 
(měsíce) 

Poznámka 

... I ;-i:::~> r;-1>1 ~s T ~ I~ I ~ 1 ~ 
HI H I 11 T I H_'___C_> I __.__I _______:___ __ _ 

I I I I i I 

4] Croncelské . . . I li : I I [ I I I I I l : I [ I I I I. IX.-X. 
5 Řehtáč soudkovitý I I I I 1

1

1 

I I I I' I I j I . I. IX.-XI. 
12 Kardinál žíhaný ' I , I I / 1 I I 1-

1 

II. X.-XII. 
20. Matčin? CN,onetit) [ I- -:-i I . 1-] I 1 I I. XI.-II. 
30 Blenhe1mska reneta I 1-,-[ / -,- - - -; I I. XII.-III. 
:)7 Panenské, . . . 'I I I I [ I I i j. / [ i .-! / ! , I. XI.-IV · 
3H Kanadska reneta \ -

1
-----.-,- I. XII.-IV. 

42 Baumannova ren. I [ i [ / I / I / I 1
1 

/ I / I I II. XII.-V. 
1\:3. Boskoopské I I 1-1 i [ / /I. / .-[-

1

' [ I. XIL-V. 
H Parkerovo I 

1
--

1
--

1
-,-1-1 / I I. XII.-V. 

.17, Ontario I / I I I '\- I '- - I ! II. I.-V. 
4B Boikovo I ' I I I I [ / I / I / [ / \ \ II. 1.-VI. 

Vedlejší odrůdy. I 1

1 

I \ [ \ \ I 
1 

l • Průsvitné žluté . l [ ; i j \ 1-1 I.III. VIl.-VIII.r 
2 Astrachán červený [ I I I ·

1

-\ II. VIII. 
3'. Charlamowski I' I \ ' ,-, II. VIII. 1 

7, Gravštýnské \ 1 i [ ! I 1

-' I. X,-Xl. I 
9 Lebelovo . . 1-,-1- -

1 

I 1- -,,-.-1 II. X.-XII. 
11 Grahamovo . [-,-

1
- - I :-- -

1 

/ !-, II. X.-XII. \ 
151 Gdánský hranáč 1-1 l / i / I 'I j ! [ I 1 ! i II. X,-1. , 
16 Landsberská ren. :-i ! / ] / i 1 

1 I I ! / 11 I. . XI.-1. I 
191 Harbertova reneta 1-, I-.- - -I i - / , I.-II. ! XI.-11. . 
26. Parména zlatá .. 

1

1-1· l. / i / ]-'.- - , ;-! / : I. [ XI.-III. 
27'. Malinové homo- [ ! I i i I I i ] I I 

I krajské . . . . I I • I ·
1

1 I I 
1

- I -
1 

! I I !- - I I. XI.-III. 
41 Kožená reneta zimní / ; / / : / -,-'-: / 'I / -,-'- I. XII.-V, 
45

1 

Wagenerovo .. \ 111 \ / :

1

-

1

-

1

-

1

-1 I 
1

-

1

-:

1

-
1

-
1 I. ' XII.-V. 

Krajové odrůdy. I li \ I ! ' ! ' ] , ! i 

K "k ' I ' 11 I . I ! I . I '1 '1 L' ·" k os1 ove . . . [ l._

1

._ ·-«- - -.- -·-. / II. X.-II. 1 H".m";'s o, 
· I I I I ' I 1 

' • Us11 n .. L„ 
i I I : I : I : . I Vysokomýtsko. 

18 Malinové holovouské i / :-, / 1-',-·'- -·-:- -'-: / l I. XI.-I. H?ficko, 
·111 i I I'!: '1 I' J1ui;,ko,Novo-

I I I ' I I I . . bydzovsko 

22 Anýzové české . ,

1

_1 / I--,-·:--,-;- - - 1 
/ I. ·1 XI.-II. I Dolní Polabí 

23
1 

Kutscherovo . . -i / - - -· - - - - - - 1 / J.-II. XI.-II. I 
31 . Cl d k' I I I I I I I ·1· k I 10 s e . . . . 

1

_ ·- - - -· -!- -, / I- / ! / !.-II. I XII.-III. Domac 1c. o a 
I 

'1 I , I ! I . ·1 I i I okolní okresy 
46 p v , I I I I ' I I ' ' I ' p .. 

• 

1 

uncove .. , . ;-

1 

--·

1
---

1

-
1

-

1

-,-l-I / II. XI.-V. i Dalm o.ao1 

' O:lrůdy pro stro- \ I ! I I 

1
1 ' I ' I l 

[ mořadí ve všech i I i 1 

1

, I I I 1 

I oblastech. I I I I I [ I 1 ! 

351 Vil~movo . . . - 1- - - 1-,-
1

-,- -,-1 / 1 / 1 II. I XI.-IV. 
49: Strymka . 1-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-1-
1 

I I 
1

n./III. III.-VII. 
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Přehled hrušňových odrúd podle jednotlivých oblastí ovocnářských 
v České zemi. 

---------~ -.;...-:>,----· 

""' "' >~ .9 Ovocnářské oblasti 
..s Druh a odrůda s ~I Jakost 

o ·~ ... ~ 

Zralost 
(měsíce) 

"' )u 
cl5 :5=' -1""1"" 1 >1> 1 ""1':::1~ 1 ~1~ H H ~[H 1> > >tH 

. I I i I I I 
' ' I HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

9 i Clappova . 
1 

I I I I I I I I I I 11 I I I '1

1-i I 
10! Solanka . I I I I I I 1111 I I ,-, I 11 

llll Williamscva / I I J '.-1-- I -i-1

-

1

-, 

I I I 15 I Hardyho máslovka I I I I I I I I I I I I 
1 

I 

16j Avranšská . , I I I I I I , I I I I I I I 

1 71 Charneuská . . I I I I I I ] / I I I I I . I 
I . 1 I I I 

, ! I \ I I I rn Boscova lahvice I I I I I I I '- I i I 1- I , I 1 

22 , L ' 1 k I I I I ! I I I / 1· '1 
! ucasova mas ov a - - -,- - -. -
' 11 I I I. I 

1 
Vedlejší odrúdy. ! 1 I I ! ' I 

1
1 

Magdalenka i / I I I 
1 

/ I / [-i_ I I / \-;-
1 

" I I I I I I I 

2 Cervencová I I I I 1 I - - -i- - - -1 

I ! I I I I I I I .~ Muškatelka šedá I 
1

- - -

1 

I 11 i I I i I I I I I : 
I : I I I I i I I I i 

6 1 Muškatelka turecká / I I- -- -,- - -
1

-,-1,-! 
i , , I I I I ! 1 I , ! 

7· Trevouska . . . I· I ---.---1 /i/ I ' : I ' ' I I ' 

I 111\1 1

1

11
1

1

1
1

1 1l1 1]11 
I ' I I i I 

I I , I I ! ! / -! I : I - -· -
' I '' ' I I 

12 Špinka 

, 13. Kongresovka 
. i 

14 Salisburyho i 111 1i11:1111111/'/ ;
1 

' ' I i I 

20
1 

President Mas . / I I I / 1-
1 

/ j / I / I / !_! / I 
21, Dielova máslovka i I j I 

1

-

1-i / 1

-; / l_I_, I -: 
' I I I . . I I I I 

" • : · i . I 
:::3. Pastormce I I i I : i 1 1 11-! I ! I i I ,- -,-i 

i i i I I I '1 I ' I i I 
•)41 p •.v k ' i I I ' I I . . I I I : . ~ I anzan a '-. -,- -.-.- -. -: 

Krajové odrůdy. 

Koporečka ... 

I I I I I i I I I I ! i 1

1 I I I I : I I 

1J 
11

_1J_1 __ u_u 11_1 

11 i 11 I 1111 

I. VIII.-IX. 

I. VIII.-IX. 

I. VIII.-IX. 

I. IX.-X. 

I. X. 

I. X. 

I. X.-XI. 

I. XI.-L 

1.-II. VII. 

II. VIL-VIII. 

I. vrrr. 

I. VIII. 

I. I VIII.-IX. 
I 

I. ! VIII.-IX. 

II. vnr.-rx· 

I. IX.-X. 

I. XI.-XII. 

I. XI.-I. 

II. XL-I. 

I. XII.-II. 

I. XI.-II. 

Poznámka 

, Pro uhelnou 
1 pánev duchcov-
' sko-mosteckou I 
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Přehled odrůd 

švestkových a slivoňových pro Českou zemi. 

I Vh~dnost pro 

..s Druh a odrůda Doba sklizně 1;~~ za-_:-fsiro- vyšší Poznámka 
"' ! mo- I po-,CJ sady hradyl řadí I lohy 

Švestky (inkl. pološvestky): I 
I Černošická ") ' počát. IX. I I I -........ 

2 Esslingenská ") ....... VIIl./l. I I - -

3 Zimmrova ......... pol. VIII. I I - I 

4 Biihlská .......... VIIl./2. I I I I 

5 W angenheimova ...... VIll./3.- I I I I 
IX./l. ' I Krajová odrůda 8 Do lanka .......... pol. IX. I I I - na Kralupsku 

12 Domácí velkoplodá ..... IX./3. I I I I 

Slívy, renklody, mirabelky: 

I Bonne de Bry ") ...... VIl./3.- - I - -
VIIl./1. 

; I 
2 Úrodná raná") ....... VIl./3.- I I -

VIII.JI. i 3 Mirabelka raná ") ...... VIl./3.- I I -
VIIl./1. 

4 Malvazinka ........ VIl./3.- I I - -
VIIl./2. * jen při za-5 Ontario .......... VIIl./1. /* I - I jištěném odbytu 

7 Zelená renkloda raná .... VIII./2. /* I - I 

8 Althannova renkloda .... , VIIl./2.-3. - I - -
9 Zelená renkloda veliká ... VIIl./3.- /* I - -

IX./l. 
IO Mirabelka nancyská ..... VIII./3.- /* I - -

IX./l. 

0
) Poznámka: Téměř všem odrťtdám švestek, sliv a třešni se dař! i v polohách nad 400 m, ovš.em 

zrání nejranějšlch odrťtd je tu opožděno o 7-20 dni proti polohá.n středočeským nebo středomoravskym. 
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Přehled odrůd 

třešňových, višňových, meruňkových a broskvoňových pro Českou zemi. 

..s 
"' ,CJ 

2 
3 
5 
8 

17 
18 
19 

I 
20 

: 23 

Druh a odrůda 

Třešně: 

Rychlice německá ") 
Boppardská raná ") 
Libějovická raná 
Troprichterova 
Napoleonova chrupka 
Thurn Taxis . . . 
Velká černá chrupka 
Hedelfingenská chrupka 
Germersdorfská černá chrupka 

Krajové odrůdy třešní: 

7 Vítovka molitorovská*) 
9 Kostelnice 

l O Kaštánka ") 
I 1 Klecanská černá ") 
12 Mšenská jánovka 

14 j Žalanka 

I 

I j 

~ I 

5 
6 

l 
2 

9 I 

Višně: 

Vackova višeň 
Sladkovišeň raná 
Amarelka královská 

Ostheimská višeň 
Morela pozdní (stinná) 

Meruňky: 

Velká raná 
Bredská 
Svatoambrožská 

Broskve: 

1 Vítěz (Le vainqueur) 
2 May Flower 
4 Amsdenova 

•) Viz poznámku na str. 60. 

I 

--1 - Vhodnost prn 
-- stro- vyšší 

Doba sklizně/ I polní za- J mo- ' po-
sady ,hrady

1 
řadí I lohy I _ _ _ 

~ I , . , . 

Poznámka 

I Vl./!.-2. 
Vl./1.-2. 
Vl./2. 
VI./2.-3. 
Vll./1.-2. 
VIl./1.-2. 
Vll./2. 
VII./2. 
VII./2.-3. 

Vl./2. 
VI./2.-3. 
VI./3. 
Vl./3. 
Vl./3.-

VII.il. 
VI./3.

VII./1. 

VI./2.-3. 
Vl./2.-3. 
VI./3.-

Vll./1. 
VII./2. 

VII./3. 

VII./2. 
VII./2.-3. 
VII./.3.-

VIIl./2. 

VII./2.-3. 
VII./2.-3. 
VIl./3. 

I 
I i 

I ' 

~ I 
I : 

I 
I 

I 

I 
I 

I , pro Orlické 
~ podhoří 

I ' -I 
I J 

I I 
, I 

I ! 

I 

I 

_, 
-i 

I i 
! 

I 

I I 
- -
- I I 

I I I 

I -

I - -
I - -

I - -

/* - -
/* - -
/* - - i 

* jen do vinič
ný,h poloh 

ól 



Přehled jabloňových odrůd podle jednotlivých oblastí ovocnářských 
v Moravskoslezské zemi. 

~ 
u 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

Ovocnářské oblasti 
- >",' 
'tl .c: 
>~ ..9 e 8.IJakost 

~-1~ 1s 1~T> 1:::rn 1~ r~ 1; 1 ~, ! 
Zralost 

Hlavní odrůdy. 

Řehtáč soudkovitý! 

1

_1
1
_1

1
_1 / 1I / 1 / 1 / i-1-l-! I I. IX.-XI. 

7
1 

Grávštýnské .. - / / I / -
1
-

1
--, 

1
- I. X.-XI. 

9 Lebelovo . . . 
1
- - - - - - - -1 / I - II. X.-XII. 

15 Gdánský hranáč 1-1

-[-

1 I / I / I / I I 11 I / II. X.-I. 16! Landsberská reneta / I / I I I I ! I ! I ! I. XI.-I. 
30 BI_enheims~á reneta I i I - -

1

- 1- 1- - -1 I. XII.-III. 
32i R1bstons~e . . . 

1

-

1

-, I / 1-
1

-

1

- -I i 1-1- I. XII.-III. 371 Panenske . . . I / . [ . I I- -
1

-

1

-,- / / I. XI.-IV. 
38 Kanadská reneta / - - - -'- - -

1

-
1
- - I. XII.-IV. 

42
1 

Baumanno'.'a ren. 1-l / I / I / I / I / I \ I I t I I [ ! II. XII.-V. 
43

1 
Boskoopske .. 1- / / --- / -·--1 I I. XII.-V. 

48

1 

Boikovo . . . . -'- - I ! I ! I I I \ t I . I II. [ I.-VI. 

1

1 
Vedlejší odrůdy. [ \ 

1
1 Průsvitné žluté . i i i I I i 'I / I ! ] I _,I I !./II. VIL-VIII. I 

31 Charlamowski . :---·- I I I I [I -- I II. VIII. 
4

1 

Croncelské . . , / I / I / I i I / ! [ I i / I i I i I i 1 I. IX.-X. ' 
6, Peasgoodovo . I I I I I I -,·-1- -1- - - - !./II. x.-XII. 

' ' I I I I I I 8 Antonovka . . - -,- ·- -
1

·- I - - - -I I . X.-XI. 
101 Ušlechtilé žluté 

1

1_, / 
1

1

-[ t I-,·- - -1 / :-1-

1

- II. X.-XII. 
12 Kardinál žíhaný -[ i I - -

1

·- - -,-

1

- 1- I II. X.-XII. 
13 Bernské růžové . 1 / 

1

- --1-1

- ·-

1 

/ I / [ i I_ - II. X.-XII. 
14! Grahamovo . . . ]- - 1

-· -

1

-

1

--

1

1 

I / , / 1 / '
1

- II. X.-XII. 
181 Malinové holovous. -· I [ I I I - ·- -

1
-i- - -1 I. XI.-1. 

19, Harbertovareneta I/ l.1-1 / -·
1

-,.-1----1 / 
1

, I./II. XI.-Il. 
24] Coxova reneta 

1
- / 1-- I -,·--'-·-,-,-- I. XI.-II. 

25
1 

Kr~sokvět žlutý i' / I / I - -
1

-

1

-

1
-:-'-[-

1-J I. XI.-III. 
35j V1lemovo 

1 
/ / I ; [-

1
-

1
-1 J ,_I_ I I I II. Xl.-IV. 

44\ Parkerovo . . '--'- - - - I , I I I I I I. XII.-V, 
471 Ontario . . I t \ / I I I I 11 I / I / I / / I II. I.-V. 

Krajové odrůdy. I 
1 

i 
ll I Lašské . . . . - - _

1

_ - - I - _I_: / I I. X.-XII. 
29! Libínské . . . . -'.-:- / - - 1- 1-

1

- -I / II. XI.-III. 
33

1 

Paseck~_vinné . -;-- / -!---~-·]-1 -[ II. XII.-III. 
34,1 Jadermcka morav. ---- I 11I1---- I./II. x.-IV. 

I 
Odrůdy pro stro
mořadí ve všech 

I oblastech. , 

35'1 Vilémovo . . . I / I / II. XI.-IV. 
49 Strýmka . . . . / I [II/III III.-VII. 

I 

i 
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Poznámka 

V celé severní 
Moravě 

Přehled hrušňových odrůd podle jednotlivých oblastí ovocnářských 
v Moravskoslezské zemi. 

~ 1 Druh a odrůda 
,CJ 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

91 Clappova . 

u [ Williamsova 

121 Špinka 

Ovocnářské oblasti 

, .... --1 .... 1> 1-, .... 1
'"' i~ I X I'"' 

~iH ~IH >i>I~ >Hl~ 

:a E 
" o 
·~ !I Jakost 
8 ;~ 
~ "' "';> 

I I I I I I I I I I I -1 I 1 I. 

I I I I I I I I , I I -:-1 I. 
I 

--- I I I I I I I I I I. 

151 Hardyho máslovka I I I I I I I I I I I I I I. 

1 71 Charneuská . . . I I I I I I I I I I I I 1 r. 

18i Boscova lahvice I I I I I I I I -i- I I 1 I. 

22[ Lucasova máslovka / / / / - - - - -:- I -1 I. 

! Vedlejší odrůdy. 11 
11 M.gdfilcnko . . I I I -

1

-:-,-1-1-'-'-'- I./11. 

3i Blanketka - -

1

- -1-
1

1_ - - I _[ I 1.-II. 

'I Trevou.ká I 1I1 1 l-
1

- I 11-- I I I. 

io, Solanka . 
1

-

1

-
1
- / -

1

- / _

1

_ -

1 

/ / 1 r. 

l; Ko~gresovka 
1

-

1 

I - I - - I I I I I -
1

-1 II. 

14 Sahsburyho 1----1----1 / / 'I i I I. 

161 Avranšská i I I I - I I I I i I - I I 1 I. 

I I I 19 Křivice 

201 President Mas 

I 21: Dielova lnáslovka 
1 

231 Pastornice 

241 Pařížanka 

Krajové odrůdy. 

41 Císařská letní 

81 Jihomoravská letní 

I I I I I -
1

-.-

1

- - - I 1-1 I.-II. 

I I I ' 
I I I -----

1

-- / 1-: I. 

I I I I I I - -'- I I -I I. 

I I I I I I - / I / I _i_, II 

I I I I I ,- - / I 1-,- I IJ r: 

--- / ITl_l_i_,_,_I I I I.-II. 

I 1-1+1--1-1-
1

-1-11 - r.-n. 

Zralost 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

IX.-X. 

X. 

X.-XI. 

XI.-I. 

VII. 

VIL-VIII. 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

IX.-X. 

X. 

XI.-XII. 

XI.-XII. 

Xl.-I. 

XI.-I. 

XII.-II. 

VIII. 

VIII. 

Poznámka 
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Přehled odrůd Přehled odrůd 

švestek, sliv, třešní a višní pro Moravskoslezskou zemi. meruněk a broskví pro Moravskoslezskou zemi. 

- Vhodnost pro 

.Sl Druh a odrůda Doba sklizně -~-.-, ~ ]stro- ',vyšší Poznámka 

"' 
po 1 za- mo- I po-

,u sady hrady
1 

řadí , Johy 
·~ I 

Vhodnost pro 

Druh a odrůda Doba sklizně polní I za- I stro-1 vyšší Poznámka 
, mo- po-•u I sady hradyl řadí lohy 

Švestky (inkl. pološvestky): 

2 Esslingenská *) ....... VIIl./l. I I - -

3 Zimmrova ......... pol. VIII. I I - I 

I 

I I 

Meruňky: 

1 Velká raná ......... VII./2. I I - -

5 Wangenheimova ...... VIII./3.-

i 10 

IX./l. I I I I 
Šlapanická ......... IX./2.-3. I I I I 

' 12 Domácí velkoplodá ..... IX./3. I I I I 

Slívy, renklody, mirabelky: 
I 

4 Malvazinka ....... VII./3.-
VIII./2. I I - -

5 Ontario •••••••••• I VIII./l. /* I - I * Jenpřizajiště-
ném odbytu 

2 Bredská .......... VIl./2.-3. I I - -
3 Velkopavlovická ...... VII./2.-3. I I - -

I 
5 Maďarská nejlepší ..... VII./2.-3. I I I - -

6 Holubova ......... VII./3.-
VIII./l. I I - -

i 
7 Želešická ......... VII./3.-

VIII./l. I I - -

I 6 Meruňková žlutá ...... pol. VIII. - I - - 9 Svatoambrožská ...... VII./3.-
VIII./2. I I - -

I 

9 Zelená renkloda veliká ... VIIl./3.-
IX./l. /* I - - 10 Nancyská ......... VIII./1.-2. I I - -

10 Mirabelka nancyská ..... VIII./3.-
IX./l. I* I - -

11 Kirkova . . . . . . . ... IX./l. - I - - Broskve: I 

Třešně: I 
1 Vítěz ........... VIl./2. - /* - - *) do viničných 

poloh 

2 Rychlíce německá *) . . . . . VI./1.-2. I I I - 2 May Flower ........ VII./2. - /* - -

3 Boppardská raná ") . . . VI./1.-2. I I I - 3 Sneedova ......... VII./2.-3. - I* - -

8 Troprichterova . . . . . . . VI./2.-3. I I I I 4 Amsdenova ........ VII./2.-3. - /* - -

17 Napoleonova chrupka ' VII./1.-2. I I I I . . . . 7 Riversova raná ....... VIII./1.-2. - I* - -

20 Hedelfingenská chrupka . . . VIl./2. I I I I 10 Madlenka červená ..... VIIl./3.-
IX./l. - I* - -

23 Germersdorfská černá chrupka VII./2.-3. I I I I 
14 Královna zahrad ...... IX./2.-3. - /* - -

24 Skalka ......... VII./2.-3. I I I I Krajová odrůda 
moravská I 

Višně: 
I 
I 

1 Vackova višeň . . . .. VI./2.-3. I I I I 

2 Sladkovišeň raná ...... Vl./2.-3. I - - - i 

I 4 Amarelka královská VI./3.-..... 
VII./1. I I - I 

5 Ostheimská višeň . . . .. VII./2. I I I I 

6 Morela pozdní (stinná) ... VII./3. I I I I -
•) Viz poznámku na str. 60. 
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Přehled jabloňových a hrušňových odrůd podle jednotlivých oblastí ovocnářských 
ve Slovenské zemi. 

-· ·· 1 

I~, 
I'~ I . 
I I 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

, Hlavní odrůdy. 

i 

26! Parména zlatá 
38 Kanadská reneta 
39 So!ivarské 
40 Jonathan 
42 Baumannova reneta 
43 Hoskoopské 
4t Parkerovo 

I Vedlejší odrůdy. 
I 

i 1 Průsvitné žluté 
;j Chdrlamov<.•ski 

12 Kardinál žíhaný 
21 A.nanasovú reneta 
25 r.:.r:isokvět žlutý 
28 Bat>.il . . . . 
41 Kožená reneta zimní 

I 
I - -I HRUSNE. 

I 
I Hlavní odrůdy. 

lll Williamsova 
l B Boscova lahvice 
23

1 
Pastornice 

I Vedlejší odrůdy. 
il 
6! 

12 
14. 
15] 
21' 

66 

Magdalenka 
Muškatelka turecká 
Špinka 
Salisburyho 
Hardyho máslovka 
Dielova máslovka 

Ov~~~Ú~ké I ]11 ~ i I 
--~blasti I ~ ;~ ! Jakost I 
I: II 

1

III
1 

b; i~! ----·--
Zralost 

i i 
I I 

1-11 
1-1 

TI 
- I 

I 

i I 

' I 
I 
i 
I 

. """' 

I 
I 

I I ! I I 

l!/i I 
I -,-1 

/ I i i I i 

i I 
/I! I 

- -1 

i ' I I 

- I j 

i 

I. 
I. i 

I.III. I 

I. 
II. 

XI.-III. 
XII.-IV. 
XII.-IV. 
XII.-V. 
XII.-V. 

I. 
I. 

I XII.-V. 
! XII.-V. 

I. III. 
lI. 
II. 
I. 
I. 

II. 
I. 

I. 
I. 

II. 

VIL-VIII. 
VIII. 
X.-XII. 
XI.-II. 
XL-III. 

: XI.-IIL 
XII.-V. 

VIII.-IX. 
X.-XI. 
XI.-I. 

- -' I./II. VII. 
- -' I. I VIII. 

I I I. vriI.-rx. 
I I I. IX.-X. 

I I. IX.-X. 
I. XI.-I. 

Poznámka 

I 
I 

.B 
"' >U 

2 

6 

7 

ll 

12 

4 

8 

9 

2 

6 

17 

I 19 

20 

23 

I 4 
I 

13 

16 

21 

5* 

Přehled odrůd 

švestek, sliv a třešní pro Slovenskou zemi. 

Druh a odrůda 

Švestky (inkl. pološvestky): 

Esslingenská *) 

Gemerská 

Agenská 

Bystřická muškátová 

Domácí velkoplodá (Bystrická) 

Slívy, renklody, mirabelky: 

1\falvazinka 

Althannova rcnkloda 

Zelená renkloda veliká 

Třešně: 

Rychlice nčmecká *) 

Lyonská raná „) . . 

Napoleonova chrupka 

Velká černá chrupka 

Hedelfingenská chrupka 

Germersdorfská černá chrupka 

Krajové odrůdy třešní: 

Medňanská ") 

Naršanská 

Krupinská dudečka ... 

Čelovecká . . . . . 

I Doba sklizně 

VIII./1. 

VIII./3.
IX./l. 

IX./1. 

IX./3. 

IX./3. 

VíI.13.
VIII./2. 

VIII./2.-3. 

VIII./3.
IX./l. 

VI./1.-2. 

VI.,'2. 

VII./1.-2. 

VII./l.-2. 

VII./2. 

VII./2.-3. 

VI./1.-2. 

VI./3.-
VIL/I. 

VI./3.-
VII./2. 

VII./2 . 

Vhodnost pro 
, i stro-1 vyšší 

polní · za- i mo- po-
sady hrady řadí 1 lohy 

_i --. 

I 

I I 

/* 

' 

I 

I 

I 

I I 

; I 

I 

I ! 

·-··-·- ··-----i-

Poznámka 

čti: Ažanská 

*jen při zaiiště
ném od.bytu 

"') Rané odrůdy mají na Slovensku a v Podkarp. Rusi zvláštní v::·znam v nejpříznivějších polohách. 
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Přehled odrůd 

višní, meruněk a broskví pro Slovenskou zemi. 

, _s Druh a :rů-da-----1,1-:ob-a -skl~ně 11-~~~ v::~I1f :ir~~~l1 ryšší 
1 

- ~ozna_·_ mka -1 

I 
~ d h d 1 mo- po->U sa y ra y • ď , 1 h , ______ ra 1 ·, o y 

Višně: ------------ -- -- I I \ ------ -- - 1 

Vackova višeň 

3 Španělská višeň 

4 Amarelka královská 

5 Ostheimská višeň 

Meruňky: 

4 Sabinovská 

5 Maďarská nejlepší 

8 Trnavská 

11 Rakovského 

12 Růžová pozdní 

Broskve a nektarinky: 

1 I Vítěz 

2 I May Flower 

3 I Sneedova 

4 I Amsdenova 

5 Alex:drova raná 

6 I Lord Napier (nektarinka) 

8 Miss Lola 

12 I Champion 

13 Elberta 

14 I Královna zahrad 

68 

VI.f2.-3. 

Vl.f3.
VII.fl. 

VI./3.
VII.fl. 

I VII.f2. 

VII.f2.-3. 

VII./2.-3. 

I VII./3.-
VIII.fl. 

VIII.fl.-2. 

VIII.f3. 

VII.f2. 

VII.-2. 

VII.f2.-3. 

VII.f2.-3. 

VII.f2.-3. 

VII.f2.-3. 

VIII.fl.-2. 

IX.fl. 

IX.fl. 

IX./2.-3. 

-I 

-\ 

Ružová neskorá 

Broskve prospí
vají ve viničných 
polohách, pro 
rozsáhlé polní 
sady jsou méně 
vhodné 

.... ~ 

·~ 

Přehled jabloňových a hrušňových odrůd podle jednotlivých oblastí ovocnářských 
pro Podkarpatoruskou zemi. 

~ Druh a odrůda Poznámky 

Ovocnář- - ]-li .§ --- I i 
ské oblasti 'i ~ Jakost I Zralost i' 

I. I II. clí >" ---

1 

I i I I 

,CJ 

JABLON~. ' ! I 'i 

I I I 

Odrůdy hlavní. I : i i I 

39 Solivarské . . . . . . . I f I f f 

40 I Jonathan 

43 I Boskoopské 

I, 44 I Parkerovo 

Odrůdy vedlejší. 

1 Průsvitné žluté 

3 Charlamowski 

8 Antonovka 

12 Kardinál žíhaný 

I 28 I Batul 

36 I Vejlímek červený 

HRUŠN~. 

Odrůdy hlavní. 

9 Clappova 

11 Williamsova 

18 I Boscova lahvice 

Odrůdy vedlejší. 

Magdalenka 

1 7 Charneuská 

19 Křivice 

20 I President Mas 

21 I Dielova . 

23 I Pastornice 

f I I -

I I I -

f I f I 

f

f 

I 

-1 

f 

I 

I.fII. 

I. 

I. 

I. 

XII.-IV. 

XII.-V. 

XII.-V. 

XII.-V. 

f I.fII. VIL-VIII. 

VIII. f II. 

f II. X.-XI. 

II. X.-XII. 

I. 1· XI.-III. 

II. Xl.-IV. 

I. VIIl.-IX. 

I. VIII.-IX. 

I. X.-XI. 

I.-II. VII. 

I. X. 

1.-II. XI.-XII. 

I. XI.-XII. 

I. XI.-1. 

II. Xl.-1. 

jen pro hornaté 
polohy 

69 
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Přehled odrůd 

peckovin pro Podkarpatoruskou zemi. 

--1 ----- - -i- -Vhodnost pro - I 

..s Druh a odrůda Doba sklizně pohi~z:-- I stro-: vyšší I 
„~ i mo- I po- i 

>U J I sady hrady • d' 1 h I 
, , 1 ra1oy 

Švestky (inkl. pološvestky): I I I I I 
2 
4 
8 
9 

Esslingenská ") 
Buhlská 
Do lanka 
Ardanovská (typ Domácí švestky 

velkoplodé) 

Slívy a renklody: 

I I Bonne de Bry 

4 I Malvazinka 

5 I Ontario 

8 1 Althannova renkloda 
9 J ·Zelená renkloda veljká 

3 
6 
8 

17 
19 
22 
23 

I 
15 

1 
5 

4 
5 

4 
5 
9 

11 

Třešně: 

Boppardská raná ") 
Lyonská raná ") 
Twprichterova 
Napoleonova chrupka 
Velká černá chrupka 
Františkova chrupka 
Germersdorfská černá chrupka 

Krajové odrůdy třešní: 

Kolářova veleraná ") 
Limbachova chrupka 

Višně: 

Vackova 
Ostheimská 

Meruňky: 
\ 

Sabinovská 
Maďarská nejlepší 

Broskve: 

Amsdenova 
Alexandrova raná 
Haleho raná 
La France 

•) Viz poznámku na str. 60. 
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VIII.JI. 
VIII./2. 
pol. IX. 

IX./1.-2. 

VII./3.
VIII./l. 

Vll./3.-
VIII./2. 

VIII./1. 

VIII./1.-2. 
VIIL/3.-

IX./1. 

VI./1.-2. 
VI./2. 
VL/2.-3. 
VII./1.-2. 
VII./1.-2. 
VII./2.-3. 
VII./2.-3. 

V./3. 
VI.13.

VII./l. 

VI.12.-3. 
VII./2. 

VIL 12.-3. 
VII./2.-3. 

VII./2./3. 
VII.12.-3. 
VIII./2. 
VIII.13.-

IX./l. 

I 
/* 

/* 

Poznámka 

*jen přizaiiště
ném odbytu 

Broskve prospí
vají v polohách 
vin čných 

Přehled drobnoplodých a ostatních druhů ovocných pro celé 
Československo. 

..S I Druh a odrůda I- Velikost plodů li ~arva --- -l,~oba ~::ně I p~znám~ 
~ ~~ 

>U I . I ' l~-Rybízy: 

a) Odrůdy běloplodé 
I 

i I Holandský bílý 

b) Odrůdy 
červenoplo dé 

21 Děvínský velkoplodý 

31 Heros 

41 Fayův úrodný 

51 Třešňový červený 

61 Vierlandenský raný 

71 Houghton Castle 

8 Holandský červený 

c) Odrůdy černoplodé 

91 Goliáš . . . . . 

101 Neapolský černý 

Angrešty: 

Žlutý nejranější 

21 May Duke 

31 Neuwiedský raný 

41 Honingův nejranější 

5 Jundrovský červený 

:1 J=dm~ký žlu<ý 

Maurerův 

Industrie 

91 Bílý úrodný 

prostřední 

nápadně veliký 

velmi veliký 

až nadprostřed. 

nadprostřední 

prostřední 

prostřední 

veliký 

veliký 

prostřední 

prostřední 

nad prostřední 

veliký 

prostřední 

prostřední 

prostřední 

veliký 

nad prostřední 

veliký 

bílá, žlutavě 
žilkovaná 

krásně červená 

leskle červená 

sytě červená 

sytě červená 

světle červená 
až granátová 

leskle červená 

světle červená 

černá 

černá 

mdle zlatěžlutá 

purpurově rudá 

žlutavě zelená 

mdle zlatěžlutá 

VI./3. 

VI./3.-
VII./l. 

VII./l. 

VII./l. 

VII./l. 

VIL/I. 

VII./l. 

VII./l.-2. 

VII./2.-3. 

VII./2.-3. 

VII.JI. 

VII.JI. 

VII./l. 

VII./l. 

hnědavě karmín.I VII./l. 

zlatěžlutá I VII. 

temně purpur. I VII./2. 

temně rudá VII./2.-3. 

zelenavě bělavá, 
na slunci červe-
ně skvrnitá VIl./2.-3. 

1 

krajová od
růda sloven. 

krajová 
oJruJa 
moravt.ká 

71 
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I! 



Pi'ehled drobnoplodých a ostatních druhů ovocných pro celé 
C'.:eskoslovensko. 

I I ---
1..s Druh a odrůda Velikost plodů Barva Doba sklizně I 
I -~ ( ' ') I I~~---- I zraru 

72 

1 Angrešty (pokračování): 

1 O Lady Delamere 

' II I Triumphant 
I 

12] 

ul 
I 

Bílý nádherný 

Keepsake 

I Maliny: 

li Marlboro 

21 Lloyd George 

3! Preussen (Pruská) 
I 

41 Hornet 

Ostružiny: 

li Wilsonova raná 

21 Taylorova úrodná 

Jahody: 

li Deutsch Evern 

21 Vítěz 

31 Noble 

41 Královna Luisa 

51 Oberschlesien (Horno-
slezská) 

\ 

61 Madame Moutot 

71 Jucunda 

81 Dobeltická 

9j RUgen (Rujana) 
' 

veliký 

veliký 

veliký 

veliký až velmi 
veliký 

nadprostřední 

velmi veliký 

velmi veliký 

nad prostřední 

značně veliký 

nadprostřední 

prostřední 

nadprostřední 

velmi veliký 

velmi veliký 

velmi veliký 

obrovský 

prostřední 

prostřední 

nad prostřední 

světle zelená, 
na slunci čer
venohn. skvrn. 

světle žlutá 

zelenavě bílá, 
skvrnitá 

světle zelená 

sytě červená 

temně červená 

lákavě červená 

temně červená 

černá 

černá 

sytě červená 

světle červená 

světle červená 

sytě červená 

jasně červená 

světle červená 

rumělkově červ. 

živě červená 

živě červená 

VII./2.-3. 

VII./2.-3. 

VIl./2.-3. 

VIl./2.-3. 

VII./l.-2. 

VII./l. 

VII./2. 

VII./2.-3. 

VII./3.
VIIl./I. 

VIII./2.-3. 

VI./I. 

VL/2. 

Vl./2. 

VI./2. 

Vl./3.
VII./l. 

VI./3.
VII./I. 

Vl./3.
VII./I. 

VI./2.-VIII. 

VII/1.-IX/l. 

Poznámka 

měsíční 

Pfehled drobnoplodých a ostatních druhů ovocných pro celé 
C'.:eskoslovensko. 

I~ Druh-a o-d-rů_d_a I Velikost plodů Povrch plodů Doba sklizně Poznámka I 
I (zrání) 

i 
i 

,CJ 

Lískové ofíšky: 

11 Lombardský bílý 

21 Barrův zellský 

3 / Burchardtův zellský 

41 Ludolphův zellský 

Sl Nový obrovský 

61 Webbův 

71 Hallský obrovský 

I 
sl Bolwillerský 

[ Mišpule: 

li' Holandská obrovská 

2 Královská 
I 

31 
I 

I li 

Obecná 

Kdoule: 

Bereczkého 

21 Champion 

31 Perská cukrová 

Sladkoplodé jeřáby: 

11 Moravský jeřáb sladko
plodý 

2\ Ruský jeřáb sladkoplodý 

'-----~--c-~~-~l~-~i~-

prostředně ve
liký, protáhlý 

veliký 

prostřední, 
srdčitý 

obrovský 

obrovský 

velmi veliký, 
dlouhý 

hnědý, stříbřitě 
plstnatý 

světle hnědý, 
proužkovaný 

světle hnědý, 
proužkovaný 

červenohnědý, 
proužkovaný 

světle žlutohnědý, 
proužkovaný 

hnědý, hedváb. 
plstnatý 

obrovský, krátce! sytě hnědý 
přišpičatělý 

nadprostřední, 
široce srdčitý 

velmi veliký 

světle hnědý, 
proužkovaný 

temně hnědý 

! 

VIII./2.-3. I 

IX./I.-2. 

IX./2. 

IX./2.-3. 

IX./2.-3. 

IX./2.-3. 

IX./3. 

IX./3.-X./l. 

X.-XI. 

veliký 

malý 

bronzově hnědýl X.-XI. 

obrovský 

prostřední 

menší 

jako u divokého 
jeřábu 

dtto. 

hnědý nebo žlu
tavě bronzový 

sytě žlutý, hně
davě plstnatý 

sytě žlutý, 
šedavě plstnatý 

světle žlutý, 
šedě plstnatý 

šarlatově rudý 

dtto. 

X.-XI. 

IX./3.
X./1.-2. 

IX./3.
X./1.-2. 

X. 

X./2.-3. 

dtto. 

velmi 
úrodný 

velmi 
úrodný 

Vhodné pro 
stromořadí 
ve vyšších 
polohách 
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Přehled vlašských ořešáků je uveden v textu na str. 184. a d., kde jsou 
zároveň stručně popsány hlavní odrůdy a typy, a to se zřetelem na ořechy 
domácí a dovážené. 

, 
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TABELÁRNÍ PŘEHLEDY 
0

VÝBĚRÚ TRZNÍCH JABLEK A HRUŠEK PODLE JEDNOTLIVÝCH 

OBLASTÍ OVOCNÁŘSKÝCH č. 1.-25. 

(Str. 76 až 120). 

·--'-~""'-· 



ZEMĚ ČESKÁ. 

1./1. OBLAST POLABSKÁ. 

Okresy: Brandýs n. L., Čáslav, Český Brod, Holice, Hradec Králové, Chlumec n. C., Chrudim, 
Kladno, Kolín, Kouřim, Kralupy n. Vlt., Kutná Hora, Mělník, Městec Králové, Necha
nice, Nové Benátky, Nový Bydžov, Nymburk, Pardubice, Poděbrady, Praha-hlavni 
město, Praha-sever, Praha-východ, Praha-západ, Přelouč, Roudnice n. L., Slaný, Štětí, 
Unhošť, Velvary, Vysoké Mýto. 

I,~ 
o. Druh a odrůda 
"' 

Vhodné pro i ... _ . 

I 
---1 ~ Udobí Popis 

polní stro- vyšší -;j i uchovatelnosti na str. 

•u 
JABLONĚ. 

sady mořadí polohy, ,._, i 
I I ____ ----~----·------ --'-----cl-------c-
1 
-------;-I I 

Hlavní odrudy. 

4. Croncelské 

s.
1 

Řehtáč soudkovitý 

12.I Kardinál žíhaný 

20.I Matčino 
30.1 Blenheimská reneta 

37.' Panenské 

38.; Kanadská reneta 

42.1 Baumannova reneta 
I 

43.J Boskoopské 

44. Parkerovo 

47. Ontario 

48.! Boikovo 
I 

I Vedlejší odrudy. 

1.1 Průsvitné žluté 

2.i Astrachán červený 

, 3.1 Charlamowski 

I 7 ·I Grávštýnské 

27.'. Malinové hornokrajské 

41.1 K~žená reneta zimni 

4S. Wagenerovo 

Krajové odrudy. 

17.1! 
18. 

Košíkové 

Malinové holovouské 

76 

I. IX.-X. 127 

I. I IX.-XI. 127 

II. X.-XII. 
1

1 129 

I. I Xl.-II. 130 

I. I XIl.-111. 133 

I. XI.-IV. 134 

I. XIl.-IV. 13S 

II. XII.-V. 136 

I. XIl.-V. 136 

I. I XII.-V. I 136 I 

II. 1.-V. 

II. 1.-VI: 

1./11. VIL-VIII. 

II. VIII. 

137 

137 

126 

126 

II. VIII. 127 

I. X.-XI. 127 i 

I. Xl.-III. 132 

I. I XII.-V. 13S i 

I. XIl.-V. 137 

II. 

I. 

X.-II. 

Xl.-1. 

130 

130 

. ~j. 

g 
.i~ 
-~ 

i 
~I 

,,_, 
'f" 

.'r>~ 

ZEMĚ ČESKÁ. 

1./1. OBLAST POLABSKÁ. 

Okresy: Bran1ýs n. L., Čislav, Český Brod, Holice, Hradec Králové, Chlumec n. C., Chrudim, 
Kladno, Kolín, Kouřim, Kralupy n. Vit., Kutná Hora, Mělník, Městec Králové, 
Nechanice, Nové Benátky, Nový Bydžov, Nymburk, Pardubice, Poděbrady, Praha
hlavní město, Praha-sever, Praha-východ, Praha-západ, Přelouč, Roudnice n. L., Slaný, 
Štětí, Unhošť,Velvary, Vysoké Mýto . 

,...; 
o 
~ Druh a odrůda 
"' •u 

Vhodné pro 

polní I stro- I vyšší 
, sady mořadí polohy' 

--- I I 
HRUŠNĚ. 

Hlavní odrudy. 

9.1 Clappova 

10. 

11. 

lS. 

Solanka 

Williamsova 

Hardyho máslovka 

16.I Avranšská 

l 7. I Charneuská 

18.[ Boscova lahvice 

22.[ Lucasova máslovka 

! Vedlejší odrudy. 

1.1 Magdalenka 

2., Červencová 
i s.I Muškatelka šedá 

6.: Muškatelka turecká 

7. ! Trévouská 
I 

12.1 Špinka 

13.1 Kongresovka 

20.1 President Mas 

I 21.1 Dielova máslovka 

23. I Pastornice 

24.I Pařížanka 

I 

... 
"' 
~ ,._, 

Údobí 
uchovatelnosti 

I. 1 VIII.-IX. 

I. Vlll.-IX. 

I. VIIl.-IX. 

I. IX.-X. 

I. X. 

I. X. 

I. X.-XI. 

I. XI.-1. 

l./11. I VII. 

. I 
Popis 1 

na str.I 

---'----i 

141 

141 

141 

142 

142 

142 

143 

144 

139 

II. I VIL-VIII. 139 

I. VIII. 140 

I. VIII. 140 

I. VIII.-IX. ! 140 

I. VIII.-IX. I 141 

II. VIII.-IX. 142 

I. XI.-XII. 143 

I. Xl.-1. 143 

II. I XI.-1. 

I. XII.-11. 

144 

144 

77 



ZEM.Ě ČESKÁ. ZEMĚ ČESKÁ. 

2./II. OBLAST DOLNÍHO POLABÍ A POOHiU. 2./11. OBLAST DOLNÍHO POLABÍ A POOHiH. 

Okresy: Bílina, Duchcov, Hora Sv. Kateřiny, Horní Litvínov, Chabařovice, Chomutov, Jirkov, 
Kadaň, Libochovice, Litoměřice, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Postoloprty, 
Teplice-Šanov, Ústí n. L., Úštěk, Žatec. 

Okresy: Bílina, Duchcov, Hora Sv. Kateřiny, Horní Litvínov, Chabařovice, Chomutov, Jirkov, 
Kadaň, !--ibochoyice, Litom~řice, I:ouny, Lovosice, Most, Podbořany, Postoloprty, 
Teplice-Sanov, Ustí n. L., Uštěk, Zatec. 

,..; 
o 
o. 

"' )u 

i 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

4. · Croncelské 

5. ~ Řehtáč soudkovitý 

12. Kardinál žíhaný 

20. 1 Matčino 
! 

30. Blenheimská reneta 
I 

37. Panenské 

38. Kanadská reneta 

42. Baumannova reneta 

43. Boskoopské 

44.' Parkerovo 

47. Ontario 

48. Boikovo 

Vedlejší odrůdy. 

1. Průsvitné žluté 

2.: Astrachán červený 

3.' Charlamowski 

7. Grávštýnské 
I 

1~1 Gdánský hranáč 

16. Landsberská reneta 
' 

19.: Harbertova reneta 

26. Parména zlatá 
i 

27. i Malinové hornokraiské 
411 K· · · , ' 

• ! ozena reneta z1mn1 
I 

45.I Wagenerovo 

I Krajové odrůdy. 
22.1 Anýzové české 
23. Kutscherovo 

46. ! Punčové 
I 
I 

78 

Vhodné· pro -I -- I . ..: i ··- Vh-;-chi~~o-· ----- ----· 

----- „. ~ Údobí I Popis i 8.1 Druh a odrůda ,„ ~ Údobí Popis 
sady st~o- vyssi i ~ uchovatelnosti 1 na str. ! ··. .O ' sady ' stro- vyssi I ~ uchovatelnosti I na str. 

moradí polohy, .__, I I · >U mořadí polohy, .__, 
I 

I 

I • I I HRUšNe. 

I Hlavní odrůdy. 

I. IX.-X. 127 í 9.1
1 

Clappova ! / - / I. VIII.-IX. I 141 
I. IX.-XI. 127 I . 

10.1 Solanka I I I I. VIII.-IX. 141 
II. X.-XII. 129 · 

I. XI.-II. 130 111.1 Williamsova / - - I. VIII.-IX. 141 

I. XIL-III. 133 15.i Hardyho máslovka I ! I. I IX.-X. I 142 

I. Xl.-IV. 134 i 
16., Avranšská I I I I. X. 142 

I. Xll.-IV. 135 
II. XIL-V. 136 17. Charneuská I I ! I. X. 142 

I. XII.-V. 136 18.
1 

Boscova lahvice I / I. X.-XI. 143 
I. XII.-V. 136 I 

22. Lucasova máslovka I / 
1 

- I. XL-I. 144 
II. I.-V. 137 I • 

II. I.-VI. 137 I Vedlejší odrůdy. f 

. I i.; Magdalenka - - l./II. ! VII. 139 

I.III.' VII.-VIII. 126 2.! Červencová I / - - II. VIL-VIII. 139 
, I 

n. vnr. 126 12 . s~ . '· I ' I I V'II -IX 141 .. p1n,._a 1 • l • • 

II. VIII. 127 I 

r. X.-XI. 127 13., Kongrcsovka I - - II. VIII.-IX. I 142 

II. X.-I. 129 14.i Salisburyho I I. IX.-X. I 142 

I. i XI.-I. 130 I 20.I President Mas / / - I. XI.-XII. 143 
I./II .. XI.-II. 130 I I . • 

I. ! XI.-III. 132 21.1 D1clova maslovka / - i I. XI.-I. I 143 

I. XI.-III. 132 23. Pastornice j -
1 

- ] II. XI.-I. 144 
I I I 

I. XII.-V. 135 24 I p v.v nk ( ;' I I XII -II 144 
•

1 
anza a . 1 - 1 • • • 

I. XII.-V. 137 I 

I Krajové odrůdy. 

25.; Koporečka . . . . . . . I I - I I. i XI.-II. 144 
I. XI.-II. 131 

!./II. XI.-II. 131 

i II. XI.-V. 137 , 

• 79 



ZEMĚ ČESK.A. 

3.IIII. OBLl\ST JIZERSKO-PODKRKONOŠSKÁ. 

Okresy: Bělá pod Bezdězem, Česká Lípa, Česká Skalice, Český Dub, Dubá, Dvůr Králové n. L., 
H;:iřice, Jaroměř, Jičín, Libáň, Mimoň, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nová Paka, 
Sobotka, Turnov. 

1;1 I Vhodné pro .... 
Údobí "' Popis Druh a odrůda i-d I stro- l~yšší o 

.!<I uchovatelnosti na str. Oj 

I sa Y [mořadí polohy ....., 
>U I 
-·---·- . - . 

I 
I I 

I 
JABLON~. 

\ 
I 

Hlavní odrůdy. ! 
I 

' I 

4. Croncelské I I I. IX.-X. 127 .. .. . ... I 

5. Řehtáč soudkovitý . . . . . . I I I I. IX.-XI. 127 

12. Kardinál žíhaný .... . . I - I II. X.-XII. 129 

20. Matčino .......... I I I I. XI.-II. 130 

30. Blenheimská reneta ..... I - ! I. XII.-III. 133 

37. Panenské ......... I I I I. XI.-IV. 134 

38. Kanadská reneta .. . . . . ! - - I. XII.-IV. 135 

42. Baumannova reneta ..... I I I II. XII.-V. 136 

43. Boskoopské ........ I - I I. XII.-V. 136 

44. Parkerovo . . . . . . . . . I I I I. XII.-V. 136 

47. Ontario ......... I i I I II. I.-V. 137 

48. Boikovo . . . ...... I I I I II. I.-VI. 137 
I 

Vedlejší odrůdy. I 

1. Průsvitné žluté I - I I./II. VIL-VIII. 126 . . . .... I 

2. Astrachán červený . . . .. I - I II. VIII. 126 

3. Charlamowski ..... " . I - I II. VIII. 127 „ 7. Grávštýnské ........ I - I I. X.-XI. 127 
I 

15. Gdánský hranáč ...... I I 
I 

I II. X.-I. 129 

16. Landsberská reneta ..... I I I I. XI.-I. 130 
26. Parména zlatá . . . . ... I I I I. XI.-III. 132 
27. Malinové homokrajské ... I - I I. XI.-III. 132 
41. Kožená reneta zimní .... I - - I. XII.-V. 135 
45. Wagenerovo ..... . . . I - - I. XII.-V. 137 

Krajové odrůdy. 

18. Malinové holovouské .... I - I I. XI.-1. 130 

80 

ZEMĚ ČESK.A. 
3./111. OBLAST JIZERSKO-PODKRKONOŠSKÁ. 

Okresy: Bělá pod Bezdězem, Česká Lípa, Česká Skalice, Český Dub, Dubá, Dvůr Králové n. L„ 
Hořice, Jaroměř, Jičín, Libáň, Mimoň, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nová Paka, 
Sobotka, Turnov. 

I,..; 
o 

I 0. 

00 

"u 
Druh a odrůda 

I HRUŠNĚ. 
1 Hlavní odrůdy. 

9.1 Clappov::i 

110.1 Solanka 

111.1 Williamsova 

! 15 .. Hardyho máslovka 

'16.· Avranšská 

'17. Charneuská 

'rn. Boscova lahvice 

I Vedlejší odrůdy. 

i. I Magdalenka 

2.1 Červencová 

6.1 Muškatelka turecká 

7.1 Trévouská 

! 12.1 Špinka 

/ 13.1 Kongresovka 
I I 
1 

14.I Salisburyho 

'20./ President Mas 

i 21.1 Dielova máslovka 

23. Pastornice . . . 

6 

Vhodné pro 
... .. 1··- „' 

d stro- I vyss1 
sa Y mořadí polohy 

-·---- -

-

I i 

- -
I 

I 

I 

I i 
I i I 

I 
I - -
I - -

I - -
1·• 

I I I I 

i i I 

I - - ! 
I 
I 
I 

-

I I 
I -

... 
"' o 
~ ....., 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

Údobí 
uchovatelnosti 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

IX.-X. 

X. 

I X. 
, X.-XI. 

l./II. : VII . 

II. VII.-VIII. 

I. VIII. 

I. VIII.-IX. 

I. VIII.-IX. 

II. VIII.-IX. 

I. IX.-X. 

I. XI.-XII. 

I. XI.-I. 

II. XI.-I. 

Popis 
na str. 

141 

141 

141 

142 

142 

142 

143 

139 

139 i 

140 

140 

141 

142 

142 

143 

143 

144 

81 



-.,...,----· 

ZEMĚ ČESKA. ZEMĚ ČESKA. 

4./IV. OBLAST ORLICKÁ. 4.jIV. OBLAST ORLICKÁ. 

Okresy: Broumov, Kostelec n. Orl., Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Náchod, Nové Město n. 
Met., Opočno, Police n. Met„ Rokytnice v Orl. horách, Rychnov n. Kněž„ Teplice 
n. Met„ Ústín. Orl., :Zamberk. 

Okresy: Broumov, Kostelec n. Orl., Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Náchod, Nové Město n. 
Met„ Opočno, Police n. Met„ Rokytnice v Orl. horách, Rychnov n. Kněž„ Teplice 
n. Met„ ústí n. Orl„ :Zamberk. 

Vhodné pro i,~I 
Druh a odrůda -·-1 ~ro~ :~yšší 

sady lmořadí polohy 

... 
VJ 

~ 
Údobí i Popis I 

uchovatelnosti I na str. , 

,~I 
o. I Druh a odrůda 

Vhodné pro I 

d l-~r:-1 vyš; I 
.... 
"' ~ Údobí i Popis 

uchovatelnosti i na str. "' u 
-----

..... "' ,čJ 

JABLON~. HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. Hlavní odrůdy. 

sa Y 1 mořadí 1 polohy 
----~-

"' ..... 

4.1 Croncelské I. IX.-X. 127 9. Clappova / _ j I. VIII.-IX. 

5.i Řehtáč soudkovitý I. IX.-XI. 127 I 10., Solanka i I. VIII.-IX. 
I 

12.i Kardinál žíhaný - II. X.-XII. 129 I 11.! Williamsova / - - I. VIII.-IX. 

20 ·. Matčino I. XI.-II. 130 \ 15.' Hardyho máslovka I ; r IX -X ·1 ' • • • 

37.l Panenské I. XI.-IV. 134 16.i Avranšská ; I. X. 
i 

, 38.' Kanadská reneta I - - I. XII.-IV. 135 '17.] Charneuská / / I. X. 
I ' I 

42.! Baumannova reneta II. XII.-V. 136 ' 18. Boscova lahvice f j / fo x.-XI. 

43.\ Boskoopské - I. XII.-V. 136 Vedlejší odrůdy. 
I 

47.1 Ontario II. I.-V. 137 1. Magdalenka j - - I./II. ' VII. 

48., Boikovo II. 
1 
!.-VI 137 :;; '.l.' Červencová / - - II. ! VIL-VIII. 

Vedlejší odrůdy. 1 7. Trévouská j / I. VIIl.-IX. ' ' 1. Průsvitné žluté -- I.III.: VIL-VIII. 126 J 12. Spinka / I. VIII.-IX. 

2.
1 

Astrachán červený - II. VIII. 126 ~ 1.3. Kongresovka j - - II. ' VIII.-IX. 

3.: Charlamowski - II. VIII. 127 i ·~ 14.1 Salisburyho / I. IX.-X. 
I· I I 

7.'. Grávštýnské - I. 1 X.-XI. 127 20. President Mas - I. XI.-XII. 

, 15.\ Gdánský hranáč \ II. X.-I. 129 1 23. Pastornice - - II. XI -I 
·. I ' . . 
16.\ Landsberská reneta I. 

1 

XI.-I. 130 1 24.; Pařížanka . / - I. XII.-II. 
I I 

. 26.· Parména zlatá I. í Xl.-III. 132 

1
27. Malinové hornokrajské \ - I I. i XI.-ITI. 132 

' I 

: 41., Kožená reneta zimní - - I. I XII.-V. 135 
I 

I 
Krajové odrůdy. 

117. Košíkové . . . . - I II. X.-II. 130 

82 I 6. 

141 

141 

141 

142 

142 

142 

143 

139 

139 

140 

141 

142 

142 

143 

144 

144 

83 



ZEMĚ ČESKÁ. 

5./V. OBLAST LUŽICKO-KRKONOŠSKÁ. 

Okresy: Benešov n. Plouč., Bor u České Lípy, Cvikov, Česká Kamenice, Děčín, Frýdlant, Haň
špach, Hostinné, Chrastava, Jablonec n. Nisou, Jilemnice, Liberec, Lomnice nad Popel
kou, Maršov, Německé Jablonné, Nové Město p. Smrkem, Rokytnice n. Jiz., Rumburk, 
Semily, Šluknov, Tanvald, Trutnov, Úpice, Varnsdorf, Vrchlabí, Vysoké n. Jiz., Žacléř, 
Železný Brod. 

,..; 
o 
o. 
oň )u 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

! Hlavní odrůdy. 

4.' Croncelské . . . 

' 5.i Řehtáč soudkovitý 

i : 
i 12.1 Kardinál žíhaný 
I 

37. 

42.1 

47. 

48. 

Panenské 

Baumannova reneta 

Ontario 

Boikovo 

Vedlejší odrůdy. 

I i.! Průsvitné žluté 

2.1 Astrachán červený 

3.; Charlamowski 

7.1 Grávštýnské 
I 

9.j Lebelovo 

14.1 Grahamovo 

. 15.1 Gdánský hranáč 

' 16.i Landsberská reneta 

84 

Vhodné pro 

ad 1 stro- •. vyšší 
s Y !mořadí polohy 

'""' 
~ 

Údobí Popis 
uchovatelnosti na str. 

>--> 

I. IX.-X. 127 

I. IX.-XI. 127 

II. X.-Xll. 129 

I. XI.-IV. 134 

II. 'XII.-V. 136 

II. I.-V. 137 

II. I.-VI. 137 

l./II. · VIL-VIII. 126 

II. VIII. 126 

II. VIII. 127 

I. X.-XI. 127 

II. · X.-XII. 128 

II. X.-XII. 129 

n. X.-I. 129 

I. XI.-1. 130 

ZEMĚ ČESKÁ. 

5./V. OBLAST LUŽICKO-KRKONOŠSKÁ. 

Okresy: Benešov n. Plouč., Bor u České Lípy, Cvikov, Česká Kamenice, Děčín, Frýdlant, Haň
špach, Hostinné, Chrastava, Jablonec n. Nisou, Jilemnice, Liberec, Lomnice nad Popel
kou, Mai:_šov, Německé Jablonné, Nov~ Město p. Smrkem, Rokytnice n. Jiz., Rumburk, 
Semily, Sluknov, Tanvald, Trutnov, Upice, Varnsdorf, Vrchlahí, Vysoké n. Jiz., Žacléř, 
Železný Brod. 

< )~ 
o 
::i. Druh a odrůda 

I ,;G 
'>U 

HRUŠNĚ. 

mavní odrůdy. 

o Clappova 

10. Solanka 

, 15. Hardyho máslovka 

16. Avranšská 

1 7. Charneuská 
'1 

18. Boscova lahvice 

Vedlejší odrůdy. 

I. Magdalenka 

2.· Červencová 

;:i. Muškatelka šedá 

112. Špinka 
I 

i 13. 
I 
I 
! 14. 

Kongresovka 

Salisburyho 

1 23. Pastomice 

Vhodné pro 
--- - -

stro- vyšší 
sady mořadi' polohy 

'""' VO 

~ 
>--> 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I.;II. 

II. 

I. 

I. 

II. 

I. 

II. 

Údobí Popis I 
uchovatelnosti na str. 1 

·r 

VIII.-IX. 11.1 ' 

VIII.-IX. 141 

IX.-X. 142 

: X. 142 

X. 142 

X.-XI. 143 

VII. 139 

VII.-VIII. q9 

VIII. 140 

~ VIII.-IX. 141 

i VIII.-IX. 142 
I 

' 
1 IX.-X. 142 

! XI.-I. 
' 

144 

85 



--.,-·~- ......... ,,-..,,.....-~- -- -~ ··~··-·-· 

,, 

ZEMĚ ČESKÁ. 

6./VI. OBLAST ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY S PIDIDHOiUM (ČESKÁ ČÁST). 

Okresy: Benešov, Dolní Kralovice, Habry, Hlinsko, Humpolec, Chotěboř, Jindřichův Hradec, 
Kamenice n. Lipou, Kostelec n. Čern. lesy, Ledeč n. Sáz., Mladá Vožice, Nasavrky, 
Neveklov, Německý Brod, Nová Bystřice, Pacov, Pelhřimov, Počátky, Polička, Polná, 
Přibyslav, Sedlčany, Sedlec, Skuteč, Štoky, Uhlířské Janovice, Vlašim, Votice. 

i,..; 
I 8. 
j;5_ 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

Croncelské 

s.1 Řehtáč soudkovitý 

12.1 Kardinál žíhaný 

30.1 Blenheimská reneta 
I 

37.I Panenské 

42.I Baumannova reneta 

43. 
I 

Boskoopské 

47.I Ontario 

! 48.1 Boikovo 

·I Vedlejší odrůdy. 

i.I Průsvitné žluté 

2.1 Astrachán červený 

3.; Charlamowski 

7.1 Grávštýnské 

9.' 

14.1 

15. 

16. 

Lebelovo 

Grahamovo 

Gdánský hranáč 

Landsberská reneta 

27.! Malinové hornokrajské 

86 

Vhodné pro_ 

stro- · vyšší 
sady mořadílpolohy 

I . 
----· --

I I 

I ' 

.... 
"' 
~ ...... 

Údobí 
uchovatelnosti 

I. IX.-X. 

I. IX.-XI. 

II. X.-XII. 

I. XII.-III. 
I 

I. XI.-IV. 

II. XII.-V. 

I. XII.-V. 

II. I.-V. 

II. I.-VI. 

I.;II .. VIL-VIII. 

II. VIII. 

II. 

I. 

II. 

II. 

II. 

I. 

VIII. 

X.-XI. 

X.-XII. 

X.-XII. 

X.-I. 

XI.-I. 

I. ; XI.-III. 

I I Popis 
na str. 

-I 

127 

127 

129 

133 

134 

136 

136 

137 

137 

126 

126 

127 

127 

128 

129 

129 

130 

132 

ZEMĚ ČESKA. 

6./VI. OBLAST ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY S P:A.EDHO:ll.fM (ČESKÁ ČÁST). 

Okresy: Benešov, Dolní Kralovice, Habry, _Hlinsko, Humpolec, Chotěboř, Jindřichův Hradec, 
Kamenice n. Lipou, Kostelec n. Cern. lesy, Ledeč n. Sáz., Mladá Vožice, Nasavrky, 
Neveklov, Německý Brod, Nová Bystřice, Pacov, Pelhřimov, Počátky, Polička, Polná, 
Přibyslav, Sedlčany, Sedlec, Skuteč, Štoky, Uhlířské Janovice, Vlašim, Votice. 

1...; 
'O 
; p. 
I • 
'"' :u 

Druh a odrůda 

'HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

i 9. 

; 10.1 

Clappova 

Solanka 
I 

1 - I 
.). Hardyho máslovka 

16. 

17. 

Avranšská 

Chameuská 

18.I Boscova lahvice 

Vedlejší odrůdy. 
! 

1. i Magdalenka 

s.I Muškatelka šedá 
I -

12.I Spinka 

' l:l.t Kongresovka 

, 14.j Salisburyho 

20.1 
I 

121.j 
I 

President Mas 

Dielova máslovka 

Vhodné pro 1 
- -- I 

I : VY; ! 
stro- 1 vyss1 

sady ,mořadí polohy! 

.... 
"' 
~ 

Údobí Popis 
uchovatelnosti ·na str. ...... 

I 

I. ; VIIl.-IX. 

I. ! VIII.-IX. 

I. IX.-X. 

I. X. 

I. X. 

I. X.-XI. 

I./II. VII. 

I. . VIII. 

I. VIII.-IX. 

II. : VIIl.-IX. 

I. IX.-X. 

I. 

I. 

XI.-XII. 

XI.-I. 

141 

141 

142 

142 

142 

143 

139 

140 

141 

142 

142 

143 

143 

87 



ZEM:Ě ČESKA. 

7.'VII. OBLAST JIHOČESKÁ. 

Okresy: Bechyně, Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Hluboká n. Vlt„ Horažďovice, 
Horní Planá, Chvalšiny, Kaplice, Kašperské Hory, Lišov, Lomnice n. Luž„ Milevsko, 
Netolice, Nové Hrady, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, 
Třeboň, Týn n. Vlt„ Veselí n. Luž„ Vimperk, Vodňany, Volary, Volyně, Vyšší Brod. 

1 

>;; 
čS i 

00 i 
)CJ I 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

1. Croncelské 

::>. Řehtáč soudkovitý 

12. Kardinál žíhaný 

. 17. Panenské 

12. Baumannova reneta 

13. Boskoopské 

48. Boikovo 

Vedlejší odrůdy. 

l . Průsvitné žluté 

2.
1 

Astrachán červený 

3. Charlamowski 

7. Grávštýnské 

9. Lebelovo 

i 14. Grahamovo 

, 15.r Gdánský hranáč 

1 
16. L~sberská reneta 

I 19. Harbertova reneta 

88 

Vhodné pro 
----------1----i-~-

d stro- I vyss1 
sa Y imořadí polohy 

~~ 

t; 
Údobí Popis 

~ ......, uchovatelnosti : na str. 

I. 

I. 

II. 

I. 

II. 

I. 

II. 

IX.-X. 

IX.-XI. 

X.-XII. 

XI.-IV. 

XII.-V. 

XII.-V. 

I.-VI. 

I._II. VIL-VIII. 

II. VIII. 

II. VIII. 

I. , X.-XI. 

II. X.-XII. 

II. X.-XII. 

II. X.-I. 

I. XI.-I. 

l./II .. XI.-II. 

127 

127 

129 

134 

136 

136 

J 37 

126 

126 

127 

127 

128 

129 

129 

130 

130 

ZEMĚ ČESKÁ. 

7 .. VII. OBLAST JIHOČESKÁ. 

Okresy: Bechyně, Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Hluboká n. Vlt„ Horažďovice, 
Horní Planá, Chvalšiny, Kaplice, Kašperské Hory, Lišov, Lomnice n. Luž., Milevsko, 
Netolice, Nové Hrady, Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor, Trhové Sviny, 
Třeboň, Týn n. Vlt„ Veselí n. Luž„ Vimperk, Vodňany, Volary, Volyně, Vyšší Brod. 

,,_; 
c 
o. 

"' G 
Druh a odrůda 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

9. Clappova 

' 10. Solanka 

15. Hardyho máslovka 

, 16. Avranšská 

1 7. Charneuská 

Vedlejší odrůdy. 

5.' Muškatelka šedá 
I 

12. Špinka 

14. Salisburyho 

i 20. President Mas 

: 23.' Pastornice 

Vhodné pro 

d I stro- vyšší 
sa Y mořadí'polohy 

I I 

.... 
"' 
~ ......, 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

Údobí 
uchovatelnosti 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

IX.-X. 

X . 

X. 

I. I VIII. 

I. 

I. 

I. 

II. 

VIII.-IX. 

IX.-X. 

Xl.-XII. 

XI.-I. 

' Popis 
na str. 

Hl 

Hl 

142 

142 

142 

140 

141 

142 

143 

144 

89 



ZEMĚ ČESKA. 

8./Vlll. OBLAST PiHBRAMSKO-RAKOVNICKÁ. 

Okresy: Beroun, Březnice, Dobříš, Hořovice, Jesenice, Jílové, Kralovice, Křivoklát, Mirovice, 
Nové Strašecí, Příbram, Rakovník, Říčany, Zbiroh, Zbraslav. · 

'gJ 
•I 

.'4 
u I 

11, 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

Croncelské 

5.j Řehtáč soudkovitý 

12. Kardinál žíhaný 

· 20.i Matčino 

37.1 Panenské 

i 42.' Baumannova reneta 

43. ! Boskoopské 

47. 1 Ontario 

48. · Boikovo 

Vedlejší odrůdy. 

1. Průsvitné žluté 

2.1 Astrachán červený 

3. Charlamowski 

7. Grávštýnské 

15.' Gdánský h~anáč 

i 16.: Landsberská reneta 

19. Harbertova reneta 

' 26. i Parména zlatá 
I 

' 27. i Malinové hornokrajské 

41. Kožená reneta zimní 

45. Wagenerovo 

90 

. 

Vhodn~ pro I i;; 

stro- vyšší I ~ 
sady mořadí polohy! ~ 

I ---------

I I. 

I. 

- II. 

I i I. 

I. 

I II. I 

- I. 

I II. 

I II. 

I - I./II. 

i - II. 

I - II. 

I - I. 

I I I II. 

I I I. 

údobí 
uchovatelnosti 

I Pop-is I 
I na str.! 

______ 1 ____ 1 

IX.-X. 127 

IX.-XI. 127 

X.-XII. 129 

XI.-II. BO 

XI.-IV. 134 

XII.-V. 136 

XII.-V. ]36 I 

I.-V. 137 

I.-VI. 137 

VIL-VIII. 126 

VIII. 126 

VIII. 127 

X.-XI. 127 

X.-I. 129 

XI.-1. 130 

I 
I I. 'II. . XI.-II. 130 

I 
I I I. XI.-III. 132 

- I. XI.-III. 132 I 

i - I. XII.-V. 135 

I - - I. XII.-V. 137 

ZEMĚ ČESKÁ. 

8./Vlll. OBLAST P~ÍBRAMSKO-RAKOVNICKÁ. 

Okresy: Beroun, Březnice, Dobříš, Hořovice, Jesenice, Jílové, Kralovice, Křivoklát, Mirovice, 
Nové Strašecí, Příbram, Rakovník, Říčany, Zbiroh, Zbraslav. 

; 1i 1' 

I o. 
: '~i 
>U 

9. 

10. 

Druh a odrůda 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

Clappova 

Solanka 

1 

11.: Williamsova 

I 15. Hardyho máslovka 

I 16.i Avranšská 

1 7. · Charneuská 

18.1 Boscova lahvice 

Vedlejší odrůdy. 

"· Muškatelka šedá 

12.! Špinka 

13. Kongresovka 

114.! Salisburyho 

' 20.' President Mas 

21., Dielova máslovka 

23. Pastornice 

Vhodné pro I 

stro- vyšší I 
sady 1mořadí polohy 

.., 
"' o 
~ ....., 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

II. 

I. 

I. 

I. 

II. 

I 

Údobí I Popis i 
uchovatelnosti ·na str. , 

--i 
I 

I 

VIII.-IX. 141 

VIII.-IX. 141 

VIII.-IX. 141 

IX.-X. 142 

, X. 142 

. X. 142 

'X.-XI. U3 

! VIII. 140 

VIII.-lX. 141 

i VIII.-IX. H2 

IX.-X. 142 

XI.-XII. ' 143 

i XI.-1. 143 

, XI.-I. 14!. 

91 



ZEMĚ ČESKÁ. 

9./IX. OBLAST PLZEŇSKO-KLATOVSKÁ. 

Okresy: Blovice, Dobřany, Domažlice, Hartmanice, Horšovský Týn, Hostouň, Kdyně, Klatovy, 
Nepomuk, Nýrsko, Plánice, Plzeň, Poběžovice, Přeštice, Přimda, Rokycany, Stod, 
Stříbro, Sušice, Tachov, Touškov Město. 

>~ 
~ Druh a odrůda 
-~ 
'U 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

1. Croncelské 

.). Řehtáč soudkovitý 

'l 2. Kardinál žíhaný 

, 21J., Matčino 

:n. i Panenské 

1:2. Baumannova reneta 

; 13. Boskoopské 

I 48. Boikovo 
I 

Vedlejší odrůdy. 

1. Průsvitné žluté 
i 

2.i Astrachán červený 
I 
I 

3 •1 Charlamowski 

7.: Grávštýnské 
I 

1.).1 Gdánský hranáč 

16. 1 Landsberská reneta 

19.1 Harbertova reneta 

26.1 Parména zlatá 
: : 
127.1 Malinové hornokrajské 

141.i Kožená reneta zimní 

1 Krajové odrůdy. 
. ! 

· I 
j 31.; Chodské* 
! 

Vhodné pro 
------------

stro- vyšší 
sady mořadí polohy 

-

-

- I 

-

- I 

- I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I - ' I , 

-

~ 

~ ....., 

I. 

I. 

II. 

I. 

I. 

II. 

I. 

II. 

Údobí 
uchovatelnosti 

IX.-X. 

IX.-XI. 

X.-XII. 

XI.-II. 

XI.-IV. 

XII.-V. 

i XII.-V. 

I.-VI. 

LIL ; VIL-VIII. 

II. VIII. 

II. VIII. 

I. I X.-XI. 

II. X.-I. 

I. XI.-I. 

I./II. I XI.-II. 
I 

I. I XI.-III. 

I. XI.-III. 

I. XII.-V. 

I !./II. i XII.-III. I I I I 

* Na Domažlicku a v sousedních okresech. 

92 

Popis :1 

na str.I 
I 

-1 

127 

127 

129 

130 

]34 

1:36 

136 

137 

126 

126 

127 

127 

129 

130 

130 

132 

132 

135 

133 

~~· 

ZEMĚ ČESKÁ. 

9./IX. OBLAST PLZEŇSKO-KLATOVSKÁ. 

Okresy: Blovice, Dobřany, Domažlice, Hartmanice, Horšovský Týn, Hostouň, Kdyně, Klatovy, 
Nepomuk, Nýrsko, Plánice, Plzeň, Poběžovice, Přeštice, Přimda, Rokycany, Stod, 
Stříbro, Sušice, Tachov, Touškov Město. 

,..; 
o 
°' Druh a odrůda 
"' >U 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

9. ! Clappova 

I 10 
i 

Solanka 
I 

I 15. 
! 

Hardyho máslovka 

16. 

17. 

18. 

Avranšská 

Charneuská 

Boscova lahvice 

Vedlejší odrůdy. 

1. Magdalenka 

5. Muškatelka šedá 

12. Špinka 

13.I Kongresovka 

14.1 Salisburyho 

20. President Mas 
I 

23.1 Pastornice 

Vhodné pro 

s tro- vyšší , 
sady mořadí polohy! 

;' 

... 
"' 
~ 

Údobí Popis 
....., uchovatelnost i 

1 
na str. 

I. VIII.-IX. 

I. i VIII.-IX. 

I. IX.-X. 

I. X. 

I. : X. 

I. X.-XI. 

I 

i I I I./II. I VII. 
I I 

I. , VIII. 

I. I VIII.-IX. 

II. ~ VIII.-IX. 
I 

I. I IX.-X. 
i 

I. i XI.-XII. 
I 

II. I XI.-I. 

14l 

141 

142 

IJ.2 

142 ' 

143 

139 

140 : 

141 

142 

142 

143 

144 

93 



ZEMĚ ČESKA. 

10./X. OBLAST KARLOVARSKÁ. 

Okresy: Aš, Bečov n. Teplou, Bezdružice, Bochov, Doupov, Falknov n. Ohří, Hora Sv. Šebesti
ána, Horní Blamá, Cheb, Jáchymov, Karlovy Vary, Kraslice, Lázně Kynžvart, Loket, 
Manětín, Mariánské Lázně, Nejdek, Planá, Přísečnice, Teplá, Vejprty, Vildštejn, 
Žlutice. 

-~--· 
---, 

I Vhodné pro ... 
I . "' Údobí Popis o. ! Druh a odrůda i d I stro- I vyšší 

o 
.!<I uchovatelnosti I'~ '" na str. 

I sa Y 1mořadí polohy ....., 
>U 

-------

' 
I JABLONĚ. 
I 

' Hlavní odrůdy. 
i 

4., Croncelské I. IX.-X. 127 

s.1 Řehtáč soudkovitý I I. IX.-XI. 127 

12.1 Kardinál žíhaný - II. X.-XII. 129 

.1.2.i Baumannova reneta ~ II. XII.-V. 136 

1 43.i Boikovo í II. I.-VI. 137 
I 

Vedlejší odrůdy. 

L Průsvimé žluté - I !./II. I VIL-VIII. 126 / 

I 
2.i Astrachán červený - II. : VIII. 126 I 

3.i Charlamowski - II. i VIII. 127 
i 

7.i Grávštýnské I. X.-XI. 127 

lt. Grahamovo . II. I X.-XII. 129 

15.i Gdánský hranáč II. X.-I. 129 

16.I Landsberská reneta I. I XI.-!. 130 ' 

94 

j 

ZEMĚ ČESKA. 

10./X. OBLAST KARLOVARSKÁ. 

Okresy: Aš, Bečov n. Teplou, Bezdružice, Bochov, Doupov, Falknov n. Ohří, Hora Sv. Šebesti
ána, Horní Blatná, Cheb, Jáchymov, Karlovy Vary, Kraslice, Lázně Kynžvart, Loket, 
Manětín, Mariánské Lázně, Nejdek, Planá, Přísečnice, Teplá, Vejprty, Vildštejn, 
Žlutice. 

-------

·---- --------- Vho~é IJro ___ j I >i-:! ... 
i 8.. i "' Údobí I Popis Druh a odrůda d ( stro- [ vyšší I o 
i • i .!<I uchovatelnosti na str. '" I"' I sa Y 1mořadí polohy ....., 
,>(Ji 

' I ' 
-------· --,-- ·-1- ~·- ----,--

HRUŠNĚ. 

! Hlavní odrůdy. 

9. 1 Clappova . - I. ! VIII.-IX. 141 

i 15.: Hardyho máslovka I. IX.-X. 142 
. I 

: 16.1 Avranšská I. X. 142 

17. Charneuská I. X. 142 I 

Vedlejší odrůdy. 

I. I Magdalenka - - !./II. i VII. 139 

5. Muškatelka šedá 
. 

i I. VIII. 140 

12. Špinka I. VIII.-IX. 141 

14. Salisburyho I. IX.-X. 142 ' 
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ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKA. 

11./I. OBLAST DYJSKO-SVRATECKÁ. 

Okresy: Hustopeče, Jaroslavice, Klobouky, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Znojmo, 
Ždánice, Židlochovice. 

'~1 
,~ I 
>U I 

16. 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

Landsberská reneta 

, 30.i B!enheimská reneta 

' 37. Panenské . .. 

38.1 Kanadská reneta 
I 

Vedlejší odrůdy. 

1.
1 
Průsvitné žluté 

4.1 Croncelské 

6.i Peasgoodovo 

113.f Bernské růžové 

19.i Harbertova reneta 
I 

25.i Krasokvět žlut)· 

35.! Vilémovo 

147.f Ontario 
! 
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Vhodné pro 
I 

polní stro- ' vyšší / 
sady mořadí~ polohy 

I 
I I 

-

- -

' 
i 
I - I 

Í 

- -

- I 

i I I 

i - -

I I 

.., 
"' 
~ ,_, 

I. 

I. 

I. 

I. 

I./11. 

I. 

I./II. 

II. 

Údobí I Popis I 
uchovatelnosti i na str. 

XI.-I. 130 I 

XII.-III. 133 I 

Xl.-IV. 134 

XII.-IV. 135 

VIL-VIII. 126 

IX.-X. 127 I 

X.-XII. 127 

X.-XII. 129 

I./II. , XI.-II. 130 

I. XI.-III. 132 

II. XI.-IV. 13·1 

II. I.-V. 137 

·~~~ 
,:,1 

'{~1 
{j 

ZEMB MORAVSKOSLEZSKÁ. 

11./L OBLAST DYJSKO-SVRATECKÁ. 

Okresy: Hustopeče, Jaroslavice, Klobouky, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Znojmo, 
Ždánice, Židlochovice. 

1,..: 
·o 

I
; ; Druh a odruda 

>U 

I 

I mavní odródy. 

! 9.1 Clappova .. 

1 u·i Williamsova 
I I 
: 15.

1 
Hardyho máslovka 

' ' 

' 17. Chameuská 
i 

1 18.: Boscova lahvice 
I 

'22.) Lucasova máslovka 

Vedlejší odródy. 

1.' Magdalenka 

i. Trévouská 

i 16.i Avranšská 
i 

: 19. Křivice 

20. President Mas 

21.\ Dielova máslovka 

23.· Pastornice 
! 

124.f Pařížanka 

Krajové odrůdy. 

I 8.1 Jihomoravská letní 

7 

•, 

Vhodné pro 

polní I stro- 1 vyšší 
sady 

1
motadí, polohy 

I I 
I 

B ·i···- Úd~:-· I P~pis_ [_ 

~ ' uchovatelnosti 'na str. ,_, 
'-----

I. VIII.-IX. 141 

I. I VIII.-IX. 141 

I. IX.-X. 142 

I. •X. 142 

I. i X.-XI. 143 

I. I XI.-I. 144 

i 
I 

l./II. VIL 139 I 
I 

I. VIII.-IX. 140 I 
I. I X. 142 

l./Il. I XI.-XII. 143 i 

I 
I. I XI.-XII. 143 

I. I Xl.-1. 143 i 

II. • XI.-I. 144 

I. : XII.-II. 144 

I./II. VIII. 141 
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ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

12.ill. OBLAST MORAVSKÉHO ÚVALU. 

Okresy: Břeclav, Hodonín, Kojetín, Kroměříž, Kyjov, Napajedla, Olomouc-město, Olomouc
okres, Prostějov, Strážnice, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Zdounky. 

'>~ 
o 
P< 

"' )a 
Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

7.: Grávštýnské 

16.1 Landsberská reneta 

30.! Blenhcimská reneta 

3í. · Panenské 

:rn. Kanadská reneta 

l2. Baumannova reneta 

i:3. Boskoopské 

Vedlejší odrůdy. 

1. Průsvitné žluté 

i. Croncelské 

ú. Peasgoodovo 

Ill. Ušlechtilé žluté 

12.i Kardinál žíhaný 

18. 1 Malinové holovouské 

1 

2·t. 1 Coxova reneta 

23.· Krasokvět žlutý 

33.' Vilémovo 

).7. Ontario 
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__ Vhodné pro __ 

d stro- vyšší i 

sa Y mořadí polohy; 

-

- -

-

- -

- -

-

-

- -

- -

.... 
"' o 
~ 

"' '"""' 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

II. 

I. 

Údobí 
uchovatelnosti 

X.-XI. 

I XI.-I. 

XII.-III. 

I ~.I.-IV. 

XII.-IV. 

XII.-V. 

XII.-V. 

I. II. , VIL-VIII. 

I. IX.-X. 

I. II. i X.-XII. 

II. X.-XII. 

II. X.-XII. 

I. Xl.-I. 

I. XI.-II. 

I. XI.-III. 

II. XI.-IV. 

II. I.-V. 

Popis ' 
na str., 

12í 

130 

133 

134 

135 

136 

]36 

12(1 

I ::n 

127 

128 

129 

130 

131 

l'.32 

134 

13í 

ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

12./11. OBLAST MORAVSKÉHO ÚVALU. 

Okresy: Břeclav, Hodonín, Kojetín, Kroměříž, Kyjov, Napajedla, Olomouc-město, Olomouc
okres, Prostějov, Strážnice, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Zdounky. 

,...; 
o 
P< 

"' )u 
Druh a odrůda 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

9.'. Clappova . 

· lL Williamsova 

15.I Hardyho máslovka 

17. Charneuská . 

18.1 Boscova lahvice 

22.j Lucasova máslovka 

Vedlejší odrůdy. 

l.j Magdalenka 
I 

í.I Trévouská 
I 

13. 1 Kongresovka 

16.1 Avranšská 

19.1 Křivice 

20., President Mas 

21.1 Dielova máslovka 

23.! Pastornice 

2·1.' Pařížanka . 

,. 

Vhodné pro 

stro- vyšší 
sady mořadí' polohy 

-

-

: 

I 

-

- -

- -

I 
I 
I 

-

-

-

- -

-

I 

I 

.... 

~ 
'"""' 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

Údobí 
uchovatelnosti 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

IX.-X. 

I X. 

i X.-XI. 

I XI.-I. 

I., II. ! VII. 

I. ! VIII.-IX. 
I 

II. i VIII.-IX. 

I. X. 

l./II. Xl.-XII. 

I. Xl.-XII. 

I. Xl.-l. 

II. XI.-I. 

I. XIL-II. 

I 

Popis 
na str.: 

141 

141 

142 

142 

143 

144 

139 

140 

142 

142 

143 

143 

143 

144 

144 
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ZE~ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

13./fil. OBLAST PODHORÁCKO-CHIUBSKÁ. 

Okresy: Brno-m~sto, Brno-okres, Bučovice, Hrotovice, Ivančice, Moravské Budějovice, Náměšť 
nad Oslavou, Slavkov u Brna, Tišnov, Vyškov. 

I~ 
I o. 
I~ 
!'U 

Druh a odrůda 

I 
I -, JABLONE. 
I 

Hlavní odrůdy. 

7. li Grávštýnské 

16. Landsberská reneta 

30.j Blenheimská reneta 

32. J Ribstonské 

37. Panenské 

42. Baumannova reneta 

43.1 Boskoopské 

Vedlejší odrůdy. 

I 1. Průsvitné žluté 

4. Croncelské 
I 
i 6.! Peasgoodovo 

I 12.I Kardinál žíhaný 

I 18.I Malinové holovouské 
I 

19.j Harbertova reneta 

i 25.1 Krasokvět žlut)· 

35.1 

47.[ 
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Vilémovo 

Ontario 

Vhodné pro I ... 
.„ I ~ Údobí 

uchovatelnosti 
Popis I 
na str. I stro- vyss1 I "' 

sady mořadí 1polohy ...., 
---- -- -----'----i· 

I. X.-XI. 

I. XI.-1. 

I. XII.-III. 

I. I f-II.-111. 

I. I Xl.-IV. 
i 

II. ~ XII.-V. 

I. I XII.-V. 

I./II. l VIL-VIII. 

I. I IX.-X. 

il./II. 1 X.-XII. 
I 
I II X.-XII. 

I. XI.-I. 

l./II. XI.-II. 

I. XI.-III. 

II. 

II. 

XI.-IV. 

I.-V. 

i 
I 

127 

130 

133 

133 I 

134 

136 I 

136 ! 
I 

126 

127 

127 

129 

130 I 

130 

132 i 

132 

137 

1-;, 

ZE~ MORAVSKOSLEZSKA. 

13./fil. OBLAST PODHORÁCKO-CHiUBSKÁ. 

Okresy: Brno-město, Brno-okres, Bučovice, Hrotovice, Ivančice, Moravské Budějovice, Náměšť 
nad Oslavou, Slavkov u Brna, Tišnov, Vyškov. 

,,_; 
o 
o. 
<ň 

1,(J 

Druh a odrůda 

I HRUŠN:l!. 
I 
I Hlavní odrůdy. 

9.1 Clappova 

lw .. 11. j 1lhamsova 
I 

15.f Hardyho máslovka 

1 7. i Charneuská . . 
I 
I 18.j Boscova lahvice 

22.1 Lucasova máslovka 

Vedlejší odrůdy. 

i 
1.1 Magdalenka 

7., Trévouská 

16.1 Avranšská 

19.i Křivice 

20.
1

1 President Mas 

21.j Dielova máslovka 

23. Pastomice 
i 

24.1 Pařížanka . 

I 
I 

·- . 

I Vhodné pro 
' ' 

„ 

I I stro- : vyšší 
I sady :m~řadí'~~~h~-

~ 
"' ...., 

' 

I - I I. 

i - - I. 

I 
I I I I. 

I I I I. 

! I I I. 

. ! I I - I I. 

I - - I.III. 

I I I i 
I. 

I ! I I I. I 

I 
I I - I I./II. 

I I 
I 

- I. 

I I. I -

I - - II. 

- I. 

I 
Údobí I Popis 

uchovatelnosti lna str. 

I 
---~ 

I 

i VIII.-IX. 141 

VIII.-IX. 141 

IX.-X. 142 

X. 142 

X.-XI. 143 

XI.-I. 144 

VII. 139 

VIII.-IX. 140 

X. 142 

XI.-XII. 143 

: XI.-XII. 143 
I 

XI.-I. 143 

XI.-I. 144 

XII.-11. 144 
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ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

14./IV. OBLAST DRAHANSKÁ A PODSUDETSKÁ. 

Okresy: Blansko, Boskovice, Jevíčko, Konice, Litovel, Mohelnice, Moravská Třebová, Plumlov, 
Šilperk, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh. 

, . I 
! >~ 

o.' 

-~I >U, 

- ---Vhodné pro - - I .... 
Údobí \Popis I "' o 

Druh a odrůda I , „, I .;,,: uchovatelnosti na str. 
sady 

stro- I vyss1 "' mořadíipolohy I 
_, 

'· ' 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

5. Řehtáč soudkovitý I. IX.-XI. 127 

7. Grávštýnské I. X.-XI. 127 

15. Gdánský hranáč II. X.-1. 129 

16. Landsberská reneta I. XI.-I. 130 

30. Blenheimská reneta I. XII.~III. 133 

32. Ribstonské I. XII.-III. 133 

37. Panenské I. XI.-IV. 13.i 

42.' Baumannova reneta II. XII.-V. B6 

'43.i Boskoopské I. XII.-V. 136 

48. Boikovo II. I.-VI. B7 

Vedlejší odrůdy. 

1. Průsvitné žluté I. 'I I. VIL-VIII. 126 

I. Croncelské I. IX.-X. 127 

6. 1 Peasgoodovo I. 1rr. X.-XII. 127 

10.1 Ušlechtilé žluté II. X.-XII. 128 

18.· Malinové holovouské I. XI.-l. 130 

24. Coxova reneta I. XI.-II. 131 

35. Vilémovo II. XI.-IV. 134 

II. I.-V. 137 i 
47. Ontario 

Krajové odrůdy. 

1 29.' Libínské* II. XI.-III. 132 

1 33.' Pasecké vinné* II. XII.-III. 133 

* Pro celou severní Moravu. 
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ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

14./IV. OBLAST DRAHANSKÁ A PODSUDETSKÁ. 

Okresy: Blansko, Boskovice, Jevíčko, Konice, Litovel, Mohelnice, Moravská Třebová, Plumlov, 
Šilperk, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh. 

'~/ 
,CJ. 

Druh a odrůda 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

9. Clappova . 

l l. Williamsova 

12.! Špinka 

15. Hardyho máslovka 

17. Charneuská . 

18. Boscova lahvice 

22. Lucasova máslovka 

Vedlejší odrůdy. 

„ Trévouská . „ 

10. Solanka 

1.3. i Kongresovka 

19. Křivice 

I 
21. 1 Dielova máslovka 

23.' Pastornice 

24.; Pařížanka . 

Krajové odrůdy. 

I. Císařská letní 

,---,---
' .... 
' "' vv I 0 

stro- , vyssí I ~ 
mořadí polohy· ....., 

Vhodné pro 
Údobí 

uchovatelnosti sady 

- I. VIII.-IX. . 
I. VIII.-IX. -

I. VIII.-IX. 

I. IX.-X. 

I. X. 

I. X.-XI. 

- I. XI.-I. 

I. VIII.-IX. 

I. VIII.-IX. 

- - II. VIII.-IX. 

- I. II. XI.-XII. 

- I. XI.-1. 

- II. XI.-I. 

- I. XII.-11. 

- I. II. VIII. 

Popis 
na str. 

141 

141 

141 

142 

142 

143 

144 

HO 

141 

142 

J 43 

143 

144 

144 

140 

IO;~ 



ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKA. 

15./V. OBLAST HOSTÝNSKO-VIZOVICKA. 

Okresy: Bojkovice, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Přerov, Uherský Brod, Vizovice, Zlín. 

. ...; 
o 
o. 
,; Druh a odrůda 

--~~dné _P~Cl_ _ 

I 
stro- I vyšší 

sady mořadí polohy, 
' I I 

Údobí I Popis 
uchovatelnosti na str. 

.... 

~ 
1-, )u 

1-_J-

t I JABLONĚ. -- I I I 
, I 

Hlavní odrůdy. 

s.

1 

Řehtáč soudkovitý 

7. Grávštýnské 
I 

:. 

I. IX.-XI. i 127 

I. 'X.-XI. i 127 

15., Gdánský hranáč I , rr. i X.-I. ' 129 

, 16.! Landsberská reneta 
I 

32.i Ribstonské 

I 

I. i xr.-r. 130 

r. ' XII.-III. 133 

i 37.i Panenské 
I 

! 42.: Baumannova reneta I 

r. I XI.-IV. 134 
I 

II. I XII.-V. 136 
I 

48.I Boikovo II. I I.-VI. 137 

Vedlejší odrůdy. 

I 1. ! Průsvitné žluté 

3.1 Charlamowski 

I./II. I VIL-VIII. 126 

II. VIII. 127 

-L Croncelské I. ! IX.-X. 127 

·t7. Ontario • i II. I.-V. 137 
I 
' Krajové odrůdy. 
I 

34.I Jadernička moravská 

! 

I I , 134 I r.1n. 
1 

x.-rv. 
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ZEMĚ MORA VSKOSLEZSKA. 

15./V. OBLAST HOSTÝNSKO-VIZOVICKA. 

Okresy: Bojkovice, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Přerov, Uherský Brod, Vizovice, Zlín. 

I,...; 1' 'O 
o. 

i'~ i 
•U 

Druh a odrůda 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

9.i Clappova .. 

1

11.\ Williamsova 

1

12.\ Špinka . . 

'15.I Hardyho máslovka 
I 

: 17. i Charneuská . . 

18. Boscova lahvice 

Vedlejší odrůdy. 

16.: Avranšská 

21.I 

23.1 
Dielova máslovka 

Pastornice 

I Vhodné -pro \ ... 1 , I . I 1----
1

----
1

- .~~-' ~ Udobí Popis 
d 1 stro- I vyss1 I ~ uchovatelnosti na str. li 

sa Y lmořadí polohyl ._, ' 
1 I ___________ ! ____ _ 

I I 

I. ' VIII.-IX. 141 

r. ! vru.-rx. 141 

I r. vrn.-rx. I 141 

I. ! IX.-X. I 142 

I. i X. 142 

r. X.-XI. 143 ' 

I 
r. i X. 142 

' I 

I. \ XI.-I. 143 

II. XI.-I. 144 
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ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

16./VI. OBLAST VALAŠSKÁ. 

Okresy: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín. 

,..; I 
8, i 

,3 j 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

mavní odrůdy. 

5. Řehtáč soudkovitý 

15 .. Gdánský hranáč 

16. Landsberská reneta 

,1,2. 1 Baumannova reneta 

is. Boikovo 

Vedlejší odrůdy. 

1. Průsvitné žluté 

:~. Charlamowski 

I. Croncelské 

47. Ontario 

Krajové odrůdy . 

. H. J adernička moravská 
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Vhodné pro 

~-- --/ s;ro- l~~~Š~ 
sady mořadí 1polohy _ 

-

-

-

..... 
] 
"' _, 

I. 

II. 

I. 

II. 

II. 

I. II. 

II. 

I. 

II. 

I. II. 

Údobí 
uchovatelnosti 

IX.-XI. 

X.-I. 

XI.-I. 

xrr.-v. 

I.-VI. 

VIL-VIII. 

VIII. 

IX.-X. 

I.-V. 

X.-IV. 

Popis 
na str. 

127 

129 

130 

136 

l3í 

126 

127 

l 27 

137 

l.H 

I 

ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKA. 

16.iVI. OBLAST VALAŠSKÁ. 

Okresy: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín. 

I'& Druh a odrůda 
I'~ 
>U 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

9. Clappova . 

11. Williamsova 

12. Špinka 

IS.' Hardyho máslovka 

17. Charneuská . 

18. Boscova lahvice 

Vedlefší odrůdy. 

16. Avranšská 

21. Dielova máslovka 

23. Pastornice 

• 

Vhodné pro 

d I stro- J vyšší : 
sa Y mořadí polohy : 

I , 

-
- -

-

-

t; 

~ _, 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

I. 

II. 

Údobí 
uchovatelnosti 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

VIII.-IX. 

IX.-X. 

X. 

X.-XI. 

X. 

XI.-I. 

XI.-I. 

Popis i 

na str. I 

141 

141 

141 

142 

142 

143 

142 

143 

144 
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ZEMfi MORAVSKOSLEZSKÁ. 

17./VII. OBLAST ODERSKO-BESKYDSKÁ. 

Okresy: Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát p. Radh., Frýdek, Fryštát, Fulnek, Hraníce, 
Jablunkov, Klimkovice, Lipník n. Bečvou, Místek, Moravská Ostrava, Nový Jičín, 
Odry, Příbor, Slezská Ostrava. 

I >S..: 
' o 
I 0, 

00 
.u 

s.i 
15.I 

16./ 
I 

42.! 

Druh a odrůda 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

Řehtáč soudkovitý 

Gdánský hranáč 

Landsberská reneta 

Baumannova reneta 

. 48. · Boikovo 
I ! 

Vedlejší odrůdy. 

I. i Průsvitné žluté 
I 

3.1 
I 

4.1 
8.' 

113.1 
I ! 
'14.; 
i I 

144.! 
I I 

' 17.! 
I 

i 
: u.I 
! 34.1 
I 
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Char Iamowski 

Croncelské 

Antonovka 

Bernské růžové 

Grahamovo 

Parkerovo 

Ontario 

Krajové odrůdy. 

Lašské 

Jadernička moravská 

Vhodné pro 

stro- . vyšší 
sady lmořadf polohy 

... 
"' .a 
"' ......, 

I. 

II. 

I. 

II. 

II. 

I 

Údobí 
uchovatelnosti 

i IX.-XI. 
I 
I 
I X.-1. 

XI.-1. 

XII.-V. 

I.-VI. 

I./II. : VIL-VIII. 

II. ! VIII. 
! 

I. IX.-X. 

II. X.-XI. 

II. I X.-XII. 
I 

II. : X.-XII. 

I. XII.-V. 

II. ; I.-V. 

I. X.-XII. 

I./II. i X.-IV. 
! 

Popis 
na str. 

127 : 

129 I 

130 I 
136 

137 

126 

127 ! 

127 

128 

129 i 

129 

136 

137 

128 

134 i 

,, 
·~~ 
l' 

ZE~ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

17./VII. OBLAST ODERSKO-BESKYDSKÁ. 

Okresy: Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát p. Radh., Frýdek, Fryštát, Fulnek, Hranice, 
Jablunkov, Klimkovice, Lipník n. Bečvou, Místek, Moravská Ostrava, Nový Jičín, 
Odry, Příbor, Slezská Ostrava. 

\~l-
i "'_ -I >U '. 

Druh a odrůda 

I 
I HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

9.; Clappova 

1 i.\ Williamsova 

12.\ Špinka 

i 15. 1 Hardyho máslovka ••••• ! 

\ 1 7. i Chameuská 

: 18.
1 

Boscova lahvice . -. 
! 

Vedlejší odrůdy. 

7.\ Trévouská 
i 

1 O. I Solanka 

13 .. Kongresovka 

16. I Avranšská 

24.1 Pařížanka 

Vhodné pro 

' stro- I vyšší I 
sady ,mořadf polohy I 

... 
~ Údobí \Popis J 

uchovatelnosti I na str. \ ......, 

----'---~- -~--1_ 
' 

I. . VIII.-IX. 141 

I. i VIII.-IX. 141 

I. VIII.-IX. 141 

I. IX.-X. 142 

I. X. 142 

I. X.-XI. 143 

I. VIII.-IX. 140 

I. I VIII.-IX. 141 

II. I VIII.-IX. 
' 

142 

I. X. 142 

I. · XII.-II. 144 

\< ,'}-"'" ~. ~ ' 

1l ~~;~{:1~~~!,, 
~~$'.'('. ' ~Af]b-1' ';';'<:„ 

;'i ~'~j~;';i'.~'.v~ 
;t 

l09 



ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ. , ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

18./VIII. OBLAST OPAVSKO-KRNOVSKÁ.. 18 •. 1VllI. OBLAST OPAVSKO-KRNOVSKÁ.. 

Okresy: Albrechtice Město, Hlučín, Horní Benešov, Jindřichov, Krnov, Opava, Osoblaha. Okresy: Albrechtice Město, Hlučín, Horní Benešov, Jindřichov, Krnov, Opava, Osoblaha. 

I Vhodné pro ,,_; Vhodné pro ' ~;; „ „ 
i& "' Údobí Popís o 

"' Údobí Popis i Druh a odrůda ~ 
o. Druh a odrůda o 

I • sad stro- , vyšší 1 uchovatelnosti na str. stro- vyšší .!<: uchovatelnosti na str.: 
"' "' "' sady "' ,.J Y mořadí 1 polohy ....., ,iJ mořadí polohy ....., 

I 

JABLONĚ. 
. HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. Hlavní odrůdy. 

l5. Gdánský hranáč II. X.-I. 129 9. Clappova . - I. VIII.-IX. 141 

16. Landsberská reneta I. XI.-I. 130 l l. Williamsova - - I. VIIl.-IX. 141 

!2. Baumannova reneta II. XII.-V. 136 12. Špinka I. VIIL-IX. lil 

t3.: Boskoopské - I. XII.-V. 136 l 5." Hardyho máslovka I. IX.-X. U2 

+8. Boikovo II. I.-VI. 137 17. Charneuská . I. X. 142 

Vedlejší odrůdy. 18. Boscova lahvice I. X.-XI. 143 

I. II. VIL-VIII. 126 • l. Průsvitné žluté - Vedlejší odrůdy. 

' 
:l. Charlamowski - II. VIII. 127 7. Trévouská I. VIIl.-IX. 14.0 

J.. Croncelské I. IX.-X. 127 13. Kongresovka - - II. VllI.-IX. 142 

l3., Bernské růžové - II. X.-XII. 129 16. Avranšská r. X. 142 

14. Grahamovo - II. X.-XII. l 29 i 23." Pastornice - - II. XI.-I. 144 

3:>. Vilémovo II. XI.-IV. ni 2 i. Pařížanka . - I. XII.-II. 144 
I 

!.J.. Parkerovo I. XII.-V. 136 

i 7. Ontario II. I.-V. 137 

11 li lll 



ZEMĚ MORA VSKOSLEZSKA. 

19./IX. OBLAST MORAVSKOSLEZSKÝCH SUDET. 

Okresy: Bruntál, Cukmantl, Dvorce, Frývaldov, Javorník, Libavá Město, Rýmařov, Staré Město, 
Vidnava, Vítkov, Vízmberk, Vrbno. 

•I 
'>M I 
ol 
~ ! Druh a odrůda 
'~I 
>U I 
----i JABLO~~. 

: Hlavní odrůdy. 

9.! Lebelovo 
I 

15.1 Gdánský hranáč 

16.! Landsberská reneta 

I 42.i Baumannova reneta 
! 

1 48.1 Boikovo 

Vedlejší odrůdy. 

L j Průsvimé žluté 

3.1 Charlamovski 

4. Croncelské 

i 10.i Ušlechtilé žluté 
I ' 
'13. Bernské růžové 

i 14. Grahamovo 
i 
1 44. Parkerovo 

47.1 Ontario 

112 

I- Vhodn~_P_l"l) ---1 ~ 
, I stro- I vyšší 1 ~ I sady mořadí 1 ~olohy j ....., 

Údobí 
uchovatelnosti 

I Po~is i-
I na str.: 

I 
----- ---i 

I 
! 

II. i X.-XII. 

II. X.-1. 
I 

I. i XI.-1. 

II. XII.-V. 

II. I.-VI. 

I I • I./II. I VIL-VIII. 

I ! II. I VIII. 

I. 1 IX.-X. 

II. I X.-XII. 

II. X.-XII. 

II. I X.-XII. 

I I I. : XII.-V. 

I II. I I.-V. 

128 

129 

130 

136 

137 

126 

127 

127 

128 I 
129 

129 

136 

137 

ZEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

19.fIX. OBLAST MORAVSKOSLEZSKÝCH SUDET. 

Okresy: Bruntál, Cukmantl, Dvorce, Frývaldov, Javorník, LibaYáMěsto, Rýmařov, Staré Město, 
Vidnava, Vítkov, Vízmberk, Vrbno. 

il 
--- -- - -------·-·---- - - ----- ---- --- ------1--

i Vhodné pro ... 
: - d I st~o~ I vyšší 

"' 
, I I 

Druh a odrůda o Udobí I Popis : 
.i.: uchovatelnosti I na str. : ,a 1 '" sa Y mořadí polohy ...... 

I I ! i 
i 

---,--- --~-1- --1 

I HRUŠNĚ. 

Hlavní odrúdy. 
I 

I 9. ! Clappova . - I. i VIII.-IX. 141 

11.1 Williamsova - - I. VIII.-IX. 141 

12.i Špinka I. VIII.-IX. 141 

1.5.: Hardyho máslovka ' I. IX.-X. 142 

i l 7. i Charneu~lci . ' I. X. 142 

Vedlejší odrůdy. 

[ 13.j Kongresovka - - II. VTII.-IX. l 42 

14.I Salisburyho I. IX.-X. 142 
! 

16.i Avranšská I. X. 142 

i 23.i Pastornice - - II. XI.-I. 144 

l Ll 

~ 1,1 

'I' 11" 

'11111 

'1'1 :1!1 

'I'! 
1!' 
1i1i! 

11 

:1:1 
''I 
111· 

„11 

[! 
.I 

!: 



lEMĚ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

20./X. OBLAST ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY (MORA vsKA ČÁST). 

Okresy: Bystřice n. Pernštejnem, Dačice, Jemnice, Jihlava, Kunštát, Nové Město na Moravě, 
Slavonice, Svitavy, Telč,· Třebíč, Třešť_, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vranov, Žďár 
Město. 

i·~ I 
p. 

<Ji 
Druh a odrůda 

'>U 
I 
I JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

7. i Grávštýnské 
I 

9.[ Lebelovo 
I 

15.1 Gdánský hranáč 

16.; Landsberská reneta 

32.[ Ribstonské 

42.1 Baumannova reneta 

48.i Boikovo 
! 
• Vedlejší odrůdy. 
I 

L! Průsvitné žluté 

4., Croncelské 

14.] Grahamovo 

. 44.I Parkerovo 
I 

47.i Ontario 

114 

J Vhodné pro ! ... 
:~------ VV•I ~ 
! d stro- vyss1 ~ 

sa Y .mořadí polohy, ..::!. 
· í I 

I. 

I II. 

II. 

I. 

I. 

I ' II. 

II. 

I./II. 

I. 

II. 

I. 

n. 

Údobí I Popis 
, uchovatelnosti I na str. 

L 

x.-xr. 127 

X.-XII. ' 128 

X.-1. 129 

XI.-1. 130 

XII.-III. 133 
I 
1 XII.-V. 136 

I.-VI. 137 

VII.-VIII. 126 I 
i 

IX.-X. 127 

X.-XII. 129 

XIl.-V . 136 

I I.-V. 137 

y· 

I~ 

ZEM~ MORAVSKOSLEZSKÁ. 

20./X. OBLAST ČESKOMORAVSKÉ VYSOČINY (MORAVSKÁ ČÁST). 

Okri:sy: Bystřice n. P.!rnltejn~m, D1čice, Jem:iice, Jihlava, Kunštát, Nové Město na Moravě, 
SllV)lltce, Svitavy, Telč, Třebíč, Tfešť, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vranov, Žďár 
Město. 

1·~1 Druh a odrůda 

I ,CJ I 
1--;-

9.1 

1 i.I 
I 

12.1 

15.1 
17.I 

HRUŠN~. 

Hlavní odrůdy. 

Clappova .. 

Williamsova 

Špinka 

Hardyho máslovka 

Chameuská ... 

Vedlejší odrůdy. 

I 
3. i Blanketka 

I 
13.1 Kongresovka 

14.j Salisburyho 

21.1 Dielova máslovka 

23.1 Pastomice 

s• 

l Vhodn~-P~()_ 
1~~-:-- I VV• 

I i stro- ; vyss1 
! sady imořadí polohy 

i I 
! 

I !, 

... 
~ 

údobí Popis : 
uchovatelnosti na str. : ...., 

I. VIII.-IX. 141 
i 
I 

I. VIII.-IX. I 141 

I. VIIl.-IX. 141 ! 

I. i IX.-X. 142 I 

I. ; X. 143 

t l./II. I VIL-VIII. 140 I 

II. • VIIl.-IX. 142 

I. . IX.-X. 142 

I. ' XI.-I. 143 I 

II. : XI.-1. 144 

11.í 



ZEMĚ SLOVENSKA. 

21./1. OBLAST JIHOSLOVENSKÁ. 

Okresy: Část západní la: Bratislava město, Bratislava okres, Dunajská Streda, Komárno, 
Malacky, M.odra, Parkan, Skalica, Stará Ďala, Šahy (exp.), Šamorín. Želiezovce. -
Část východní lb: Feledince, Tomafa. 

,,_;I 
' O I 

':'I 
-~ 
{.) 

Druh a odruda 

, JABLONĚ. 

1 Hlavní odrůdy. 

4U.: Jonathan . . . . 

: 42. i Baumannova renet:·, 
I 

1 Vedlejší odrůdy. 

1. Průsvitné žluté 

'12.j Kardinál žíhaný 

' 21. : Ananasová reneta 

2.5. Krasokvět žlutý 

28. Batu! 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

11. Williamsova 

18. Boscova lahvice:: 

Vedlejší odrůdy. 

1. Magdalenka 

6. Muškatelka turecka 

12. Špinka 

21. Dielova máslovka 

Jl6 

Vhodné pro ----\- ,----
i stro- I vyšší 
l sady mořadí polohy 
I . -- T---·- ------ -

t;; 
o 
~ ......, 

I. 

II. 

Údobí 
uchovatelnosti 

XII.-V. 

XII.-V. 

I./II. ' VII.-VIIJ. 

II. 'X.-XII. 

I. XI.-Il. 

I. XI.-III. 

II. XI.-III. 

I. VIII.-IX. 

I. X.-Xl. 

I.jlI. VII. 

r. VIII. 

I. VIII.-IX. 

I. XI.-I. 

I ' 

IP . 

I 
opis I 

na str. 

1 :1s 

l31i 

126 

129 

1 :ll 

1:12 

132 

Hl 

1n 

!:C:9 

140 ' 

141 

J 4:{ 

.ZEMĚ SLOVENSKÁ. 

22./11. OBLAST STŘEDOSLOVENSKÁ. 

Okresy: Binovce n. Bebr., Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Galanta, Giraltovce, Hlohovec, 
Hwnenné, Il'ava, Košice m~sto, Košice okres, Kráfovsky Chlumec, Kremnica, 
Krupina, Levice, Lučenec, Michalovce, Modrý Kameň, Moldava n. Bodv., Myjava, 
Nitra, Nová Baňa, Nové Mesto n. Váh., Nové Zamky, Piešťany, Považská Bystrica, 
Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, 
Senica, Sobrance, Stropkov, Šal'a, Topofčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, 
Vefké Kapušany, Vráble, Vranov n. Topf., Zlaté Moravce, Zvolen. 

, • I >a: 
0. I 

Jjl 
I_ --"-

Druh a odrůda 

•JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

. 26.1 Parména zlatá . . . . '· 
, 38. · Kanadská reneta 
I 39.1 Solivarské 
i 40.

1 
Jonathan .... 

, 42. ! Baumannova reneta 
t.3.' Boskoopské 

I a.: Parkerovo 

Ved!ejší odrůdy. 

I.
1 

Průsvitné žluté 
:1.! Charlamowski 

''l i - 'i 
'r' -·'·1 

'28.; 
•H.: 

11.1 18., 
. 23 .. 

Ananasová reneta 
Krasokvčt žlutý 
Batu! 
Kožená reneta zimní 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

Williamsova 
Boscova lahvice 
Pastornice 

Vedlejší odrůdy. 

1.. Magdalenka 

' o.I: Muškatelka turecká 
: 12. Špinka . . . . 
! 15. Hardyho máslovka 
: 21., Dielova máslovka 

Vhodné pro . i 
U dobí I Popis I 

1 uchovatelnosti na str. ' 

------- --1 

..., 
"''"'' o s d , stro- , vyss1 I .u: 

a y mořadí 1 poloh~!_ ~ 

I. , XI.-III. l32 
I. ' XII.-IV. 135 

J.!II. I XII.-IV. 135 
I. 'XII.-V. 135 ... II. XIl.-V. J36 
I. XIl.-V. 136 
I. XII.-V. 136 

I.;II. VII.-VIII. 126 I 

II. VIII. 127 
I. Xl.-II. 131 
I. XI.-III. 132 

II. XI.-III. 132 
I. , XII.-V. 135 

I. VIII.-IX. 141 

I. X.-XI. 113 
II. XI.--I. 144 

I.,II. VII. 139 
I. VIII. 140 
I. VIII.-IX. l41 
I. : IX.-X. 142 
I. XI.-I. 143 

117 

1

1

1

!·1 1·: 
:,1ii1 

l 'I., ' ' ' 1 
I 

·I 

'1~ '"'I '"·I 
I 

'lij , I 

1

,1 

,1 
'j'i , I 

11~ 
:i I~ 

I 
'j.11 

'li 
.,;,. 

I j 
1j111 

. I 

J1I 

1!! 

lil 
:1:1 
!, 
"i' 

,,,',',l! 11 ~ 

I I' 

1.''l I· 
l ,' I~ 

1

1·1.1 Ill 
·11 
:,11 

1
111 

i I ~ 

111 



ZEMĚ SLOVENSKÁ. 

23./Ill. OBLAST SEVEROSLOVENSKA. 

Okresy: Část západní Illa: Brezno n. Hronom, Čadca, Dolní Kubín, Gelnica, Kežmarok, 
Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptov. Sv. Mikuláš, Námestovo, Pcprad, Ružom
berok, Spišská Nová Ves, Spišská Stará Ves, Stará L'ubovňa, Trstená, Turčiansky 
Sv. Martin, Vefká Bytča, Zilina. - Část východní IIlb: Bardejov, Medzilaborce, 
Snina, Vyšní Svidník (exp.). 

I' . ...: I 
8. I 

I • I 
! $l I 
i'U: 

i 

Druh a odrůda 

i JABLO~. 
I mavní odrůdy. 
I 

· 26.1 Parména zlatá 

139.\ Solivarské 

142.\ Baumannova reneta 
I 

. 44. I Parkerovo 
! 

Vedlejší odrůdy. 

l,! Průsvitné žluté 
I 3.\ Charlamowski 

28.\ Batul 

HRUŠN~. 

I mavní odrůdy. 

23.1 Pastomice 

Vedlejší odrňdy. 

6. • Muškatelka turecká 
I 

: 12.i Špinka 

14.[ Salisburyho 

•IS.I Hardyho máslovka 

118 

I Vhodné pro I ..., -- I stro- I vyšší ~ 
sady mořadí polohy I ,_,_f__ __ _ 

Údobí 
uchovatelnosti 

--1-"" \ l I \ 

I. XI.-III. 

l./II. XIl.-IV. 

I ' II. XII.-V. 

I. I XIl.-V. 

I./II. VIL-VIII. 

II. VIII. 

! 
i 

I i II. XI.-III. ! 

- ! -
' 

II. i XI.-I. 

i I. VIII. 

I. VIIl.-IX. 

I. ; IX.-X. 

I. i IX.-X. 

I 

I 

Popis 
na str. 

132 

135 

136 

136 

126 

127 

132 

144 

140 

141 

142 

142 

·• 
ZEMĚ PODKARPATORUSKÁ. 

24./1. OBLAST MUKAČEVSKO-SEVLUŠSKÁ. 

Okresy: Berehovo, Iršava, Mukačevo město, Mukačevo okres, Perečín, Sevluš,Svalava, Užhorod 
město, Užhorod okres, Vefký Berezný. 

I 
. ...: I 
~ I Druh a odrůda 

1-~' 

1~-+-· 
! JABLON~. 

IDavni odrůdy. 

39. Solivarské 

I 
40.1 Jonathan . 

43.1 Boskoopské 

44.1 Parkerovo 
I 

i Vedlejší odrůdy. 

i./ Průsvitné žluté 

3.1 Charlamowski 

8. 

12. 
! 

28.I 

Antonovka 

Kardinál žíhaný 

Batu] 

HRUšNe. 

I ffiavnÍ odrúdy. 

9.1 Clappova .. 
! 

11. Williamsova 

18.( Boscova lahvice 
I 

Vedlejší odrůdy. 

i.I Magdalenka 

1 7 .

1

' Charneuská 

19. Křivice 

! 20.1 President Mas 

21.\ Dielova 

23.) Pastornice 

Vhodné pro I ..., I --- --- ,--- B Údobí Popis 
d I stro- I vyšší ~ uchovatelnosti nastr. I 

sa Y lrnořadí polohy ,_, 
__ ! __________ i ______ J _________ - ----i------! 

i 

l./II. XII.-IV. 135 

I. XII.-V. 135 
I 

I. I XII.-V. 136 

I. i XII.-V. 136 
I 

, 
I - 1./11. i VIL-VIII. 126 

I 

II. I VIII. 127 

I ' i - I II. X.-XI. 128 

II. X.-XII. 129 

II. XI.-III. I 132 

I. VIII.-IX. 141 

I. VIII.-IX. 141 

I. i X.-XI. i 143 

1./11. I VII. 139 

I. X. 142 

I./11. XI.-XII. 143 ' 

I. Xl.-XII. 143 

I. XI.-1. 143 

II. XI.-I 144 

119 

l"I 
:.111 

,,1,1:· 
'i'1I': 
'·"'I '1ll!i 

'I' ,,,,11 

·11,' 
'.'I 

11q 

1i111i 

IU 
l!1: 

,, 

p:i 
11:, 

11111 

11111 
"'I 

.:[,I"' 

1i I 

,jill 
,: l' ;~) 
' -~ 
i~ ,;:,~'11 

I~ ,, 

1

:11 

, li 

! 

1

11

1

1,, 

, I 
'I' 

I 

1,, 

111 

il 

"' 

111

1 



~- -W 

1:EMĚ PODKARPATORUSKÁ. 

25.ill. OBLAST ŤAČOVSKÁ. 

Okresy: Chust, Rachov, Ťačovo, Volové. 

,,_; 
o 
-::. 
cr 

')· ....... · 

Druh a odruda 

JABLONĚ. 

Hlavní odrůdy. 

'JIJ.' Solivarské 

o. Jonathan 

13. Boskoopské 

~-L Parkerovo 

Vedlejší odrůdy. 

H., Antonovka 

12. Kardinál žíhaný 

•)I• _o, Ba tul 

:1r„ Vejlímek červený 

HRUŠNĚ. 

Hlavní odrůdy. 

9. Clappova 

11. Williamsova 

l H. Boscova lahvice 

Vedlejší odrůdy. 

19. Křivice 

'.W. President Mas 

21. Dielova 

23. Pastornice 

12!_• 

Vhodné pro 

sady 
stro- vyšší 
mořadí polohy 

.... 
<f> 
o 

.!<: 

"' _, 
Údohí 

uchovatelnosti 

I. II. ~ XII.-IV. 

I. XIl.-V.· 

I. XII.-V. 

I. XIl.-V. 

II. X.-XI. 

II. X.-XII. 

II. XI.-III. 

n. XL-IV. 

I. VIH.-IX. 

I. VIII.-IX. 

I. X.-XJ 

I. II. Xl.--XU. 

I. XI.-XII. 

I. XI.-I. 

II. XI.-l. 

Popis 
na str. 

];{5 ' 

135 

\36 I 

J36 I 

I 

123 

129 

132 l 
134 I 

14l 

ltl 

143 

!43 

I j.;~ 

14:1 

lH 

PŘEHLED JABLOŇOVÝCH A HRUŠŇOVÝCH ODRŮD 
PODLE POČÁTKU KVĚTU.*) 

Jabloně. 

Ranč kvetoucí odrůdy: 

3. Antonovka. 3. Charlamowski. 
22. Anýzové české. 12. Kardinál žíhaný. 

2. Astrachán červený. 18. Malinové holovouské. 
!. Croncelské. l. Průsvitné žluté. 
7. Grávštýmké (červené). • 35. Vilémovo. 

PollHaně kvetoucí odrůdy: 

21. Ananasová reneta. 
23. Batul. 
"t2. Baumannova reneta. 
13. Bernské růžové. 
43. Boskoopské. 
24. CoxoYa reneta. 
31. Chodské. 
34 .. J adernička moravská. 
17. Košíkové. 
23. Kutscherovo. 
l6. Landsber~ká reneta. 

ll~Lašské. 
29. Libin~ke. 
27. Malinové hornokrajské. 
33. Pasecké vinné. 
46. Punčové. 
32. Ribstomké. 
39. Solivarské. 
49. StrÝmka. 
36. VejÍímek červený. 
45. \XTagenerovo. 

Polo pozdě kvetoucí odrůdy: 

30. Blenheimská reneta. q Lebelorn. 
is. Boikovo. 20. Matčino. 
15. Gdánský hranáč. 47. Ontario. 
19. Harbertova reneta. 37. Panenské. 
·to. Jonathan. 44. Parkerovo. 
38. Kanadská reneta. 26. Parména zlatá. 
41. Kožená reneta zimní. 6. Peasgoodovo. 
2S. Krasnkvct žlutý. ;; Rehtáč ~oudkovit~". 

Pozdé kvetoucí odrůdy: 

14. Grahamo\"o. 10. Ušlechtilé žluté. 

*) Počátek květu i doba jeho trvání značně se kolísá vlivem klimatických činitelú (tepla, slunce 
a vláhy). 
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Hrušně. 

Raně kvetoucí odrůdy: 

2. Červencová. 

Pol oraně kvetoucí odrůdy: 

:). Blanketka. 
4. Císařská letní. 

21. Dielova máslovka. 
17. Charneuská. 
8. Jihomoravská letní. 

19. Křivice. 
22. Lucasova. 

5. Muškatelka šedá. 
6. Muškatelka turecká. 

24. Pařížanka. 
23. Pastornice. 
10. Solanka. 

7. Trévouská. 

Polopozdě kvetoucí odrůdy: 

16. Avranšsk8. 
15. Hardyho máslovka. 
25. Koporečka. 

1. Magdalenka. 

20. President Mas. 
14. Salisburyho. 
11. Williamsova .. 

Pozdě kvetoucí odrůdy: 

18. Boscova lahvice. 
9. Clappova máslovka. 

13. Kongresovka. 
12. Špinka. 
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ODDÍL ČTVRTÝ. 

Stručné popisy 

tržních odrůd ovocných jednotlivých druhů. 

Obecné poznámky. 

Ovocné odrůdy jednotlivých druhů jsou zde sestaveny pt1-
bližně podle doby zrání, která se ovšem nedá přesně stanoviti, zejména u pod
zimních a zimních odrůd jádrovin (jabl{\k a hrušek) 

V tomto pořadí jsou odrůdy každého druhu (jablka, hrušky, švestky 
atd.) též číslovány a čísla, zde uvedená, provázejí svoji odrůdu ve 
všech ostatních přehledech a tabulkách v této knize uvedených. 

Původní záměr, aby odrůdy hlavní a odrůdy ~dlejší (u jádrovin) byly číslovány 
::- odděleně, bylo nutno pozměniti v číslování jednotné, neboť některé odrůdy jablek, 

na př. v České zemi vedlejší, jsou v jiné zemi Československé republiky odrůdami 
hlavními a naopak. 

Do tohoto pořadu byly pojaty i odrůdy krajové (lokální), jakož i odrůdy určené 
jen pro stromořadí. 

V popisech jsou uvedeny za ustáleným názvem českým důležitá synonyma, 
název německý a mezinárodní název francouzský, po př. anglický. Podřadnější 
synonyma nejsou uvedena. V dalším popise jsou stručně charakterisovány nároky 
jednotlivých odrůd na půdu, polohu a podnebí, pokud je toho potřebí, dále doba 
sklizně, velikost, tvar, barva, jakost a trvanlivost, po př. i použitelnost ovoce. 

K rychlé orientaci slouží zvláštní tabulky na str. 190 a d„ ve kterých 
jsou sestaveny odrůdy jednotlivých druhů jádrovin a peckovin podle abecedy. 
Tyto tabulky obsahují zároveň zcela stručné údaje o velikosti plodů, jejich barvě, 
jakosti dužniny a době sklizně, u jádrovin též o údobí konsumní zralosti (ucho
vatelnosti) plodů. 

Za těmito tabulkami jsou konečně zařaděny abecední seznamy českých 
i německých názvů a některých nejčastěji používaných synonym všech ovocných 
odrůd, doporučených v této knize k pěstování. 

JABLO~. 

Povšechná charakteristika. 

J a b 1 on ě vyžadují hlubších, hlinitých a všemi živinami zásobených půd se 
stálou a dostatečnou vlhkostí. V mokrých polohách klesá u jabloní otužilost vůči 
chorobám, zejména vůči nektriové rakovině, v sušších polohách stromy se záh\· 
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,'qxívají a předčasně chřadnou, plodíce zde většinou ovoce drobné a nevalné 
. <ti. Vlnitá území, hlinitá, byť i chladnější předhoří, mírné svahy poblíže řek 
· , ):mel n'.:jlepši polohy jabloňove. V polohách nad 500 až 600 m nadmořské 

ic možno doporučiti pč~tovfoí jabloní ve velkých sadech jen zcela výjimečně, 
1-li místní pěstitelské podmínky opravdu příznivé. 

V pulních sad<:ch sázíme jabloně v pravoúhelníkovém sponu, nejméně na 
: O -m, lépe na 10;<12 nebo 12 >~ 14 m., aby se umožnilo i rentabilní pčstování 

v. plidplodin. Pro stromofadí zpravidla postačuje vzdálenost v řadě na 10-12 m. 
jablka odedávna jsou tržním ovocem značné hodnoty. V dobrých 

tkch snesou dopravu i na velmi vzdálená místa, jak o tom svědčí čerstvé americké 
.i«tralské ovoce, dovážené na naše zimní trhy přes nekonečné oceány. 

>Jcjlepších cen dosahují převážně odrůdy zimní, slušné velikosti, 
~m~ho vzhledu, dobré chuti a osvědčené trvanlivosti, ač i za nejranější, bezvadná 
Jka býYá Lržba uspokojivá, máme-li ku porovnání na mysli nízké ceny podřadných 
lck podzimních, kterých bývá v selských sadech nejvíce. 
Čerstvé jablko ie v moderní domácnosti nepostradatelné a ne

hraditclné. Jeho hygienický význam, tušený již starými badateli, byl v nej
:ější době s rozmanitých hledisek fysiology skvěle potvrzen. Stále stoupající 
i<>um jablek opravňuje naši domácí produkci k nejlepším nadějím, ale zároveň 
ádá pěstitelům nové vážné úkoly, zejména pokud jde o jednotnost výsadeb, 
:1ivou sklizeň, svědomité třídění a vkusné balení vybraného ovoce. Jen tehdy, 
mjeme-li svým sadům ovocným onu péči, jakou skýtají svým plantážím pěstitelé 
·eroameričtí a australští, dosáhneme oněch znamenitých úspěchú, jakými pře
ipila evropské trhy ovocná produkce z těchto vzdálených končin. Nesmíme za
nínati, že sovětské Rusko, Italie, ba i Jugoslavie, Rakousko a Rumunsko usilovně 
sn'lží o dobytí zahraničních trhů evropských jako naši vážní konkurenti a ne
:.lka i dovozci jablek na naše trhy. 

Také obchod ovocem volá stále naléhavěji po zkušených a svědomitých 
:hodnících, kteří vědí, že jejich zájmy a zájmy pěstitelů ovoce jsou vzájemně 
aty. 
Jabloně jsou převážně cizosprašné (autosterilní), t. j. vyžadují k svému 

lozeni pylu cizích odrúd. Mnohé odrůdy jabloní se velmi snadno oplozují, což 
tí především o většině odrůd úrodných, některé však přijímají zúrodňující pyl 
1 určitých odrůd, jsouce neplodné ( intersterilní) při sprášení pylem jiných, 
vhodných odrůd. Jsou též odrůdy příležitostně samosprašné (autofertilní), 
:ré se mohou za jistých podmínek a okolností oploditi pylem „vlastním", t. j. 
e odrůdy, ale zpravidla s jiného stromu (odrůdová xenogamie) nebo alespoň 
iného květu téhož stromu ( geitonogamie). Převážná většina odrůd jabloňových 
opylení vlastním pylem však neplodí, neboť semeníky se nevyvinou v plod 

alvici se semeny), nejsou-li vajíčka oplozena. 
M.odcrní výzkumy, o něž se dnes živě zajímají ovocnáři všech zemí, byť ne

)dné ve v~'.·dedcích, ukázaly, že dokonaié oplození je právě u jabloní 
inou z hlavních podmínek uspokojivé plodnosti. Nelze ovšem k:lždou 
'irodu přičítati na vrub nedostatečnému oplození, neboť na dokonalý vývin plodu 
le malvice) má přímý vliv i mnoho jiných, rovněž závažných činitelů. 
Účast včel při opylování je ovocnářům dostatečně známa, ač ne vždy 

iě oceněna. Právě pěstitelé jabloní by měli pamatovati co nejvíce na tyto své 
postradatelné pomocníky. 

,,' 

Veliké sady jabloňové nelze tudíž dnes osazovati jedinou odrúdou, nýbrž 
je potřebí, aby souvislé plantáže jediné odrůdy by ly prostoupeny fodami nebo alespoň 
promíšeny ojedinělými jabloněmi jiných 2---3 odrúd, které s hlavní, převládající 
odrůdou současně kvetou a poskytují hojnost vzájcmnt\ plodného pylu. 

Protože opylení pylem cizí odrudy je možné jen rehdv, jsou-li „opylova<-~i". 
t. j. odrůdy s hojným pylem, poměrně blízko stromu, kreré jir;1i mají býti oplozeny, 
je třeba, aby ve stromořadích i odrůdově jednotných sadech byly vždy tyto stromy 
vysazeny nejvýše na 60-80 m. 

Přehled dobrých a špatných opylovačů, jakož i odrůd jalilck do našich 
výběrů pojatých, ale po stránce opylovací schopnosti zatím ncprobadaných, je 
otištěn na slr. 190 až 193, kde v poznámce tabulek je poznamenána opylovací 
schopnost. V tomto abecedním přehledu jsou jednotlivé odrůdy jabloní, podobně 
jako u jiných druhů, označeny čísly z pořadí popisů odrůd, sestaveného přibližně 
podle doby zrání. 

Přibližnou současnost květu jabloňových odrůd lze posouditi z přehledu 
na str. 121. Ovocnáři vědí, že v některém roce nastávají v počátku kvčtení i v dobč 
jeho trvání velice podstatné úchylky, které lze vysvětliti především vlivem intensity 
vegetačních činitelů, převážně teplot denních i nočních, ~lunečního záření, vlhkosti 
a teploty půdní atd. • 

Aby se pěstitelé mohli seznámiti alespoň zhruba s vlastnostmi všech odrůd 
jablek pojatých do této knihy, jsou uvedeny na str. 125 ad. stručné popisy či spíše 
jen charakteristiky jednotlivých odrůd. Jak již zmíněno, jsou zde jablka sestavena 

1 přibližně podle doby zrání (vlastně podle způsobilosri k jídlu, t. j. plodové zralosti 
a trvanlivosti) a v tomto pořadí též číslována. 

Obvyklé rozdělení ve skupiny odrůd letních, podzimních a zimních bylo 
zachováno, při čemž uchovatelnost nejtrvanlivějších jablek zimních byla posouzena 
střízlivě. 

Do tohoto pořadí jsou pojaty i odrůdy krajové, zvané též lokální, jejichž 
pěstitelský význam je - mnohde jen dočasně - omezen na menší území, která 
jsou zmíněna při popise každé této odrůdy. Tím není ovšem řečeno, že se tyto 
krajové odrůdy nemohou se stejným zdarem pěstovati i v jiných krajinách než kde 
vznikly, kde jsou rozšířeny a v obchodě s oblibou vyhledávány. Tak na př. v ně
kolika horn'ltých okresích Moravskoslezské země se značným úspěchem se pěstuje 
Malinové holovouské, lokální jablko z Hořicka v Podkrkonoší, kterázto odrůda se 
v blízkém Polabí na lehkých půdách hlinitopísčitých nemůže pěstovati ve velkém 
pro předčasný (letní) opad listu. 

Pěstitelé, kteří se rozhodnou k založení jabloňových :rndů nebo 
stromořadí, nechť se přidržují úzkých výběrů odrůd doporučených 
speciálně pro jejich ovocnářskou oblast. Vhodnost nebo nevhodnost 
jednotlivých odrůd jabloní pro stromořadí je zpravidla udána v popisech a rovněž 
je po:m'lmenán'l ve zvláštní rubrice přehledů odrůd pro jednotlivé oblasti ovoc
nářské i jinde. 

Mnohé odrůdy jsou sice vzrůstem stromú způsobilé pro silniční stromořadí, 
ale v této knize nejsou úmyslně doporučeny podél silnic pro lákm·ost plodu. 

Převážná většina těchto údajů platí obdobně i o hrušních, které 
jsou velmi blízce botanicky příbuzné jabloním. 

V této knize není možno popisovati všechny choroby a škudcc jabloní, pww 
uvádíme jen názvy nejdůležitějších z nich. Jsou to: 
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a) Hlavní škůdci jabloní. 

Obaleč jablečný (Carpocapsa pomonella) způsobující červivost plodů, 
květopas jabloňový ( Anthonomus pomorum), jehož larva vyžírá pestík i tyčinky 
v poupatech květů, bourovec prsténčivý (Afalacosoma neustria), jehož hou
senky na jaře ožírají list, podobně jako housenky bekyně velkohlavé (Lymantria 
dispar) a bekyně zlatořitné (Euproctis chrysorrhoea); ssáním je nebezpečná 
mšice krvavá neboli vlnatka (Schizoneura lanigera), nejpopulárnější škůdce 
jabloní, zvláště v oblastech nížinných, některé mšice listové a méra jabloňová 
(Psylla mali}, k nimž se druží i červec čárkovitý (Lepidosaphes ulmi}, ssající 
převážně na kmenech mladých jabloní. V letech hojného výskytu jsou nebezpeční 
chrousti, a to chroust obecný neboli babka (Melolontha vulgaris), chroust 
maďálový (M. hippocastani) a chroust chlupatý (M. pectoralis). V pováleč
ných letech z východu republiky se téměř katastrofálně šíří bělásek ovocný 
( Aporia crataegi), jehož housenky ožírají stromy dohola. Obrana je velmi těžká. 

b) Hlavní choroby jabloní. 

Rakovina nektriová, zpúsobená houbou Nectria galligena, strupovitost 
jablek (Venturia inaequalis neboli Fusicladium dendriticum) a moniliová hniloba 
zrajících plodů. 

Podrobné popisy škúdců a chorob i zpúsobu boje proti nim nutno vyhledati 
v příručkách speciálních; k rychlé informaci postačí též knížka „Ovocná a okrasná 
stromořadí", napsaná autorem této knihy. 

ODR0DY JABLEK. 

a) ODRŮDY LETNÍ. 

1) Průsvitné žluté (Skleněné žluté, Weij3er Klar-Apfel, Transparente jaune; 
je odrůda pocházející asi z býv. ruského Pobaltí, která se u nás hojně rozšířila ve 
všech jen poněkud vhodných jabloňových půdách a polohách, chráněných před 
ostrými větry. Pro lákavost raného ovoce se nehodí do frekventovaných stromořadí. 
Stromy nevelikých korun jsou nenáročné, plodí velmi záhy, pravidelně a hojně. 
Odrůda tato je výborným opylovačem jiných odrúd jabloní a někdy, podle místních 
podmínek vegetačních, bývá samosprašná, nelze však na to spoléhati. 

Ovoce uzrává již koncem července a počátkem srpna, je čistě bělavě žlute, 
vábného vzhledu. Jsouc choulostivé na omačkání, vyžaduje opatrné sklizně i balení, 
nakládání a dopravy. - Některé plody mívají charakteristický šev. 

Tato odrůda by neměla nikde chyběti jako hodnotná náhrada Astrachánu bílého, 
zv. réž Ječniště nebo Žitniště, který přesto, že příliš trpí fusikladiem, byl zejména 
na !vloravě značně oblíben a rozšířen. 

2. Astrachán červený ( Roter Astrachan, Asrracan rouge) je rovněž odrůda 
ruského původu a stejně nenáročná jako Prúsvitné žluté (č. 1.). Pro nestřežená 
stromořadí se nehodí pro ranost a lákavost ovoce. Stromy tvoří objemnou a rozlo
žitou korunu. Tato odrůda je cizosprašná, ale zároveň dobrým opylovačem jiných 
odrúd. Úrodnost je velmi uspokojivá. 

Ovoce tvaru téměř kulovitého je krásně červeně pruhované, bělavě tečkované 
s modravým nádechem. Uzrává skoro současně s Průsvitným žlutým a vydrží 
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l 
po sklizni 2-3 týdny. Na dopravu není zvláště choulostivé. Na trhu se výborně 
prodává, jsouc lákavé barvou i osvěživou chutí. 

3. Charlamowski (Borovinka, Borovitsky) pochá7í rovněž z Ruska. Snese 
výborně i vyšší polohy. Nenáročné stromy s menšími korunami mívají větve pře
tížené úrodou plodů a nehodí se tudíž do stromořadí. Odrůda tato je cizosprašná, 
ale zároveň dobrým opylovačem. 

Ovoce prostřední velikosti a tvaru mírně zploštělého zraje od poloviny srpna, 
je kyselejší než většina odrůd jiných, zato způsobilé i k daleké dopravě. Na trhu je 
lákavé živým a výrazným proužkováním, jímž se odlišuje od ostatních jablek. 

b) ODRŮDY PODZIMNÍ. 

4. Croncelské ( Durchsichtiger Apfel aus Croncels, Transparente de Croncels) 
je odrúda vypěstovaná púvodně ve Francii. Stromy přestály znamenitě (nejlépe ze 
všech význačných tržních odrůd) mrazovou kalamitu v r. 1929. Jsou otužilé 
i proti chorobám a vhodné pro vyšší polohy. Zprvu vznosné koruny při počínající 
plodnosti, která nastává poměrně záhy, poněkud klopí spodní větve, přece je lze 
však vysazovati v širokých střežených stromořadích. K věty jsou cizosprašné a skýtají 
hojnost plodného pylu odrúdám jiným. 

Větší, ve zralosti krásně žluté ovoce vyniká velmi lahodnou, sladce navinulou 
chutí, objevujíc ~e na trhu od počátku září. Mnohdy vydrží do vánoc. Vyžaduje 
pečlivého balení i zasílání. V obchodě je velmi oblíbeno. 

5. ~ehtáč soudkovitý (Prinzen-Apfel, Pomme Melon) je púvodu nezná
mého. SLromy si libují v chladnějším a vlhčím podnebí, byť i v poloze značně vysoké. 
Starší koruny bývají až přev.islé. Je dobrým opylovačem, sama však vyžaduje tato 
odrůda rovněž cizího opylení. Pro polohy příliš větrné se nehodí. 

Ovoce převážně soudkovitého tvaru bývá nad prostřední velikosti, červeně 
mramorovaně pruhované, kořenité, velmi dobré až výborné chuti. Uzrává koncem 
září a vydrží asi 2 mr:"síce. Dopravu snáší bez újmy. Ve vyšších polohách bývají 
plody zvláště krásné. 

6. Peasgoodovo (Peasgooďs Sondergleichen, Peasgooďs Nonsuch) pochází 
z Anglie. Stromy plodí nejlépe v púdách živinami bohatých a přiměřeně vlhkých, 
nikoli však přehnojených, neboť potom plody snadno v dužnině pihovatí (křenčí), 
ba velmi často i hnijí. Ve větrné poloze mnoho ovoce spadá. K pěstování se hodí 
vysokokmeny i polokmeny této odrůdy zvláště v chráněných, ale vzdušných zahra
dách, méně \' otevřených sadech polních, kde v době úrody větve plody přetížené 
překážejí polním pracím. Plodnost na pláňatech se počíná u této, převážně cizo
sprašné odrůdy asi 6.-8. rokem po výsadbě. Úrodnost je střídavě velmi bohatá. 

Ovoce je nadprúměrně veliké, mnohdy obrovské, neboť i na vysokokmenu 
nejsou plody váhy 330-350 g vzácností. Mají se sklízeti koncem září, aby nevadly, 
načež k jídlu dospívají od poloviny října a vydrží asi do vánoc, zřídka déle. Žlutavá 
dužnina je jemná, kyprá, hojně šťavnatá, chuti velmi dobré, lehce aromatické. 
Tvarem, velikostí i barvou plody se podobají plodům Blenheimské renety (č. 30.), 
jsouce na slunci malebně červeně pruhované. Vadou této odrůdy, doporučené jen 
pro některé kraje moravské, je častý výskyt moniliové hniloby plodů. Ovoce na 
trhu je velmi lákavé. 

7. Gráv~týnské (Gravensteiner, Gravenstein) pochází asi z Holštýnska. 
Stromy rostou mohutně, snášejí poměrně vlhké půdy a vysoké polohy, ale počínají 
ploditi někdy až po 15. roce po výsadbě a nikdy nerodí příliš mnoho. Do teplých 
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poloh se nedoporučuje. Cizosprašná tato odrůda je špatným a tudíž nespolehlivým 
opylovačem odrůd jiných. Aby stromy plodily, mají míti " blízkém sousedství 
dobré opylovače. 

Žluté, červeně pruhované, středně veliké, poněkud žebernaté a velmi vonné 
plody jsou chuti velice jemné a ušlechtile kořenité. Přes listopad se uchovávají 
dosti nesnadno. 

Stejné výtečné chuti je krásněji zbarvená variace Grávštýnské čen·cné 
( Rotcr Gravcnsteiner, Gravcnstcin rougc), která bývá i poněkud úrodnější. 

Jakkoli je Grá vš týnské doporučeno do četných oblastí ovocnářských, nesměji 
pěstitelé zapomínati jeho mali plodnosti a dobře uvážiti, podle místních zkušenosti: 
pěstitelských, zda se větší výsadby této odrůdy mohou vůbec vypláceti, a to i při 
vyšší ceně výborného ovoce. 

8. Antonovka ( Antonowka) je populární odrůda pocházející z Ruska, kde 
kromě tohoto nejrozšířenějšího typu je známo mnoho dalších, značně odlišných 
variaci. Stromy jsou skromné a otužilé podobně jako Croncelské (č. 4.) i vůči 
krutvm mrm~ům. Tvoří plošší koruny. V dospělém věku vynikají úrodností; jsou 
cizo;prašné a skýtají hojnost plodného pylu. Tato odrůda je doporučena převážně 
nro hornaté polohy Podkarpatské Rusi, méně pro některé krajiny moravskoslezské. 

Prostředně veliké ovoce je zelenavě žluté, tupě žebernaté, chuti příjemně 
nakyslé. Zraje v říjnu a listopadu. 

Předností této odrůdy je otužilost, nenáročnost a spoiehlivá plodnost. 
9. Lebelovo (Jakob Lcbel, Jacques Lebel) je původu francouzského. Stromům 

až nadměrně úrodným a otužilým svědčí půdy lehčí a živinami bohaté. Jinak bývá 
ovoce malé, snadno padá a stromy se předčasně vysiluji. Široce rozložité koruny 
brání výsadbám do stromořadí. Jinak snáší i vysoké, nepříliš včtrné polohy. Květy 
dohře přijímají cizí opylení, samy však skýtají jen málo plodného pylu, proto je 
Lehclovo špatným opylovačem. 

Veliké ovoce barvy matně žluté, s červenými neurčitými proužky, se má 
~klizeti později, od konce září. Dá se uchovati v průměrně dobrých sklepech (ko
morách) i přes vánoce, výjimečně do února. Dužnina navinule zasládlá je vhodná 
pro kuchyňské a prúmyslové účely. 

10. Ušlechtilé žluté (Gelber Edelapfel, Golden Noble) pochází z Angfa'. 
·Stromy poměrně nenáročné si libují v půdách lehčích, kdežto v těžkých snadno 
rakovatí. Fusikladiem mnoho netrpí. Plodnost nastává 4·.--6. rokem po výsadbě, 
úrodnost bývá průměrně prostřední, ale dosti stálá. Je dobrým opylovačem. 

Plody bývají pěkně vyvinuté, spíše nadprostřední velikosti, pěkně kulovité, 
v plné zralosti krásné sytě žluté. Mají se sklízeti koncem 7zří; poživatelné jsou od 
konce října do vánoc, aie dají se uchovati i značně déle. Dužnina je zcela jemná, 
hustá, bělavě žlutavá, chuti ostřeji nakyslé, příjemně osvěživé, bez korenitosti. 
Plody ve větru padají a mimo to jsou vyhledávány obalečem jablečným, 2p1lso
hujícím červivost a tím rovněž předčasné padání. Ovoce je choulostivé na omačkání 
a dopravu, v některých letech od jadřince rychle trouchniví. 

Tato odrůda je zařaděna jen do tří moravskoslezských oblastí, kde zdárně 
prospívá i přes uvedené nectnosti. 

11. Lašské ( Kuhld.ndcr Grm.:ens1cincr) je severomoravskú odrůda neznámého 
původu. Vyskytuje se nc:jvícc v okresích VaL;šské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, 
Frenštát, Místek a ojediněle v okresech přilehlých, a to pod rúznými názvy. Stromy 
prospírnjí nejlépe v půdách středně těžkých, přiměřeně vlhkých, se spodinou pro-
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pustnou, ale spokojí se i v půdách chudších. V dospělosti tvoří široce rozložité 
koruny a hodí se tudíž nejlépe do zahrad, na mírně svažité pastvinné stráně a na 
břehy polí, jinak též do polních sadů nebo stromořadí. Jsou velmi otužilé proti 
mrazům (nezmrzly v r. 1929) i proti chorobám, hlavně rakovině. Ť{adí se tudíž tato 
odrůda právem k otužilým jabloním pro horské polohy. Počíná ploditi asi 8. roku 
po výsadbě, úrodnost je střídavě zcela uspokojivá. Schopnost opylovací nebyla 
ještě u této odrúdy speciálně probadána. 

Plody jsou nadprostřední velikosti, poněkud zploštělé, široce tupě žebernaté. 
Základní barva zelenožlutá je zpestřena červeným žíháním. Plody dobře drží na 
větvi i za silnějších větru. Nažloutlá dužnina je šťavnatá, velmi dobré, lehce kořenité 
chuti, jíž se však nevyrovná pravému Grávštýnskému. Sklizeno koncem září, 
uzrává toto jablko koncem října a vydrží až do konce prosince. V obchodě je hledáno. 

12. Kardinál žíhaný (Šálové, Geflammter Weij]er Kardinal, Cardinal Blanc 
F!ammé) je neznámého původu. Stará a populární tato odrůda je obrem mezi 
jabloněmi a má se sázeti v souvislých sadech na 14 až 18 m od sebe. Stromy se 
nehodí tudíž ani do stromořadí, ba ani ne do pole, kde se klade na podplodinu 
zvláštní důraz. Výborně se však uplatní na mírných, hlinitých svazích. Sama tato 
odrůda je špatným opylovačem; počíná roditi později a rodí ob rok hojně. 

Ovoce sklizené koncem září vydrží až 3 měsíce, v dobré ovocné komoře i déle. 
Plody jsou veliké, žluté, krásně žíhané, vonné, chuti příjemně navinulé, tvaru velmi 
nestálého, vždy však jsou tupě žebernaté. Dopravu snášejí dobře a jsou oblíbeny 
zvláště ke kuchyňskému zpracování jako typ „závinových jablek". 

13. Bernské růžové (Neuer Berner Rosenapfel, Rose de Bern) pochází ze 
Švýcar. Stromy, ač nenáročné a vhodné i do vyšších poloh před větry chráněných, 
nejlépe prospívají v hlubokvch;. živných půdách. Koruny dospělých stromů jsou 
v plodnosti převislé. Ploditi počínají již 3.-4. rokem po výsadbě, úrodnost je 
poměrně stálá, střídavě slabší a hojná. Pro lákavost ovoce se nehodí do stromořadí. 
Je dobrým opylovačem. 

Plody, skiizené koncem září a poživatelné od konce října do vánoc, dají se 
uchovati i značně déle, ztrácejí však na šú1vnatosti i chuti. Bývají zcela nepatrně 
tupě zhranatělé, prostřední velikosti, tvaru mnohdy soudečkovitého, zpravidla celé 
sytě červené a krásně modře ojíněné. Bělavá dužnina bývá pod slupkou zarůžovělá 
a je jemné, příjemně sladce kořenité chuti. Ovoce vyžaduje pečlivého balení, neboť 
otlačené plody poměrně snadno hnijí. 

14. Grahamovo (Graham's Jubild.ums-Apfel, Graham's Roya! Jubt."!ee) po
chází z Anglie. Stromy nutno sázeti do polochráněných, byť i vyšších poloh s ovzdu
ším vlhkým. Dospělé koruny bývají až převislé. Plodí záhy a hojně, nehodí se 
však do větrných poloh, neboť ovoce špatně drží na větvi. Je dobrým opylovačem. 

Ovoce je nadprostřední až veliké, barvy bělavě žluté, čisté, tvaru nestálého, 
ke kalichu zúženého a mírně žebernatého. Dužnina je chuti prostě navinulé, osvě
živé. Dopravu snášejí tato jablka dobře. Vydrží asi do vánoc a jsou vyhledávána 
nejvíce pro kuchyň. 

15. Gdánský hranáč (Danziger Kant-Apfel, CaZ.Ville de Dantzig ), je 
původu nejistého, v Čechách se však pěstuje od pradávna. Stromy širokých korun 
se hodí i do vyšších a vlhčích poloh. Rodí poměrně záhy, střídavě, uspokojivě. Odrůda 
tato je dobrým opylovačem. 

Ovoce sotva prostřední velikosti bývá úhledně žebernaté a mívá od kalicha 
ke stopce probíhající charakteristický šev. Většina povrchu je pěkně červeně zbar-
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vena, což dodává plodům lákavosti. Uzrává koncem září a někdy vydrží i pře~ 
leden. Má význam zvláště pro blízké trhy, ježto dopravu snáší poměrně špatně. 
Chut je až velmi dobrá. 

c) ODRŮDY ZIMNf. 

t6. Landsberská reneta ( Landsbcrger Reinem:, Reineuc de Landsberg) je 
původu německého. Stromy skromné v nárocích, tvoří mohutné koruny, prospívají 
nejlépe v lehčích půdách a otevřených, chladnějších polohách. Je dobrým opy
lovačem. Rodí střídavě, celkem zcela uspokojivě. Hodí se do širších stromořadí. 

žluté ovoce jen na slunci poněkud ožehlé je prostřední velikosti, ke kalichu 
sbíhavé. Chut je velice dobrá a též hlavním důvodem obliby na trzích, jíž při;;pívá 
též jemnos~ dužniny. Uzrává od listopadu do konce prosince, ale vydrží i přes leden. 
Pro dlouhou dopravu se nehodí, nemá-li vzhled zralých plodú trpfai omačkáním. 

17. Košíkové (Panské, Korb-Apfel, Pornme Panier) je stará lokální odrůda 
z Vysokomýtska a Litomyšlska, dosti rozšířená i v okresích sousedních. Stromy 
rvofí velmi mohutné, poněkud převislé koruny, rostou velmi zdravě; netrpí mrazem 
a vynikají plodností i ve vyšších polohách (kol 400 m). Opylovací schopnost není 
~ice ještě prozkoumán'.l, ale bohatství pylu je příznivým znakem. 

Ovoce většinou podprostřední velikosti bývá kulovité i poněkud kuželovité, 
bělavě žluté a malebně žíhané. Jemná dužnina je chuti lehce n1kyslé a příjemné. 
Plody, od října poživatelné, lze uchovati až do února. Odrůda tato má jen krajový 
,jznam, plně odůvodněný dosavadní oblibou. 

18. Malinové holovouské ( Hirnbeer-Apfel von Holovousy, Frarnboise de 
Holovousy) je renomovaná odrúda východočeská z Hořicka ,. Podkrkonoší. Stromům 
se daří nejlépe v tamních hlinitých púdách a ve vyšších, chladnějších, dostatečně 
Ylhkých polohách. V půdách písčitých a vůbec sušších odrůda tato zpravidla zklame, 
neboť list ph:dčasně, již v létě, opadává. V zemi Moravskosle1"ské še místy osvědčilo 
:-.e stejným zdarem jako v oblasti svého pravděpodobného vzniku. Je dobrým opy-

lovačem. 
Ovoce prostřední velikosti bývá zpravidla pěkně tmav<~ červené, tvaru ploše 

kulovitého. Většina plodů má u stopky charakteri>tický svalec, který <;loužívá jako 
určovací znak. Plody velmi silně voní. Křehká dužnin'l je rovn'.':ž vonná, delikámí 
chuti s jemnou a vzácnou příchutí halsamickou. Dobře uloženo uchová se toto 
ovoce i přes vánoce, později ztrácí nápadně na chuti. 

19. Harbertova reneta (Harbcrťs Reinettt~, Reineue Harbert) pochází z Ně
mecka. Stromy bujného vzrůstu a široké koruny podléhají v těžkých. příliš vlhkých 
půdách snadno rakovině, pozdě plodí, ale jinak jsou málo náročll'~. Prospívají dohře 
ve yyšších polohách, kde i ovoce je zdravější. Je špatným opylovačem. 

Ovoce zpravidla mírně přišpičatělé je veliké, žluté, tečkované a mdle, ncná
padně pruhované. Křehká, šťavnatá a sladce navinulá dužnina velmi příjemné chuti. 
podléhá, bohužel, podobně jako u Blenheimské renety, pihovatění čili křen<:'.enL 
zdáštť v nižších polohách. Uzrává od listopadu a dá se uchovati dci únor>.. V někte
rých krajích je přibližnou náhradou chuťově cennější Blenheimské renety. Na 
trhu se prodává velmi dobře. 

20. Matčino (Nonetit, Mutrer-Apfcl, J1Iother) pochází z Ameriky. Stromy 
~kromnějšího vzrůstu a velmi uspokojivé plodnosti vyžaduji Johré půdy. Proti 
chorobám jsou až dosud značně otužilé. Opylovací schopno,:t n~ní dosud bezpečně 
posouzena. 
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Ovoce prostřední velikosti je mírně oble kuželovité, stejnoměrně vyvinuté> 
převážně pěkně červene, s dužninou velmi jemnou, žlutou, aromatickou, chuti 
výborné, ač význačněji sladké než většina odrůd jiných. Při dobré šťavnatosti se 
dá uchovati přes únor, jsouc poživatelné od listopadu. Dopravu snáší bezvadně. 
Po r. 1925 se počalo, zejména v České zemi, velmi hojně šířiti. Na trzích je vyhle
dáváno jako oblíbené ovoce stolní. 

21. Ananasová reneta ( Ananas-Reineae, Reinerte Ananas) je původu 
neznámého. Stromy tvoří širší, nepříliš rozkladité koruny. Vyžadují slunné a chrá
něné, byť i vyšší polohy, ale vždy nejlepší půdy. Plodí záhy po výsadbě, často až 
příliš mnoho. Stromy jsou náchylny k rakovině. Náleží k výborným opylovačům. 

Ovoce je malé, tvaru téměř vejčitého, barvy zelenavě žluté. Povrch je nápadně 
tečkován. Jemně chruplavá, vonná dužnina vyniká kořenitou, ostřeji navinulou, 
přece však výbornou chutí. Dá se uchovati i přes únor. Jako ovoce stolní má své 
příznivce, kteří dávají přednost kyselejším jablkům. 

22. Anýzové české ( B ohrnischer Anis-Apjel, Anis de Bohéme) je oblíbené 
tržní jablko v dolním Polabí v Čechách. O původu této lokální odrůdy není přesných 
zpráv. S1romy bujného vzrůstu a později rozkladité koruny jsou velmi plodné a 
netrpí chorobami, což platí i o ovoci, které však bývá na hubených stanovištích 
příliš drobné. Opylovad schopnost není ještě prozkoumána. 

Plody proscřední velikosti jsou v konsumní zralosti citronově žluté, na slunci 
červeně ožehlé, s chatakteristickými tečkami, obklopenými červeným dvorcem. 
Bílá, šťavnatá dužnina vyniká výbornou chutí, připomínající na Míšeňské. Jsouc 
poživatelno od října, dá se uchovati přes únor. Dopravu snáší bez úhony. Vyváží 
se převážně do Německa. 

23. Kutscherovo (Kutscher's Apfel, Andenlwn an Franz Kutscher, Pornme 
Kutscher) je název jablka vypěst~aného v dolním Polabí Čech, kde se pozvolně 
stává odrůdou krajovou. V rozložité, vznosné koruně bujně rostoucích stromů plody 
výborně vybarvují. Schopnost opylovací není dosud probadána. Pro lákavost ovoce 
není tato odrůda vhodná do stromořadí při veřejných cestách. 

Ovoce je veliké, mírně žebernaté, žluté, ale zpravidla skoro celé zastřené 
tmavě proužkovanou, karmínovou červení, s četnými, drobnými tečkami. Na
žloutlá, jemná a poněkud aromatická dužnina je šťavnatá, chuti až velmi dobré, 
ale poněkud měkká a tudíž - zejména v některých letech a polohách - méně 
<>tálá. Normálně uzrává od konce října a dá se uchovati až do března. 

24. Coxova rene!a (Cox's Orange Reinerte, Reinette Orange de Cox) po
chází z Anglie. Stromům se daří v půdách dostatečně hlinitých, přiměřeně vlhkých 
a bohatých vápnem, ba i v půdách lehčích až písčitých, jsou-li dostatečně hnojeny. 
Polohy vyžaduje chráněné a velmi slunné, jinak plody zůstanou nevzhledné, malé, 
dužnina tvrdá a zelenavá. Stromy počínají ploditi 5.-6. rokem po výsadbě, rodí 
střídavě velmi bohatě, mnohdy až přespříliš, že je třeba plody protrhávati. Dosud 
se pěstuje převážně na krscích a nízkokmenech. Je dobrým opylovačem. Stromy 
jsou náchylné k rakovině. 

Plody sotva prostřední velikosti jsou zplostěle kulovité, se slupkou hladkou, 
nékdy rezovitou, v plné zralosti zlatěžlutou, na sluneční straně tmavě červeně 
drobně proužkovanou. Žlutavá dužnina libě voní, je velmi šťavnatá, zcela jemná, 
s počátku ?ralosti chruplavá, později měkčí, chuti líbezné, výrazně kořenité, lahodně 
sladce navinulé. Chutí vyniká tato odrůda nad všecka ostatní jablka a dosud se po
važuje právem ve všech zemích, kde se jablka pěstují a konsumuji, :t.a nejchutnější 

"' Hl 



jablko 5Věta. Má se česati až v I. polovině října, načež dospívá k jídlu koncern pro
since a dá se uchovati přes únor. 

25. Krasokvět žlutý (Gelber Bellefleur, Bellefleur Jaune) pochází ze Se
verní Ameriky. Stromy vyžadují nejlepší živné půdy a příznivé polohy. Převislá 
koruna znemožňuje sázení podél cest. Náleží k dobrým opylovačům. Vytýká se 
mu náchylnost k rakovině. 

Značně veliké, ke kalichu nápadně zúžené plody („hubičky") jsou pěkně 
žluté, na slunci červenavě ožehlé a nápadně, řídce tečkované, lákavého vzhledu. 
Vonná dužnina vyniká výbornou chutí kalvilovitého charakteru. Měkké ovoce vy
žaduje pečlivého balení. Má-li vydržeti do března, je třeba, aby se sklízelo až v říjnu. 

26. Parména zlatá (Winter Goldparmane, Reine des Reinettes) je prastará 
odrůda neznámého vzniku, v Evropě dosud snad nejrozšířenější. Jakkoli roste i v chud
ších půdách, mají se jí věnovati jen stanoviště půdně i polohově nejlepší. Strom 
i ovoce značně trpí chorobami, pro úrodnost a jakost plodů je však odrúda tato 
dosud všude oblíbena. Vznosné koruny umožňují výsadbu stromů i v úzkých stro
mořadích. Starší stromy lze účelně zmladiti seřezáním větví. Náleží k nejlepším 
opylovačům ostatních odrůd jabloní a již proto je dosud ve větších výsadbách téměř 
nepostradatelná. 

Ovoce je sice menší, ale v dobrých půdách i nadprostřední velikosti, tvaru 
pravidelného, Pízce kuželovitého, barvy žluté, živě proužkované. Dužnina jemně 
chruplavá má zvláštní, velmi lahodně kořeni~ou chut. Plody dozrávají od listopadu 
a vydrží, dobře uchovány, až do dubna. Dopravu snášejí výborně. Na trzích se 
většinou nazývá Zlatá reneta. 

Jelikož tato odrůda, pěstitelsky velmi hodnotná, má i mnoho a závažných 
néctností, nemá se vysa2.0vati tam, kde nevyhovuje půda nebo poloha a kde péče 
o strom, zde nezbytná, je zanedbávána. V dobrých půdách a při dobré peči má však 
i dnes své pěstitelské oprávnění. 

27. Malinové hornokrajské (Oberliinder Himbeer-Apfel, Framboise d'Ober
land) je odrůda pravděpodobně původu holandského. Stromy značně otužilé 
i úro<lné prospívají i ve vyšších polohách, vyžadují však všude dobré půdy. Tvoří 
mohutné koruny. Opylovací schopnost není dosud prozkoumána. 

Ovoce proslřední velikosti je barvy tmavě červené až rudě fialové, lákavě 
ojíněné, výborné, kalvilovité chuti. Jakkoli vydrží do dubna, Ztrácí nezřídka šťav
natost (moučnatí) a tím i výbornou chut již od ledna, není-li ovocná komora do
statečně vlhká a chladná. Nenáročná tato odrůda, n'.l trhu velmi hledaná pro krásný 
vzhled i znamenitou chut, zasluhuje hojného rozšíření. 

28. Batul je velmi stará sedmihradská, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
od pradávna rozšířená odrůda. Strom tvoří sice značně rozložité, ale poměrně 
vznosné koruny, které nejsou na překážku, je-li kmen dostatečně vysoký. Plodnost 
je vždy zcela uspokojivá. Opylovací schopno"t není dosud prostudována. 

Ovoce prostřední velikosti je tvaru mírně zploštěle kulovitého, čistě slámově 
žluté, s malebným červeným líčkem. Je značně trvanlivé, neboť vydrží do jara. 
Dužnina je chuti příjemné, nakyslé a zvláště zpúsobilá k sušení. V obchodě je tato 
odrůda stále oblíbena, ale vyžaduje pečlivého balení a pozorného zasílání. 

29. Libinské ( Liebauer Frauenapfel, Pomme de Libina) je lokální odrůda 
z okolí Německé Libiny a Šumperku v severní Moravě, rozšířená však i v sousedních 
okresích Mohelnici, Uničově, Vízmberku a Novém Městě na Moravě. Pěstuje se 
s dobrým úspěchem i ve vyšších a drsných polohách tohoto kraje, neboť se spokojí 
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i s chudší půdou a prospívá i na pozemcích značně vlhkých. Stromy bujného vzrůstu 
mají korunu vznosně kulovitou a hodí se i do silničních stromořadí. Veliké mrazy 
v zimě 1923-29 přečkaly bez úhony. Jsou otužilé i proti chorobám. Dosahují 
vysokého věku. Schopnost opylovací není ještě prostudována. 

Plody jsou až nadprostřední velikosti, poněkud vyššího tvaru, se slupkou 
zelenožlutou, na slunci hnědavě červenou a široce temně proužkovavou. Žlutá 
dužnina má chut příjemně sladce navinulou. V obchodě je toto jablko velmi oblí
beno. Uzrává od listopadu do března, ale v dobré komoře se dá uchovati i do května. 

30. Blenheimská reneta (Gohlreinette von B!enheim, Reinette de Blcnheim) 
pochází z Anglie. Stromy tvoří mohutné, rozložité koruny, počínají pozdě ploditi 
a rodí poměrně málo, což lze v mnohých krajích vysvětliti nedostatkem plodného 
pylu (na př. z Parmény zlaté, Baumannovy renety atd.). Je špatným opy
lovačem. 

Ovoce je veliké, praviddně ploše kulovité, s kalichem nápadně otevřeným, 
se slupkou suchou, žlutou, mdle i živěji červeně žíhanou, řídce rezovitě tečkovanou. 
Chut jemné dužniny je ušlechtilá, pravá renetovitá. Dužnina však bývá velmi často 
pihovitá, t. j. prostoupena hnědými a někdy hořce chui:najícími skvrnami, které 
znehodnocují znamenitou její jakost. Hnojení močůvkou tuto odrůdovou nectnost 
podporuje. Proto se má Blenhcimská reneta sázeti jen tam, kde uspokojivě plodí 
a kde ovoce bývá stiženo pihovitostí jen nepatrně, po př. je úplně čisté. 

31. Chodské (méně správně Chodská reneta, Clwden-Apfel, Pomme des C!zodes) 
je původní odrůda" z Domažlicka. Dospělé stromy tvoří ,mohutné až rozkleslé 
koruny, jsou úrodné a uspokojují zcela i ve vyšších územích, neboť nemají ani na 
půdu zvláštních nárc-:kú. Schopnost opylovací nebyla dosud prozkoumána. 

Ovoce prostřední a vyro""1nané velikosti je barvy žluté, téměř na všech plodech 
zčásti zastřené tlumenou, souvislou červení. Bělavě žlutavá dužnina je chuti ostřeji 
navinulé, lehce příjemně kořenité. Krajově oblíbená tato odrůda se dá uchovati 
v dobré ovocné komoře i dlouho přes březen. 

32. Ribstonské ( Ribstonsk_..;, .fadernáč, Ribston Pepping, Pépin Ribston) po
chází nepochybně z Anglie. Stromy prospívají v půdách těžších, hlinitých až hli
nitojílnatých, dostatečně trvale vlhkých. Libují si ve vlhkém ovzduší, v blízkosti 
vod, v předhořích, v půdách obdělávaných. Do stromořadí se nehodí pro rozkleslost 
korun. Plodnost nastává záhy po výsadbě, ale při špatném opylení úrodnost bývá 
nepravidelná a nestálá, takže pěstitel musí počítati s nejistými sklizněmi tam, kde 
tato odrůda llt'UÍ co do plodnosti vyzkoušena. Je špatným opylovačem. Stromy jsou 
náchylné k rakovině. 

Plody prostřední velikosti jsou mírně zploštěle kulovité, se slupkou místy 
zdrsnělou jemnou rzí, v základním zbarvení zlatěžlutou, na slunci zahnědle načer
venalou, někdy neurčitě pruhovanou. Maií se sklízeti v I. polovině října, načež 
uzrávají od konce listopadu a vydrží i přes březen. Vonná dužnina je zprvu chruplavá, 
později křehce měkká, velmi jemná, žlutavá, výtečné chuti sladce navinulé a koře
nité. Náleží k nejchutnějším jablkům vůbec. Pro pěstování v rovinách, zvláště 
v nížinách, se nedoporučuje, osvědčilo se však v hornatých krajinách III., IV. 
a V. oblasti v zemi Moravskoslezské. 

33. Pasecké vinné ( Schmalzweinling, Pomme de Paseka) je krajová odrůda 
vyskytující st" na úpatí Sudet mezi Šternberkem a Dlouhou Dolní Loučkou v zemi 
Moravskoslezské. Nejvíce je rozšířeno ve vsi Pasece v okresu uničovském. Dospělé 
<>tromy nejsou na stanoviště příliš náročné. Tvoří ploše kulovitou korunu, ne-
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doporučuje se však do stromořadí, leč výjimečně. Opylovací schopnost této spo
lehlivě plodné odrůdy nebyla dosud přezkoumána. 

Ovoce střední velikosti je tvaru pončkud zploštěle kulovitého, barvy zlatě 
žluté s živě červeným pruhováním. Jemná, zcela bílá dužnina je velmi křehká, 
chuti výrazně, ale v plné zralosti příjemně navinulé a lehce kořenité. Má se česati 
pozdě, neboť jinak nedosáhne žádané chuti. Dobře uchováno vydrží i přes březen. 
Na trhu je oblíbeno pro krásný vzhled i výraznou chut. 

34. Jadernička · moravská (Jadernička valašská, Kuhldnder Gulderling. 
Mahrischer Gulderling, Pépin de Moravie) je stará krajová odrůda z moravského 
Valašska. Stromy si libují v hluboké půdě, kde tvoří vznosné koruny, jejichž spodní 
větve se ani v dospělém věku příliš nesklánějí. Pro hustotu věn·í vyžadují občasného 
průklestu. Plodnost nastupuje pozdě, asi ve 12. roce po výsadbč a úrodnost je vždy 
jen prostřední, přece však uspokojivá. K věty se dobře oplodňují i za špatného počasí. 

Ovoce, sotva prostřední velikosti, je kuželovitě protáhlé, tvaru „ovčidz hu
biček", barvy žluté, na sluneční straně červeně nadechlé. Jemná, šťavnatá dužnina 
bílé barvy je sladce navinulá s lehce kořenitou příchutí. Dopravu snáší dohře. 
Uloženo vydrží bez nesnází přes duben. Dá se zpracovati všemi obvyklými způsoby. 
Náleží dodnes k cenným a obchodně významným jablkům moravským, jak dokazuje 
jeho rozšíření na Valašsku, Lašsku a Kravařsku. 

35. Vilémovo (Kaiser Wilhelm, Empereur Guillaume) je odrůda vypěstovaná 
původně v Německu. Nenáročné a otužilé stromy vznosného vzrůstu i ve vyšších 
polohách se hodí do silničních stromořadí, pro kteréžto účely se obecně 
doporučují v tomto sortimentu. 

Ovoce až nadprostřední velikosti je v plném vybarvení pěkně červené, dlouze 
a široce pruhované, s dužninou jemnou, šťavnatou, chuti prostě sladce navinulé, 
ale přijemné. Pozdě sklizeno uzrává od listopadu a dá se uchovati, aniž vadne. přes 
duben. Omačkání nebývá na slupce znáti. Pro souvislé sady jabloúové rnlíme 
zpravidla odrůdy chuťově hodnotnější. 

36. Vejlímek červený (Štětínské červené, Roter Srettiner Apfel, Rougc de 
Stettin. T orok Bálint) je prastará odrůda, snad českého puvodu. Stromy tvoří 
koruny rozložité, jsou otužilé, skromné v nárocích a střídavě, ale uspokojivě plodné. 

Ovoce prostřední velikosti je zploštělé, pravidelné, barvy na celém povrchu 
sytě až temně červené. Dužnina je tuhá, dosti jemná, postrádá však kořenité phchuti. 
Vydrží dlouho do jara. Dopravu snáší bezvadně. Na Podkarpatské Rusi je taw 
odrůda hojně rozšířena a také určena jen pro tuto zemi jako odrůda vedlejší. která 
vfak skýtá hojnost plodného pylu. 

37. Panenské ( Roter B ohmischer Jungf ern-Apj el, Pomme des Vierges; je 
české národní jablko jako kdysi bývalo Míšeňské. Stromy si žádají hluboké, živné 
a dostatečně vlhké půdy, neboť v polohách, byť jen občasně sušších, od počátku září 
spadá mnoho, často nejlepších plodů. Vznosný tvar koruny umožňuje pěstění i ve 
stromořadích. Prospívá nejlépe v otevřených, nikoli však větrných krc1jinách. Plod
nost se počíná záhy po výsadbě a je při střídání úrod vždy uspokojivá. Náleží k dot'-

rým opylovačům. 
Krásně červené, bohužel přece jen poněkud drobné ovoce je třeba sklízeti 

koncem září, ač v mnohých krajích, kde mnoho ovoce padá, b)·\'á vše očesáno již 
v polovině září. Dobře vyzrála jablka vynikají osobitou chutí jemné, sladce navinulé 
dužniny, která bývá pod slupkou zarůžovělá. Na českých trzích je toto jablko vždy 
hledáno a u konsumentů velice oblíbeno. Jest jen lito\·ari. 7e není alespoň dvoj-
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násob větší. Dopravou nikterak netrpí, neboť omačkaniny zasýchají, aniž by hnily. 
Uloženo vydrží i přes květen. 

38. Reneta kanadská ( Reneia kmínová, Kanada-Reinette, Reinette du ·ca
nada) je odrůda původu neznámého. Hodí se jen do poloh zvláště příznivých, do 
půd hlubokých a výživných. Jinde zpravidla zklame, ač jsou známy případy, že 
i ve vyšších polohách, ovšem lokálně velmi příznivých, dobře prospívala a rodila. 
V krajích, kde se jí daří, sotva si přejí odrůdy lepší. Poměrně pozdní plodnost a po
někud nestálá úrodnost je vyvážena vyšší cenou ovoce, které zaslouží pečlivého 
balení tržního. Náleží ke špatným opylovačům. Podle některých výzkumů jest 
Parména zlatá pro Kanadskou renetu opylovačem špatným nebo alespoň 
nespolehlivým. - Do stromořadí se nehodí. 

Nadprostředně veliké, žebernaté, žluté a nápadně tečkované plody se mají 
sklízeti pozdě, aby vydržely dlouho do jara. Dužnina v plné zralosti je zcela měkká. 
'iťavnatá, chuti výtečné s jemně aromatickou příchutí. Proto se Kanadská reneta 
řadí právem k pochoutkovým jablkům stolním. 

39. Solivarské (dříve Sol'nohradské, Solivarcr Apfel, Pommc de Solivar, Só
'1Jári) je krajová odrůda slovenská, pocházející z okolí obce Solivaru na Prešovsku, 
ie však rozšířena dnes v několika typech (variacích) na celém Slovemku i v Pod
karpatské Rusi. Z nich nejhodnotnější je Solivarské ušlechtilé (Edler Solivarer 
Apfel, Pomme Noble de Solivar, Nemes Sóvári), na něž se též vztahuje tento stručný 
popis. Stromy na Slovensku rostoucí dosahují vysokého věku a jsou uspokojivě 
úrodné i za stáří. Opylovací schopnost není známa, plodnost je nejlepší v hlubokých 
půdách dostatečně vlhkých. Prospívá dobře i v polohách méně příznivých. 

Ovoce je kulovité, spíše nadprostřední velikosti, pruhované, na trhu lákavé. 
Dužnina je sněhobílá, v plné 7{alosti jemná, chuti osvěživě navinulé, s lehkou 
příchutí aromatickou. Dopravou netrpí a dobře uloženo vydrží do dubna. Nectnosrí ' 
této odrůdy, podobně jako Harbertovy a Blenheimské renety, jest, že duž
nina pod slupkou pihovatí, kterýžto úkaz se řidčeji vyskytuje v poněkud vyšších 
polohách ~v předhořích). Pro celé Slovensko i Podkarpatskou Rus je 
Solivarské ušlechtilé odrůdou téměř nepostradatelnou. 

40. Jona'han je americká odrůda, která se však pěstuje ve značném rozsahu 
v Podkarpatské Rusi a na Slovensku, kde nalezla svoji novou vlast. Stromy mají 
značné nároky na půdu, polohu i klima; daří se jim zejména ve vlhkém ovzduší při 
vodních tocích. Jsou choulostivé vúči padlí jabloňovému, t. zv. moučence listů a 
větévek. Pokusné výsadby v Čechách a v zemi Moravskoslezské skýtají místy vý
sledky pro začátek uspokojivé, přece však nutno v těchto zemích raditi ke zdržen
livosti bez pokusných výsadeb. Náleží k dobrým opylovačům. Plodnost je střídavě 
vt>lmi uspokojivá, mnohdy nadprůměrná. Roditi počíná poměrně záhy po výsadbě. 

Ovoce prostřední velikosti a zdánlivě poněkud vyššího tvaru je převážně sytě 
az purpurově červené s modravým ojíněním, jen ve stínu prosvítá základní žluť. 
Chut velejemné, vonné a šťavn1té dužniny je výtečn:i, zcela svérázná, téměř nepo
rovnatelná s chutí jiných, rovněž znamenitých jablek. Jonathan náleží nepo
piratelně k nejlepším a nejhledanějším odrůdám tržním i vývozním, 
éemuž přispívá i jeho trvanlivost, neboť se dá uchovati bez nesnází do května. ač 
\-ydrží i déle. 

41. Kožená reneta zimní (Graue Franzoszschc Reinctte, Reineue Grise 
Prans;aise) je stará odrůda francouzská. Stromy vděčí za půdu výhřevnou a hlubo
kou, ale prospívají ku podivu místy i ve vyšších polohách, ovšem slunných, kde může 
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ovoce dobře vyzráti. V těžkých, studených půdách stromy podléhají snadno ra
kovině. Plodí dosti záhy po výsadbě a vyniká dobrou úrodností, ač sama je špatným 
opylovačem. Pro rozkleslost korun se do stromořadí valně nehodí, vysazuje se však 
na okraje jabloňových výsadeb, neboť její ovoce je na stromě nelákavého vzhledu. 

Plody sotva prostřední velikosti jsou mtrně zploštěle kulovité, se slupkou 
špinavě zelenou a šedě k01;kovitou. Mají se česati co nejpozději a ukládati v do
statečně vlhké ovocné komoře, v níž vydrží do května. Většina špatně uložených 
n<Cbo předčasně sklizených plodů již od ledna počíná vadnouti, čímž ovšem ztrácí 
mnoho na ceně. Lehce nazelenalá dužnina je hustá, křehká. výborné chuti rene
rovité. Uzrává od prosince. 

42. Baumannova reneta ( Baumamťs Reinette, Reinerte Baumann) je 
odrůda belgická. Daří se jí nejlépe v půdách dostatečně hlinitých a vlhkých, v po
lohách i značně vysokých. Náleží k odrúdám otužilým a nenáročným, ale velikost 
ovoce velmi závisí na stanovišti. Plodnost se počíná záhy po výsadbě a úrodnost je 
téměř všude vdmi dobrá. Hodí se do stromořadí, kde je dostatek volného prostoru 
pro poměrně rozkladité koruny. Je dobrým opylovačem, podobně jako Parména 
zlatá ( č. 26.) aLands berská reneta (č. 16.), mnohých významných odrůd jabloní 
(Landsberské renety, Boskoopského, Boikova atd.). 

Ovoce až nadprostřední velikosti, poněkud zploštělé a tupě žebernaté, vy
niká krásně sytou červení, v níž tu a tam se objeví tlumené proužky. Bílá, chruplavá 
dužnina je chui:i nakyslé, lehce kořenité, nikoli však renetovité. Pozdě sklizené ovoce 
nevadne, uzrává koncem prosince a vydrží v dobré komoře do května při neporušené 
chuti i vzhledu. Dopravu snáší i při méně pečlivém balení znamenitě, neboť omač
kaniny nezahnívají. Nejkrásnější plody se vyskytují v Nitranské kotlině na Slo
vemku, ač i ve všech ostatních oblastech ovocnářských, O\'Šem v dobrých půdách, 
je toto znamenité tržní ovoce uspokojivé velikosti. 

43. Boskoopské ( Schdner von Boskoop, Belle de Boskoop) pochází z Ho
landska. Stromy si libují jen \' živných, vlhčích púdách a slunných polohách. Plo
diti počíná značně pozdě, plodnost bývá nepravidelná a nestálá zvláště tam, kde 
není vhodných opylovačů, .K nimž možno řaditi Parménu zlatou, Baumannovu 
renet u. Charlamowski, Ananasovou renetu, Ontario a j. Boskoopské 
je samo špatným opylovačem. Mnohé zkušenosti potvrzují, že Boskoopské plodí 
lépe tehdy, byly-li jím přeroubovány stromky jiné odrůdy. - Do stromořadí se 
nehodí. 

Velike, porezavělé, žluté a na slunci začervenalé ovoce tvaru mírně žebcrna
tého náleží k nejlepším našim odrůdám jablek. Hustá, žlutavá dužnina má výtečnou, 
sladce renetovitou chut. Pozdě sklizeno uzrává od konce prosince a vydrží přes 
květen. Dopravou nikterak netrpí. Vybrané plody by se may prodávati jen v ku
sovém balení. 

44. Parkerovo (Parkerúv jadernáč, Parker's SamHng, Pépin Grzs de Parker) 
bylo vypěstováno v Anglii. V Československu se tato kožená reneta pěstuje s úspě
chem v oblastech stále nových. Stromy vyžadují půdy hluboké, přiměřeně vlhké, 
polohy otevřené a sycené parami, byť i vyšší. Na suchých stanovištích je ovoce 
příliš drobné. Koruny otužilých stromů dovolují pěstování ve stromořadích. Nej
lépe prospívá v oraných sadech. Je dobrým opylovačem. 

Ovoce prostřední velikosti je tvaru téměř kulovitého, pravidelného; na povr
chu bývá kryto jemnou, souvislou korkovinou bronzového odstínu, jíž základní 
žlutavá barva prosvítá jen mí<>ty a nenápadně. Aby nevadlo, má se sklízeti velmi 
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pozdě, dovolí-li to počasí, až koncem fíjna, ba i později. Uložené plody uzrávají 
koncem prosince a vydrží v dobré ovocné komoře přes květen. Renetovitá dužnina 
je znamenité_, sladce aromatické chuti. Zvýšená produkce této odrůdy značně omezí 
dovoz Parkerových jablek ze severní Italie (Tridentska). 

45. Wagenerovo (Wagener's Apfel, Pomme Wagener) pochází ze Severní 
Ameriky. Stromy milují živnou a hlubokou půdu a prospívají všude tam, kde se 
daří Panenskému. Jsou zdravé a značně otužilé, záhy, pravidelně a hojně plodné. 
Do stromořadí se nedoporučuje. Řadí se k dobrým opylovačům. 

Ovoce s vysokokmenů je prostřední velikosti, poněkud ploché, tupě žebernaté, 
krásně žlutočervené, k dopravě velmi způsobilé. Klidí se počátkem října; v dobrém 
uložení vydrží i do června. Chut jemné dužniny je libě sladce kořenitá, výborná. 
Dováží se k nám, podobně jako Parkerovo, ze severní Italie. 

46. Punčové ( Puncsch-Apfel, Pomine Puntclz) pochází z dolního Polabí 
v Čechách. Stromy průměrně náročné si libují v živných půdách přiměřeně hlu
bokých a vlhkých, kde počínají roditi záhy po vysadbě a plodí velmi hojně, takže 
nedosahují velikých rozměrů. Koruny jsou poněkud rozkleslé. Stromům se daří 
i ve vyšších polohách. Opylovací schopnost této odrůdy, která sama výborně přijímá 
cizí opylení, nebyla dosud prozkoumána. 

Ovoce, ke kalichu zúžené až téměř kulovité, je prostřední velikosti, barvy 
žluté, na slunci lehce ožehlé, s dužninou vonnou, nasládle navinulou a příjemně 
kořenitou. J akkoii je poživatelné od listopadu, nabývá nejlepší chuti v prosinci. 
V dobré komoře se dá bez nesnází uchovati až do července. Velmi trvanlivá tato 
odrůda náleží v oblasti svého vzniku k nejcennějším jablkúm tržním. 

47. Ontario vzniklo ve stejnojmenné provincii v Kanadě. Je semenáčem 
otužilé severoamerické odrůdy N orthern Spy. Szromy skromné v nárocích plodí 
i ve vyšších a nechráněných p~ohách. Počínají roditi záhy po výsadbě, plodí hojně 
a pravidelně. Do střežených stromořadí se mohou sázeti, upraví-li se korunka při
měřeným řezem. Je dobrým opylovačem jiných odrůd. 

Veliká, vzhledná, tupě žebernatá a k iaru krásně vybarvená žlutá jablka s živým 
červeným líčkem náleží dnes k nejlepšímu ovoci tržnímu. Dopravu snesou 
výborně. Klidí se v polovici října a dobře uloženy uchovají se bez nesná2í do červnu 
ba i déle. Velmi šťavnatá dužnina je chuti příjemně na\·inulé, s lehkou kofrnitou 
příchutí. I v (:eskoslovensku se stala tatc odrůda po světové válce téměř populárni 

48. Boikovo (Bozken-Apfel, PJmme Boikcn) vzniklo v Evropě, ale bližší 
původ není znám. Stromy jsou velmi otužilé a hodí se i na místa nechráněná, du 
poloh větrných, kde půda jen poněkud vyhovuje. Někde trpívají padlím jabloňovým 
(Podosphaera leu::otri::ha). Plodí poměrně záhy po výsadbě a potom vždy střídavě 
velmi hojně. Náleží k dobrým opylovačům četných odrůd jiných. 

Krásně žluté ovoce s červenou tvářinkou, mnohdy nápadně žebernaté v kališní 
polovině, je velmi trvanlivé a vydrží až do června. Dužnina je prostě sladce navinulá, 
s lehkou kořenitou příchutí. Na trhu jsou vždy hledána. Lákavostí úspěšně konku
rují žlutočerveným jablkům „tyrolským" (severoitalským). 

49. Strýmka (Groj3er Bolm-Apfel, Gros Bohn) je neznámého původu, po
chází však pravděpodobně z Porýní. Stromy si libují v půdách těžších, vlhčích, ak 
propustných. Tvoří sice rozlehlé, ale vznosné koruny a proto se mohou vysazovati 
do stromořadí. Tato odrůda je však též vhodná i na mírné, zatravené svahy a na 
hlinizá pastviště, kde nelze pěstovati cennějších odrůd jabloní. Pozdnější plodnost 
jest nahrazena stálou úrodností. Náleží ke špatným orylo\•ačům. Strom\' dosahují 
vysokého věku. 
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Ovoce uzrává a vybarvuje pozdě. Je poživatelné teprve od března. Ulozenť~· 
vydrží i přes červenec. V jakosti nedostihuje odrůd cennějších, což však není nikte
rak na závadu tržní hodnotě této odrůdy, a to v pokročilém údobí :úmním a jarním, 
hřeznem počínajíc. Dá se upotřebiti v kuchyni i k výrobě cidru. Dopravu sná<';í 
i bez obalu. 

Podobně jako Vilémovo je i Strýmka doporučena ve všech oblastech země 
České a Moravskoslezské do stromořadí, zvláště ve Yyšších polohách a pti 
frekventovaných :silnicích. 

HRUŠNĚ. 

Povšechná charakteristika. 

Hrušně - na rozdíl od jabloní - se spokojí s půdami poněkud suššími a 
lehčími, nikoli ovšem s hubenými a vysychavými půdami štěrkovitými nebo písči
tými. Nejlepší ovoce klidíme se stromů rostoucích v půdách živných a dostatečně 
vlhkých, zvláště ve spodině, nikoli ovšem v těžkých a studených. Nesmíme zapo
mínati, že hrušeň miluje polohy slunné, výhřevné a většinou chráněné. Proto ovoce 
z míst půdně nebo klimaticky nevhodných, ;;,vláště odrůd pozdních, nedostihuje 
jakostí plodů sklizených v podmínkách příznivých. Vůbec jako.~t dužniny některých 
hrušek velmi závisí na vegetačních faktorech. 

Převážná většina odrůd letních a ranějších odrůd podzimních 
poměrně snadno podléhá zkáze, zvláště za teplého počasí. Proto k výsadbě větších 
plantáží těchto odrůd lze raditi jen tam, kde je zajištěn trvalý odbyt ať na trzích 
domácích nebo zahraničních, po př. v konservních továrnách. 

Jakkoli produkce podzimních hrušek je v Československu velmi ;.,načná, 
je přece na našich trzích, v pokročilém údobí podzimním i v zimě, velmi citelný 
nedostatek dobrých a vzhledných pozdních hrušek. Důvod tohoto hospodářsky 
jistě vážného zjevu možno vysvětliti dm, že mnoho t. zv. zimních hrušek v ně
kterých letech počíná zráti již v listopadu, takže nelze počítati s jejich uchováním 
přes leden. Jindy opět uložené hrušky, byť i pozdě sklizené, počínají od prosince 
rychle vadnouti a ztrácejí tím na ceně, třebas jakost dužniny tím, alespoň na počátku 
vadnutí, příliš netrpěla. 

Mnohá území České země, ať v dolním Polabí nebo i v četných jiných 
krajinách, jsou výborně způso hilá k pěstování znamenitých hru šek, 
které jsou odedávna oblíbeny na zahraničních trzích německých, dánských. skandi
návských i jiných. Proto také pěstování vývozních hrušek v těchto 
krajích zaslouží zvláštní pozornosti. Bližším seznáním některých oblastí 
moravskoslezských, slovenských a snad i podkarpatoruských (kde se dosud vývozní 
hrušky málo pěstují) bude možno rozšířiti a zintensivněti kulturu nejcennějších 
odrůd hrušní v ČSR, ovšem se stálým zřetelem k vývozu. 

Pěstitelům, kteří se odhodlají pěstovati osvědčené a ve svém kraji vyzkoušené 
odrůdy vývozních a zimních hrušek, otvírají se - za předpokladu hladkého vývozu 
- značné možnosti rentabilního ovocnářství, neboť hrušně vynikají nad jabloně 
zdravějším vzrůstem a nezřídka i pravidelnějšími úrodami. Pěkná, kvalitní hruška 
se dobře prodává i v zimě, ačkoli jablka jí jsou nejvážnějším konkurentem. 

Podobně jako jabloně i naše hrušně jsou cizosprašné, třebaže některé 
z nich, oplozeny vlastním pylem, mohou vytvořiti plody. Ty však mívají jader jen 
málo a většinou nevyspělých. Také bezjaderné hrušky nejsou přílišnou vzfícn0stí. 
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Kromě pozdních, pestrých třešní-chrupek (Napoleonovy, po př. Františkovy) 
jsou prozatím naše hrušky nejlepším a na zahraničních (severských) trzích nejhle
danějším ovocem vývozním, neboť naše produkce jablek, kvalitně stále ještě neuspo
kojujících, nepostačuje ani potřebě náročných trhů vnitrostátních, což obdobně 
platí i o produkci velkoplodých domácích švestek, zdecimovaných puklicí švestkovou 
a mrazy v r. 1929. 

Jakkoli tato kniha je určena pro pěstitele vysokokmenu nebo polokmenu v sou
vislých porostech, zahradách, sadech nebo stromořadích, je přece třeba upozorniti 
na pěstování hrušní ve tvaru nízkokmenných jehlanců (mírně tvarova
ných), pěstovaných na pláněti*), se kterých .se sklízí hojnost a krásných plodů. 
Tato připomínka má význam především pro nejcennější velkoplodé odrůdy stolní, 
které lze pěstovati ve střežených zahradách. 

Hlavní choroby a škůdci hrušek: 

Hrušeň má s jabloní mnoho společných nepřátel a některé škůdce podobné. 
Celkem je však méně náchylná k chorobám než jabloň. Zvláštní zmínky zasluhují: 

Bejlomorka hrušková (Contarinia pirivora) je malá moucha, která klade 
vajíčka do poupat. Vylíhlé larvičky se zavrtávají do semeníků, načež napadené 
drobné plody černají a opadáyají. Ze spadlých plodů larvy vylézají a zakuklují se 

. ' v zemi. 

Strupovitost hr u šek ( Venturia pirina čili Fusicladium pirinum) se liší od 
struprwitosti jablek převážně tím, že mpadené plody nejen skvrmtí, ale většinou 
též hluboko pukají. Pro náklonnost k fusikladiu nelze některé, jinak znamenité 
odrůdy hrušní ani doporučiti k obecnému p~stování v tržních kulturách (na př. 
Hájenku). Výskyt strupovitosti bývá též krajový. 

ODRODY HRUŠEK. 

a) ODRUDY LETNÍ. 

l. Magdalenka (Zelinka, Griinc Sommcr-1'1Iagdalenc, Citron des Carmes) 
pochází z Francie a je u nás všeobecně rozšířena. Stromy stálé úrodnosti tvoří 
korunu řídkou a nepravidelnou, pod tíhou plodú rozkleslou; spokojí se i chudší pů
dou, ale nejchutnější plody získáme z hlubokých půd a teplých poloh. Pro drsné 
kraje se nehodí. Je dobrým opylovačem jin)·ch odrúd hrušní současně kvetoucích. 
Do stromořadí se nehodí. 

Ovoce je neveliké, zelené, s dužninou šťavnatou, chuti velmi ptíjemné, citro
nově navinulé. Uzrává od poloviny července. Pro obchod se češe za tvrda. Plody 
takto sklizené uzrávají za 4-6 dní a nelze jich dlouho uchovati. Jeví místy sklon 
ke strupovitosti (fusikladiu). Pro ranost a dobrou chut dužniny jsou na trhu oblíbeny. 

2. Červencová ( Bunte Juli-Birne, Colorée de Juillct) je rovněž původu fran
couzského. Stromy se spokojují i s půdou lehčí, hlinitopísčitou, přiměřeně vlhkou. 
Tvoří korunu vysokou, jejíž větve se pod tíží plodů často hluboce sklánějí. Plodnost 
jako u Magdalenky (č. 1.) se počíná záhy po výsadbě, je pravidelná a stálá. Náleží 
k dobrým opylovačům odrud raně hetoucích. 

*) Na rozdíl 0d pravých krsků pěstovaných na kdouli. 
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Ovoce je podprostřední velikosti, zelenavě žluté a na slunci mdle žíhané.• 
Uzrává postupně ve II. pol. července a pro trh se sklízí ve stavu tvrdém. Chur je 
příjemná, ale postrádá pikantní příchuti Magdalenky. Je stolním ovocem pro 
rychlý komum. 

3. Blanketka (Piksálka, Nagewitz's Bime, Langstielige Blankette, Blanquet 
a Langue Queue ), původu francouzského, nahrazuje na Moravě místy Magda
lenku (č. J .), ~' níž současně uzrává ve II. pol. července, v hornatých krajinách 
o něco později. lv1ohutné stromy s hustou korunou jsou otužilé i ve vyšších polohách 
a mnohdy přebohatě plodné. Opylovací schopnost není dosud probadána. 

Žlutozelené, menší, štíhlé plody s dlouhou stopkou mají dužninu bílou, chuti 
příjemné, poněkud kořenité. Hodí se pro kuchyň i konservaci. Tato odrůda je na 
Moravě rozšíi"ena převážně v některých okresích Českomoravské vysočiny, pro něž 
se též doporučuje, ale jen v omezeném poměru k hodnotnějším odrůdám ostatním. 

4. Císařská le!nÍ (Sommer Kaiser-Bime, Empereur d'Été) je nepochybně 
lokální odrůda severomoravská. Stromy původně pyramidální koruny se v době 
plodnosti rozklesávají pod tíží plodli. Jsou otužilé proti chorobám a dohře snášejí 
vyšší polohy. Plodí záhy a pravidelně. Opylovací schopnost není dosud zjištěna. 

Plody spíše nadprostřcdní velikosti jsou ke stopce protáhlé, barvy prostě 
zelené. Očesány několik dní před úplnou zralostí nabývají muškátové chuti a jsou 
úplně rozplývavé. V plné zralosti slupka zežloutne. Místním významem se poněkud 
podobá české Solance (č. 10.), od níž se ovšem liší tvarem, chutí i dobou zrání, 
neboť uzrává v I. pol. srpna, asi 10 dní před Clappovou (č. 9.). 

5. Muškatelka šedá ( Bohmische Graue Muskateller-Birne, Afusquée Grise 
de Bohéme) je domácí odrúda česká. Stromy jsou skromné v nárocích, dbrovského 
vzrůstu a dosud naprosto resistentní vúči chorobám; ani strupovitosti nepodléhají. 
Prospívá i ve výši nad 600 m, jsou-li jinak podmínky příznivé. Opylovací schopnost 
této nenáročné odrůdy, jejíž plodnost sice nascává později, ale bývá zato ohromná, 
není dosud prozkoumána. 

Ovoce podprostřední velikosti je zelenavé, lehce šedou korkovinou zdrsnělé, 
poněkud podobné známé Špince (č. 12.). chuti výborné. Plody uzrávají počátkem 
srpna a vydrží 10-14 dní. Dužnina po několikadenním uložení je máslovitě rozplý
vavá a překypuje šťavnatostí. 

Odrúda tato zaslouží pozornosti hlavně pro vlnité. byť i vyšší polohy. Plody 
jsou ze skupiny muškatelek největší. 

6. Muškatelka turecká ( Zbuzan.ka, Turkisd1c AI iiskierrc Sommerbimc, 
"'vfusquée Turque) je původu neznámého, ale v okolí Prahy a na jejích trzích zcela 
zdomácnělá. Stromy plodí záhy a hojně, nehodí se však do frekventovaných míst 
jako rané odrůdy vůbec. Chorobami netrpí. Opylovací schopnost nebyla dosud 
prozkoum:í.nci. 

Ovoce je drobné, pestré, pro aromatickou chut velmi oblíbené. Skiízí se za 
zelena asi od IO. srpna a je na městských trzích i přes nepatrnou velikost velmi 
oblíbeno. 

7. Trévouská ( Frúhc ·von Trévoux, Précocc de Trévoux) je francouzská 
hruška náiežející k nejcennějším odrůdám letním. Poměrně štíhlé a vznosné koruny 
umožňují výsadbu nenáročných a velmi plodnýcli stromů na každém vhodném sta
novišti, i ve vyšších polohách. Pro lákavost ovoce se však nehodí do stromořadí. 
Je dobrým opylovačem. 
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Plody nadprostřední velikosti jsou přibližně tvaru známé Williamsovy 
(č. 11.), barvy zelenavě žluté; uzrávají v nejlepších polohách před polovinou srpna 
a dají se uchovati, byvše včas sklizrny, i nčkolik týdnů. Du:žnina je výborné chutí. 
Odrůda tato zasluhuje, zvláště v drmějších polchách, pěstitelské pozornosti. 

8. Jihomoravská letní (Siidmahrische Sommerbirne, Poire d'Été de Mo
ravie) je nepochybně lokální odrůda moravská, vyskytující se převážně v okresích 
Brno, Pohořelice a Ivančice, ale ojediněle i v jiných okresích jihomoravských. Stro
my vynikají krásným vzrůstem, tvoříce na trvalém stanovišti široce pyramidální 
koruny, které nevyžadují průklestu. Úrodnost odrostlých stromů je pravidelná a 
značná, neúídka obrovská .. Mrazovou kalamitu v r. 1928-29 stromy přečkaly velmi 
dobře a jsou též otužilé proti chorobám. Opylovací schopnost není dosud pro
zkoumána. 

Plody spíše nadprosti"ední velikosti jsou žluté, hojně žlutozeleně tečkované, 
typického tvaru hruškovitého. Bílá, velmi šťavnatá dužnina je jemné, sladce navinulé 
chuti. Ovoce uzrává ve II. pol. srpna a vydrží 10 až 14 dní. Obchodníci je velmi 
rádi kupují. 

9. Clappova (Clapp's Liebling, Favorite de Clapp) vznikla v Americe. Stromy 
zdravého vzrůstu se spokojí i s chudší půdou a vyšší, jen poněkud chráněnou po
lohou. Ploditi počínají později, rodí sice pravidelně, zřídka však příliš mnoho. 
Náležejí k dobrým opylovačům. 

Ovoce nadprostřední veliltosti je v plné zralosti krásně žluté, s červeným 
líčkem, vonnou dužninou, jemné chuti. Uzrává ve II. pol. srpna, ale pro trh se 
sklízí již za zelena. Náleží nepopiratelně k nejhodnotnějším hruškám srpnovým. 

10. Solanka (Solaner Birne, Poire de Solany) je produktem domácích po
měrů a znamenitě přizpůsobena českým půdám i klimatu, ač jeví značnou přizpů
sobivost i pro odchylné poměry, než v jakých v Čechách vznikla. Daří se jí nejlépe 
v hluboké hlíně, na př. v těžších náplavech, v polohách i vyšších, ale před větry 
chráněných. Vznosná koruna umožňuje pěstování i při širších cestách. Otužilé 
stromy počínají ploditi později a plodí střídavč velmi hojně. Opylovací schoi::nost 
není dosud prozkoumána. 

Ovoce prostřední velikosti je podlouhlého tvaru, zelenavé, v plné zralosti 
zluté a někdy na slunci matně zardělé. Pro trh se češe mnohdy předčasně, již po 
10. srpnu, aby byla schopna vývozu. Dopravu ve tvrdém stavu snáší velmi dobře 
a vydrží 3-4 neděle. Na trzích je oblíbena pro zvláštní, jemnou, sladce navinulou 
a aromatickou chut. 

11. Williamsova (Williamsova Čáslavka, Williams' Christ-Birne, Bon Chré
tien Williams, Bartlett) je pověstná „americká" hruška - původu anglického. Ná
leží k nejskromnčjším a nejplodnt'jším odrůdám, vyžaduje však živné půdy a chrá
něné polohy, kde plodí nejlépe. Je dobrým opylovačem. Pro lákavost plodů se 
nehodí do stromořadí. 

Čisté ovoce nadprostřední velikosti je v plné zralosti pěkně žluté, zřídka po
někud zardělé, chuti výtečné, s aromatickou příchutí. Pro dopravu se češe za zelena, 
nčkdy již v polovině srpna. Po sklizni se dá uchovati asi 14 dnL Je všude oblíbena 
jako znamenité ovoce tržní a rovněž pro konservní továrny se považuje za nejlepší. 

12. Špinka (Smolnice, Gute Graue, Gríse Bonne) je prastará odrúda evropská 
púvodu neznámého, hojně rozšířená pod četnými synonymy. Skromné a otužilé 
stromy rostou i v půdách hubenějších a v poměrně drsných polohách. Počínají sice 
roditi později, ale potom plodí pravidelně a střídm·ě hojně. Jsou však špatnými 
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opylovači, na což třeba pamatovati tam, kde se v jejich sousedství pěstují jiné ci
zosprašné odrůdy hrušní. 

Neveliké, baňaté, špinavě rezovité plody jsou na povrchu zdrsnělé hrubými 
tečkami a tudíž nelákavého vzhledu. Zcela osobitá, výtečná chut nevzhledného 
ovoce řadí však Špinku k hledaným odrůdám tržním. Mi se česati koncem srpna, 
v drsných polohách někdy až o měsíc později. 01roce je poživatelné zakrátko p0 
~klizni. Na pražských i jiných trzích je známa jen pod názvem „Smolnice". 

b) ODRŮDY PODZIMNÍ. 

13. Kongresovka ( Andenken an den Kongrej3, SoU'venir du Congres ), po
pulární francouzská hruška, se řadí k nejoblíbenějším odrůdám velkoplodým, lá
kavým v době zralosti skvělým vybarvením. Stromy pro stromořadí nevhodné plodí 
záhy, hojnč a stále. Do vyšších poloh jich nelze doporučiti, neboť vyžadují velmi 
mnoho tepla, mají-li plody dokonale uzráti. Náleží k špatným opylovačům. 

Plody nápadně veliké, mnohdy až obrovské (nad 350 g váhy i s vysokokmenů) 
jsou nestálého tvaru, většinou homolovitého, s nápadně krátkou stopkou. Zcela 
zralé plody se rychle kazí, proto se ovoce protrhává před počátkem zralosti již v I. 
pol. září. Kolísavá jakost dužniny velmi závisí na poloze a podnebí. Z nevhodných 
půd a chladných poloh bývá ovoce přitrpklé. Na trhu je vždy velmi lákavé, způ
,;obilé převážně pro kuchyňské účely i k sušení. 

14. Salisburyho (Prinzessin Marianne, Princesse lviarianne) náleží k nej
lepším hruškám pů\·odu francouzského. Hodí se i pro méně příznivé, otevřené 
polohy, neboť stromy nejsou v půdě nikterak vybíravé. Ve vyšších polohách se 
místy pěstuje jako č{stečná náhrada Boscovy lahvice (č. 18.), je však zbytečná 
tam, kde se Roseově lahvici dobře daří. Jehlancovitá koruna umožňuje pěs.:ování 
i ve stromořadích. Plodnost se počíná později, ale je hojná a stálá. 

Rezovité plody prostřední velikosti nejsou lákavé, zato však chuti výtečné. 
Ovoce se sklízí ve II. polovině září a vydrží nejvýše 14-20 dní po sklizni, jsou 
tudíž méně trvanlivé než Boscova lahvice. 

15. Hardyho máslovka (Gellerr's Butterbirne, Beurré Hardy) taktéž po
chází z Francie. Ač snese vysoké polohy, odměňuje dobré a chráněné stanoviště 
lahodností rozplývavého ovoce. Stromy vhodné i pro úzká stromořadí počínají plo
diti později, ale potom rodí pravidelně. Náleží k dobrým opylovačům. 

Ovoce až nadprostřední velikosti má slupku šedozelenavou, většinou však 
úplně pokrytou bronzově skořicovou korkovinou, na slunci zarudlou. Chut lososově 
narůžovělé dužniny je výborná, sladce kořenitá, s jemnou příchutí. Ovoce se klidí 
od poloviny září a dobře uloženo se dá uchovati až 4 neděle. Náleží nepopiratelně 
k nejhodnotnějším podzimním máslovkám pro domácí trh i vývoz. Do větrných 
poloh se nehodí. 

16. Avranšská (Gute Luise -von A'l:ranc/1cs, Bonne Louise d'Avranches) je 
rovněž odrůda původu francouzského, skromná v nárocích, otužilá a vhodná i pro 
vyšší polohy. Lze ji místy pčstornti i ve výši nad 600 m. Hodí se velmi dobře do 
stromořadí. Stromy v plodnosti nemají soupeře. Náleží k výborným opylovačům. 

Žlutočervené ovoce pstruhovitč tečkované je v plné zralosti velmi lákavé, 
chuti znamenité, lahodně kořenité. Pro obchod se sklízí od poloviny září, načež 
uložena vydrží 3-4< neděle. Řadí se právem k nejcennějším odrúdám tržním. 

17. Charneuská (K ostlichc von Charneu, Fondante de Charncu) je odrůda 
belgická. Stromy prospívají zvláště \. dobré púdě v teplejší. pfed větry poněkud 

142 

chráněné poloze, třeba i vyšší. Do stromořadí lze sazet1 1en stromy s vysokým 
kmenem (200 cm). Ploditi počíná záhy po výsadbě a zřídka kdy zcela vynechá. 
Jtf dobrým opylovačem. 

Mírně zhrbolené plod}' bývají značně veliké, barvy zelenavě :žluté. Dužnina 
v plné 7ralosti překypuje šťavou, je zcela rozplývavá a vyniká výbornou kořenitou 
chutí. Pro obchod se klidí ve II. polovině září, ve tvrdém stavu. K jídlu dospívá 
asi :za 14 dní a udrží se 3-4 neděle. 

18. Boscova lahvice ( Bosc's Flaschenbirne, Calcbasse Bose) pochází z Belgie. 
Simmy si libují Y hlubších, obdělávaných púdách, ač se spokojí i méně příznivou 
polohou. Hodí se dobře do stromořadí. Názory o opylovací schopnosti nejsou 
jednotné, neboť není dosud dostatečně prozkoumána. 

Veliké, v kališní polovině baňaté plody bronzově rezovité právem se řadí 
k nejlepším hruškám světa, neboť vynikají výtečnou, pikantně kořenitou a sladkou 
chutí velejemné, úplně rozplývavé dužniny. Vývozní znamenitá tato hruška dozrává, 
~klizena koncem září, ·za 2-3 neděle a dá se uchovati až do poloviny listopadu. Na 
pražském trhu se nazývá Alexandra, v německém Polabí převládá název Kaiserkrone. 
- Tato odrůda je velmi vhodná k přeroubování odrúd méně cenných. 

19. Křivice (Clairgeau's Buuerbirnc, Beurré Clairgeau) vznikla ve Francii. 
Strom je v nárocích poměrně skromný, plodný a dosti otužilý, neboť roste i ve 
vysších polohách, kam však nelze se zřetelem na vyzrávání ovoce tuto odrůdu do
poručiti. Hodí se však do střežených stromořadí, neboť tvoří štíhlou pyramidálně 
<>evřenou korunu. Náleží k dobrým opyfovačům. 

O\·oce nadprostřední velikosti je převážně fíkovitého tvaru, neboť většina 
plodu má stopku se strany vetknutou do malvice. V plné zralosti jsou plody sytě 
žluté a na slunci krásně červené. Jakost dužniny značně závisí na stanovišti, neboť 
jen z poloh slunných a z půd činných, záhřevných, písčitohlinitých, je másl"Ovitá 
a chuti výborné, z půd chudých „řepovitá" a chuti podřadné. Pozdě sklizena a dobře 
uln7ena vydrží do konce listopadu, mnohdy i do poloviny prosince. 

c) ODRŮDY POZDNÍ. 

:W. President Mas (Prasideru Alas, Président Mas) je rovněž odrůda fran
couzská. Stromy vyžadují dobrých a živných půd, poloh před větrem chráněných 
a dostatečně slunných. Počínají ploditi později, ale rodí uspokojivě a pravidelně, 
ač nikdy příliš mnoho. Drobně větvitá a nepříliš rozložitá, menší koruna umožňuje 
pěsrnvání i v úzkých stromořadích. Hodí se výborně ku přešlechtění mladších stromů 
nevyhovujících odrúd, podobně jako Roseova lahvice (č. 18.). Opylovací schop
nost není dosud prozkoumána. 

Veliké, zelené ovoce se má kliditi v I. polovině října, zřídka již koncem září. 
Uloženo uzráv:.'.t za 3-4 neděle a v chladném sklepě vydrží přes vánoce. Pro vý
hPmou :.:hut jemné máslovité dužniny náleží k nejlepším pozdním hruškám stolním. 

:2 I. Dielova máslovka (Die!' s Butterbirne, Beurré Die!) pochází z Belgie. 
Jakkoli náleží k odrůdám nenáročným, rodí kvalitní ovoce jen v dobré půdě, zejména 
\. terlejší, v podzimu výhřevné poloze. Úzká koruna umožňuje pěstování i ve stro
motadích. Pozdnější plodnost je nahrazena hojnou a stálou úrodností dospělých 
stromu. Vadou této odrůdy v některých krajinách jest, že ovoce i li~t trpí strupo
vit0sti (fusikladiem). Řadí se ke špatným opylovačům. 

Větší, zelenožluté plody, výrazně tečkovan~, příjemně voní a jsou výtečné, 
k•'rťnité chnti. Na zimním trhu hrušek dosahují, podobně jako Křivice (č. 19.) 

H3 



a President Mas (č. 20.) velmi dobrých cen, což platí ovšem jen o ovoci zcela 
čistém. !vlá se sklízeti počátkem října, aby plody vydržely do ledna. 

Poznámka: Nesprávný název „Poděbradka" nebo „Poděbradská máslovka" přísluší jako 
synonym jiné, velmi podobné hrušce českého původu, zvané správně Jiří Poděbradský. 

22. Lucasova máslovka (Alexander Lucas' Buuerbirne, Beurré Alexandrt 
Lucas) pochází z Francie. Stromy mohutného vzrůstu tvoří jehlancovitou korunu, 
plodí zúhy a h1,jnč. Otu:i:ilá tato odrůda se hodí i ku přcšlcchťováni stromů jiných 
odrůd. V Čechách je nejvíc~, roz~ířcna v d()lním Polahí o. řadí se k hruškám vývozním. 
Je špatným opylovačem. 

Plody nadprostředni velikosti jsou pčkné zaoblené a ztetelně rezovitě tečko
vané, barvy zelené, ve zralosti zelenožluté. Jemná a šťavnatá dužnina je chuti velmi 
dobré a lehce kořenité. Ovoce sklizené počátkem října se dá uchovati přes vánoce 
do ledna. 

23. Pastornice (Pastoren-Birne, Poire de Curé) byla nalezena ve Francii. 
Jakkoli stromy jsou nenáročné na púdu i polohu a rostou i v podmínkách málo 
příznivých, dopornčujc se pěstování Pastornice jen v půdách živinami bohatých 
a v polohách výhřevných, za kterýchžto podmínek se klidí hodnotné a chutné ovoce. 
Naopak z púd studených a mokrých dužnina jakostí neuspokojuje. Plodnost se 
počíná později, zato však dospělé stromy plodí stále a zpravidla velmi mnoho. 
Proto se nedoporučuje do stromořadí. Sama náleží ke špatným opylovačúm. 

Plody lahvicovitě protáhlé jsou velikosti většinou nadprostřední, při menší 
úrodč až veliké, zelené, zřídka na slunci zarudlé. Klidí se počátkem října, čím 
později, tím lépe. Za 3-5 neděl uložené ovoce dospívá postupně k jídlu a vydrží 
v dobré úchově do konce ledna, v některém roce až do března. Nutno přiznati, že 
z hrušek převládá na našich vánočních trzích ovocných. Je tudíž i dnes pro velké 
výsadby odrůdou nepostradatelnou. 

Polojemná dužnina bývá až rozplývavá, jindy tužší, příjemně sladké chuti 
s pikantně natrpklou příchutí, v některých letech zvláště příznivých se vyrovná 
i odrůdám jemnějším. 

24. Pařížanka (Gréifin von Paris, Comtesse de Paris) pochází taktéž z Francie. 
Koruny hujně rostoucích stromů, vyžadujících jen prúměrně dobrých půd, umož
ňují pěstování i ve stromořadích podél silnic. Plodnost se počíná záhy a je vždy 
zcela uspokojivá. I proti chorobám je tato odrůda značně otužilá. Náleží k dobrým 
opylovačúm. 

Vždy čisté pl0dy jsou nadprostřední, vyrovnané velikosti, barvy špinavě ze
lené a mnohdy jemně porezavělé. Očesány až v říjnu, vydrží v dobré úschově 
i do února. Jsou výborné chuti a dopravu snášejí bezvadně.-· Tato odrůda právem 
se řadí k velmi hodnotným odrůdám zimním. 

Poznámka. Tuto odrůdu nutno odlišovat od hrušky Comte de Paris, která bývá podobně 
nazývána Pařížská. Comte de Paris nemá významu pro hospodářské výsadby. 

25. Koporečka ( Liegel's Winter-Buttcrbirne, Supréme Coloma) je česká, ale 
i v cizině známá odruda pocházející z Afostecka a hojně rozšířená v uhelné pánvi 
mosteckoduchcovské, kde dosud plody i větévky nepodlehly zhoubné strupovitosti 
(fusikladiu) v onom rozsahu, namnoze katastrofálním, který znemožňuje pěstování 
této odrúdy v jiných krajinách. Stromy obrovitého vzrůstu a rozkladitých korun 
s nápadně drobným olistěním. nejsou příliš náročné, nedoporučuje .~e však vysa
zovati je do sousedstyí jiny'.·ch, k fusikladiu náchylných odrud, třebaže náleží k dob
rým opylovačům. Hodí se však do volnvch stromořadí. kde nutno pamatovati na 
cizí opylovače. 

I t I 

', 1" 

„ 
Menší, téměř vejčité plody, zvané na pražských trzích „K..uln~y" (zkomolenina 

ze slova Coloma) jsou žlutavě zelené, v plné zralosti, která se počíná asi v listopadu, 
chuti výtečné. Pozdní sklizeň je žádoucí. Dobře uložené plody lze uchovati do konce 
února, ba i značně déle. Jakkoli tato odrúda nevyniká velikostí, je na trzích vždy 
oblíbena a hledána. Pro velmi vážné závady pěsdtelské se nedoporučuje k pěstování 
nikde jinde než v oněch územích mosteckoduchcovské uhelné páave, kde stromy 
ani plody Koporečky fusikladiem netrpí o mnoho více než jiné, otužilejší odrůdy. 

Poznámka. V některých územich Čech, zvláště v dolním Polabí, s oblibou se dosud pěstují 
i četné jiné odrůdy hrušek, z nichž nejznámější jsou Hardenpontova máslovka (Hardenponťs 
Winter-Butterbirne, Beurré d'Hardenpont), zrající v zimě, Mérodova máslovka (Doppelte 
Philippsbirne, Doyenné de Mérode), nestálá, uzrávající v září a říjnu, a konečně Viennská (Triumph 
von Vienne, Triomphe de Vienne), která rychle zraje zároveň s Mérodovou a je - jako ona -
stejně nestálá. Zařadění všech těchto odrůd znamenalo by nežádoucí rozšíření sortimentu. 

ŠVESTKY. 

Povšechná charakteristika. 

Švestky, ke kterým v této knize přiřaďujeme též, jak v pomologii je obvyklé, 
1 pološvestky, prospívají nejlépe v činných, dostatečně hlubokých a vlhkých 
půdách. Stejně jako slívy, mirabel4 a renklody mohou se i švestky sázeti do 
půd relativně nejvlhčích, máme-li na mysli ostatní ovocné stromy. Zajímavou 
vlastností švestek jest, že se umí přizpúsobiti i půdám velmi chudým, pokud ovšem 
nejsou příliš suché. Bohužel, právě na takováto stanoviště, na př. ve vypráhlých 
březích cest a silnic, byla vysazena převážná většina švestek, jejichž drobné ovoce 
se ovšem nemohlo jakostí ani velikostí rovnati krásným plodúm z poloh pro švestky 
příznivých. Jinou pěstitelskou chybou bylo, že se švestky sázely střídavě mezi 
jabloně, po př. hrušně, a to jak ve stromořadích, tak i v ovocných sadech a zahradách, 
nezřídka na pouhé 3 až. 4 m vzdálenosti od sousedního stromu. V takovýchto ztěs
naných výsadbách rostly švestky metlovitě do výše a plodily jen ve vrcholcích ko
runy, která úporně zápasila o svůj podíl slunce a světla v sousedství bujnějších 
jabloní nebo hrušní. 

Dnes pěstitelé právem upouštějí od tohoto zastaralého zpúsobu výsadby a 
vysazují švestky, mnohdy zároveň se slívami, renklodami a mirabelkami, 
do polních sadú důkladně obdělávaných a normálně hnojených. Také pro stromo
řadí švestková je třeba voliti území s půdou dostatečně vlhkou, nejlépe podél 
vodních tokú, otevřených svodnic, na rozhraní polí a vlhčích luk a pod. 

Mezi švestkami, podobně jako u sliv, renklod a mirabelek, se shledáváme s od
rudami zřejmě samosprašnými, částečně nebo příležitostně samospraš
nými a konečně i s odrúdami cizosprašnými. Pokud jsou tyto vlastnosti 
bezpečně známy, činí se o nich zmínka v jednotlivých popisech odrůd na str. 146 ad. 

Jako všecky peckoviny, tak také švestky spotřebují velmi mnoho živin púdr:ích, 
m. j. též vápna ke tvorbě pecek. 

Nová doba žádá, abychom pěstovali nejen velkoplodé variace 
Domácí švestky, normálně zrající v září, ale i hodnotné švestky 
a pološvestky ranější, které jsou rovněž velmi hledány, zvláště pro kuchyúské 
úfrh·. 
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Pěstování Domácí švestky a některých forem příbuzn)\::h (na př. Dolanky, 
By~třické muškátové a pod.) z t. zv. odkopků se do nedávna provádělotéměi' 
všeobecně, aniž byla věnována potřebná péče při volbě „matečných" stromů. 
V dnešní době právem zdůrazňujeme požadavek, aby se - až na oprávněné vý
jimky, prakticky osvědčené - všecky odrůdy švestek množily šlechtěním na vhodné 
podnože, k nimž ovšem i nadále čítáme švestkovv odkopek, jakožto podnož 
botanicky nejbližší. 

Také stromy vypěswvané na slivce S c. Julien ( žiliem:e) uspokojují plně 
plodností i přizpůsobivostí pro různé půdy, zvláště v polohách poněkud teplejších, 
kdežto do nejchladnějších poloh, nezřídka i nad 500 m, výjimečně i nad 600 m, je 
vhodnou podnoží jen švestkový odkopek, po př. semenáč. 

Myrobalán (Prunus myrobalana, obecně zv. myrabolán), který je oprávněn 
jako podnož pro výhfevné kraje s lehkou, hlinitopísčitou půdou, umožňuje sice 
vypěstování švestek dokonalejšího vzhledu, t. j. s kmenem dokonale přímým a bujnou 
korunou, než jaký poskytují stromky vypěstované na j. podnoži. Myro ba lán se 
však nehodí do půd chladných, těžkých a vazkých, neboť v takových půdách 
stromy na něm šlechtěné předčasnč hvnou a nezřídka i málo plodí. - O rozšíření 
žlutoplodého myrobalánu, vyhovujícího s hlediska pěstitelského i v těžších půdách, 
se zdarem usiluje Vlkův štěpař5ký velkozávod ve Vanovicích na Moravě. 

Hlavní škůdci a choroby švestek. 

::'.'Jejhorším nepřítelem švestkových výsadeb je puklice švestková (Leca-· 
nium corni), která tak zeslabila miliony švestkových stromů, že v mrazovém roce 
1929 jich většina naráz zmrzla nebo počala po těžkém namrznutí beznadějně chu
ravěti. Výsadby akátové jsou často ohniskem nákazy puklicí švesckovou. 

Namrzlé švestky bylY zachváceny kůrovci mnohem hojněii než jiné ovomé 

stromy. 
Nelze o\'Šem podceňornti i jiné závažné škůdce, jako je na př. sviluška ovocná 

(Paratetranychuspilosus),škodícíssáním na listech, a pilatka švestková (Hoplo
campa fulvicornis), která v nedospělých plodech vyžírá jádro a později i dužninu. 

Hromadné odumírání stromů způsobila místy t. zv. červená skvrnitost 
listú slivoňových (Polystigma rubrum). 

ODRŮDY ŠVESTEK: 

J. Černošická (Č:ernošicer Fruhzwetschc, Prune d,; Č:,;rnošice) je název ranc 
české švestky, charakteru blízkého pološwstkám. Nenáročné stromy plodí záhy. 
hojně a pravidelně. Jsou poněkud slabšího vzrůstu než Domácí švestka. Ohliha 
této odrůdy stále -;toupá. Pěstuje se namnoze pod různými jmény. 

Plody jsou ke stopce mírně zúžené, poněkud baňaté, temně modré, bělavé 
ojíněné. Nažloutlá dužnina švestkovité chuti připomíná slívu jen nepatrně. Středně 
veliká pecka se od dužniny úplně odlučuje. Uzrává v poslední třetině července. 
v chladnějších polohách ovšem až počátkem srpna. 

2. Esslingenská ( Ej3linger Fruhzwetsche, Quetsclze Prewc.: ď EsslingenJ po
chází z Německa. Bohatě plodné stromy vyžadují hlubokých a živných půd, třebaže 
vzrůstem zpravidla nedostihují stromů Domácí švestky. Do suchých a huhených 
půd, jakož i Jo větrných poloh se nehodí. 
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Velikost krásné modrých plodů závisí na úrodě; bývají však veliké jako dobře 

vyspělé švestky obyčejné, od nichž se liší tvarem protáhlým k oběma pólům, zejména 
ke špičce. Dlouhá a úzká, mírně prohnutá pecka se dobře odděluje od dužniny, 
která je jemná, barvy zelenavě žluté, pravé chuti švestkové. Uzrává na počátku 
srpna, výjimečně dříve, a je tudíž jako pravá švestka na trzích velmi oblíbena. Přenálé 
plody snadno padají se stromů. 

3. Zimmrova (Zimmer's Fruhzwetsche, Quetsclze Zimmer) pochází rovněž 
z Německa.*) Stromy jsou přebohatě plodné a vyžadují tudíž, stejně jako Esslin
genská (č. 2.), obdělávané a hnojené půdy, mají-li plody býti dostatečně veliké. 
Pod tíhou ovoce se až koruny rozlamují. Náleží k nejlepším opylovačům, jsouc sama 
pravděpodobně samosprašná. 

Plody normálně nadpruměrné velikosti, při velikých úrodách ovšem menší, 
se liší od pravé švestky poněkud zaobleným tvarem i peckou, připomínající pecku 
sliv. Krásně modrou barrnu slupky i zlatě žlutou dužninou velmi dobré chuti se 
podobají pravé Domácí švestce. Uzrávají v I. polovině srpna, někdy o něco později. 
Přezrálé plody měknou, ale nescvrkají, zato snadno padají se stromů. Velikou před
ností jest, že tato odrůda téměř vůbec nečerviví. Na trhu i v domácnosti je 
velice oblíbena. Hodí se dobře k přešlechtění neplodných odkopkových stromků 
Domácí švestky a ku pěstování ve vyšších polohách tam, kde Domácí švestka 
v krátkém letě dostatečně nevyzrává. 

4. Biihlská ( Buhler Fruhzwetsche, /2.uetsche de Buhl) je rovněž původu ně
meckého. Dospívající stromy tvoří hustě větvenou a dosti vysokou korunu. Jsou 
nenáročné a prospívají i ve značně chudých půdách, kde jiné švestky špatně rostou. 
Přesto se mají pěstovati v polohách živných, byť i značně vysokých. Stálou a pra
videlnou plodnost možno vysvětliti samosprašností (autofertilitou) této odrůdy. 

Ovocem se tato odruda řadí k t. zv. pološvestkám, t. j. křížencům švestek 
a sliv. Plody jsou přibližně vejčité, v plné zralosti pěkně modré, ayšak s dužninou 
žlutavě zelenavou, poněkud slivovitého charakteru a dlouho nakyslou. Úplně zralé 
plody, zvláště ve slunném roce, se však liší od pravých švestek chutí dužniny jen 
nepatrně. Pecka se od dužniny odlupuje. Počátek zralosti bývá po 15. srpnu, ale 
ovoce vydrží na stromech 2-3 týdny a je tudíž dobrým pojítkem nejranějších 
švestek s pozdnčjš! Wangenheimovou (č. 5.). Je velmi rentabilní odrůdou pro 
málo náročné trhy, kde je poptávka po levném ovoci. Pro kuchyni zcela vyhovuje, 
k sušení se však nehodí. 

5. Wangenheimova n~Tangenheim's Frulzzwetsche, Prune Wangenheim) je 
taktéž odrůda německá. Skromné stromy, vynikající jako rané švestky vůbec nad
měrnou úrodností, je třeba sázeti do půd přiměřeně výživných, nemá-li býti ovoce 
příliš drobné. Ploditi počínají záhy po výsadbě. 

Velikost modře zabarvených, poněkud slivovitě zaoblených p 1 od u závisí na 
úrndé. Mnohdy se doporučuje probírka plodů již za zelena, aby se umožnil vývin 
plodů zbylých. Velmi sladká, žlutá dužnina příjemně kořenitou chutí se blíží švestce 
Domácí. 1-'zrává koncem srpna a jelikož se sklízí asi po 3 neděle, navazuje již na 
pozdnější švestky uzrávající od poloviny září. 

6. Gemerská (Gemerer Zwetsche, Quetschc de Guemer) je lokální odrůda 
z Gemerské doliny na Slovensku, odkud se postupně šířila do sousedních okresů. 
Stromy jsou zdravé, úrodné a lépe odolávají puklici než obyčejná Domácí švestka, 

*) Z N~mecka pocházejí též jiné, novější a rovněž velmi rané odrůdy švestek a to Ahlba
chova ( Ahlbach's Fruhzwetsche), Lu tzens achsenská ( Lutzensachsener Fruhzwetsche) a Er
singenská (Ersinger Fruhzwetsche). 
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na Slovensku zvaná Bystrická, která by měla ustoupiti Gemerské švestce 
všude tam, kde dnes již nevyhovuje. Úrodnost nasvědčuje tomu, že tato odruda je 
samosprašná. 

Plody vzhledu Domácí švestky uzrávají již koncem srpna a \' I. polovině 
září. Barvou i jakostí dužniny, lákavostí na trhu i způsobilostí ke zpranwáni zí<>kávají 
,tálc \·ětší obliby na slovenském území. 

7. Agenská ( Atanská, Agencr Pflaumc, Prune ďAgcn) pochází z Fn1m:ie 
cl radí se pomologicky k červeným pološvestkám. Stromy rostou bujně a na rozdíl 
od ostatních švestek se spokojí i polohami převážně písčitými a značně suchými, 
nikoli však úplnými suchopáry. Proto také na jižním Slovemku, kam se jediné 
doporučuje, zastupuje ostatní náročnější odrůdy švestkové. Plodí záhr po výsadbě 
a vždy velmi hojně, neboť je odrůdou částečně ba převážně samosprašnou. 

Plody zpravidla větší než průměrné Domácí švestky jsou poněkud 0aň.até, 
s tupou špičkou, tenkou, nakyslou slupkou, růžovou, později hnědavě až modravě 
červenou, namnoze temně tečkovanou, s modravým nádechem. Žlutá dužnina je 
dosti tuhá, sladká, příjemné chuti, nedostihující však lahodnosti Domácí švestky. 
Uzrává v I. polovině září a je vhodná pro stůl, kuchyni i k sušení. V sušších územích 
se s úspěchem pěstuje na myrobalánu. Kde se daří modrým švestkám, je 

zbvtečná. 
- 8. Dolanka ( Dolaner Zwetsche, Quetsclze de Dolany) je domo\'\:~m v okolí 

Kralup v údolí povltavském, kde většina stromů Dolanky vyhynula mrazy v r. 1929. 
Stromy bujného vzrůstu nejlépe prospívají v hlinitých náplavech Yltavských, kde 
dobře odkvétají a přinášejí hojně úrody, neboť jsou samosprašné a nepotřebují 
opylení cizími odrůdami. V nevhodných a púdně zcela odlišných polohách ztrácí 
tato odrůda většinou velkoplodý charakter a ovoce se neliší téměř nikterak od oby
čejných švestek. Rovněž plodnost, která v původní oblasti je velmi dobrá. kle->á na 
místech nevhodných, zvláště po jarních deštíčcích v době květu. 

Velmi veliké, krásně modravě ojíněné plody pravého švestkovitéh1) n·aru mají 
dužninu zlatě žlutou, výborné chuti, jíž se vyrovnají Domácí š ,·es tce, kterou 
však předčí velikostí i cenou, což je důležito pro pěstitele. Dolanka se konsumuje 
převážně jako ovoce stolní, po př. kuchyúské, jen výjimečně se suší. Podaří-li se 
obnoviti pěstování Dolanek ve zvýšeném rozsahu, alespoň v některých krajinách, 
kde dobře prospívají, stane se tato odrůda nepochybně hledaným ovocem v\-yozním. 

9. Ardanovská (Ardano·ver Zwetschc, Quetschc ďA.rdanovo) je prani švestka 
z obce Ardanovo u Mukačeva na Podkarpatské Rusi. Mohutnějším vzrustem a bo
hatým olistěním předčí Domácí švestku. Na příliš suchá stanoviště se nehodí. 

Ovoce je značně větší než plody Domácí šve<>tky, iimž se také \'.\To\·ná 
barvou i jakos:í dužniny. V clkoplodá tato variace zaslouží hojného rozšíření na 
Podkarpatské Rusi, kde je potřebí zvelebiti kulturu pozdních švestek. Uzrá,-á 7 -10 
dní před obyčejnou švestkou. 

10. Šlapanická (Dr. Kadlec, Šlapanicer Zwetsclze, Frunc de Šlapanic:c) je 
nazvána podle Šlapanic na Moravě, kdy byla nalezena. Otužilé stromy, které pfr;;tály 
i mrazovou zimu 1928-29, jsou poměrně nenáročné, záhy po Yýsadhě a pl1zd<"'ji 
bohatě plndné. 

Ovoce vyrovnané velikosti se dosti podobá pravé švestce, jen některé plody 
jsou na špičce zaoblené. Dužnina v plné zralosti je zlatč žlutá, ale chuti poněkud 
mdlej.ší ne7. pravé české švestky, neboť dužnina je poněkud řidší. Uzr>i•;:í ~ prvními 
plody obyčejné Domácí švestky, kterou předčí vyrovnaností orncc ~1 s ní7 také 
úspěšně na trhll konkuruje. Je pro okolí Brna 'i"znamu krajového. 
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11. Bystrická muškátová ( Byslricer :vluskalellcr-Zwetschc, Quetschc Cornmu11c 
Musquée) je hodnotná variace obyčejné Domácí (Bystrické) švestky, vyskytující 
se na rúzných místech Slovenska. Stromy se nikterak neliší od obyčejné Bystrické, 
hývají však méně úrodné, což se ,·ysvětluje neúplným oplozením květů. 

Ovoce je spíše menší než obyčejné pozdní švestky průměrné velikosti, zatn 
dužnina je sytě až pomerančově žlutá se zvláštní příjemnou vůní a muškátovou 
příchutí ovoce úplně zralého. Pro tyto chuťové vlastnosti je oblíbena jako výborné 
ovoce stolní i konservní. 

12. Domácí velkoplodá (GrojJfriiclztigc Hauszwetschc, Quetsche Comrnunc 
a J. ros Fruirs) nemá sice typ pomologicky úplně ustálený, přece však se v každé kra
jim\ kde se pěstují pozdní švestky, vyskytují stromy, jejichž ovoce velikostí vyniká 
nad běžný průměr. Náleží k odrůdám samosprašným. 

Stromy Domácí švestky jsou obecně známé, že není třeba jich popisovati. 
Az dosud se množily převážně„ odkopky", t. j. odmladky kořenovým:·. Velkoplodé 
variace je však třeba množiti šlechtěním (očkováním, roubováním), má-li 
naše Domácí švestka, kdysi proslavená i v zahraničí, opět úspěšně soutěžiti 
s ci?í konkurencí. 

Znamenia:é ovoce, s tuhou, typicky zlatě žlutou dužninou výtečné chuti, uzrává 
k1in..:em září a ,·ydrží \' chladné úschově i dlouho do listopadu. Jen velkoplodé 
variace poskytnou opět ovoce způsobilé k sušení, pro něž drobné plody 
jsou 1cela nevhodné. Toliko stálým výběrem, výsadbou na vhodná místa a doko
nalým ošetřováním velkoplodé švestky zvel~íme produkci tohoto znamenitého 
ovoce, použitelného k snědku za syrova, v kuchyni, na kompoty i povidla. K dnešní
mu úpadku pozdě zrající švestky přispělo nejen vegetativní množení odkopky, ale 
též kalamita puklicová a ovšem i pohroma mrazová v r. 1929, po níž se 
(ihje,·ili noví škůdci a nové choroby v rozsahu dří\'C neznámém. 

SLfVY, RENKLODY A MIRABELKY. 

Povšechná charakteristika. 

Slívy podobně jako švestky si libují v polohách vlhčích a hlubokých, nikdy 
ne však trvale zamokřených. Rovněž ostatní nároky stromú jsou téměř totožné 
s nároky pravých švestek a pološvestek. 

Do této kategorie jsou pojaty především chutné sliYy s rolní, dále renklody 
a mirabelky, ohlíbené zejména k účelům konservním. 

Spotřeha tohoto ovoce ve velkých městech stále stoupá, trh však 
vyzaduje ovoce opravdu bezvadného vzhledem i jakostí. Je tudíž potřebí při zaklá
dáni sadů slivoňových voliti odrůdy postu pně zrající, zakládati 5ady pře
vážné v blízkosti větších měst, při dobrých silnicích nebo v blízkosti železnice, a w 
jen na pozemcích polně obdělávaných. Nejlákavější, raně zrající odrůdy sázíme 
doprostřed \)''sadby, kdežto okraje sadu vroubíme odrůdami později zrajících 
s\·e~tek. 

~csmímc zapomínati, že zájem o stolní slívy na ovocném trhu rychle 
kksa od okamžiku, kdy se objeví první pravé švestky nebo hod
n<•tné pološvestky. Toto up07omční se nevztahuje na hmservní renklody ani mi 
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mirabelky. Stejnč je třeba pamatovati, že nékteré trhy, zví~:šl0 vdkom.:·stskc;. \. mč
síci srpnu bÝv<1jí 7načnť oslabeny odjezdem obyvatelstva na letní bvty. Tato při
pomínka pl;;tí analogicky i o třešních v měsíci čt:rvenci. 

Jak již 7míněno u švestek, některé slívy, renklody a mirahdk)· i"'ll 
cizosprašné. některé samosprašné,, jiflé opět jeví samosprašnost .:'.:á
stečnou nebo příležitostnou (fakultativní), závislou pravděpodohnč. :1kspoó 
někdy, i na vnějších činitelích. Pokud jsou tyto vlastnosti známv, je na nč ur•'l'.or
něno při popise jednotlivých odrůd na str. 150-152. 

Je pozoruhodno, že úporný nepřítel švestek, puklice švestko ní (Lcc..imúm 
corni), se na vět'iině ~livoní nevyskytuje ne ho jen mnohem méně než ml švestkách. 

Slivoně se šlechtí na švestkové odkopky a semenáče, mt sli\·ku St. Julien 
( žilienku) a na myro bal ány, kterážto podnož však uspokojuje jen 1· 'iušších půdách 
jižních Úi'.emL ale nehodí se do krajin sen~rních s pudami těžkými a rnzkými 

ODRŮDY SLIV, RENKLOD A MIRABELEK. 

L. Bonne de Bry ( Bryskd, Gute ·von Br_v) pochází z Francie. Skromné 
a nenáročné'. stromy télo odrůdy rostou zdravě, netrpí klovatinou, hojně až přebohatě 
plodí, a to záhy po výsadbě. Nejlépe se jim daří v zelinářských, obdělárnných zahra
dách. V půdách málo vlhkých bývá ovoce příliš drobné. 

Plody váhy 15-20 g jsou kulovité, barvy rudč fialové, ve scinu zelenavé prnkvé
tající. Dužnina se od drobné pecky dobře odděluje. Je zelenavě až zlatě žlutá, jemná, 
lahodné, kořenité chuti. Náleží k nejranějším stolním :-dívám, neboť uzrává postupně 
ve II. polovině července, navazujíc tak na pozdní třešně. Dopravu o-.náší velmi dobře. 

2. Úrodná raná (Fruchtbare Fruhe, Pertile Prémce, Early Prolific) plh:hází 
z Anglie. Stromy bujného vzrůsru tvoří bohatě větvené koruny. Dafí se jim nejlépe 
v půdách obdělávaných a hnojených, které skýtají dostatek živin k náhradě velikých 
sklizní. Ploditi počínají velmi záhy, plodí hejně a pravidelně, neboť \' dohě k\·etu 
nezmrzají. 

Lákavě modn~, kulaté až oválné plody uzrávaj1 koncem čern:nct>. Jsou \Čtsi než 
plody Bryské (č. 1.). Žlutá dužnina se lahodnou chutí podobá pra\·~·m ;;ve . ..;tS:ám, 
které může i v kuchyni nahraditi. Ze současně zraiícich modrých sliv se po\·ažui"' za 
nejlepší. Dopravu v nbvyklém balení v koších snese bez újmy jakosti. 

3. Mirabelka raná ( Frulzť Gelbe :"vfirabelle, Jfrrabelle Précocc J je purndu 
neznámého. Jako mirabelky vůbec, roste i tato odrť1da slaběji než ostatní slivoně, 
drobné větví a tvoří malou: hustou korunu. Poněkud křehké větve \" polohách pí-íliš 
větrných trpíntjí náporem včtrú. Plodnof;t se poč1m't velmi záhy po v\•sadh,' a Uť•)da 
je téměř vždy velmi hojná. 

Ovoce žluté ban·y uzrává koncem červenec <l první dny srpna. Jakkoli je drobné, 
je na trhu hledáno, jelikož se ke konservaci na kompot hodí stejně výborně jako osvěd
čená, později zrající Nancyská mirabelka (č. JO.). Za tuha snese i dalekm1 dopravu. 
I k jídlu za syrova je znamenité. 

·4. Malvazinka (Rote Ncktarine, Prunc Pécl1c) pochází pravdépodobnc ;- .An
glie. Stromy vyžadují přiměřeně vlhkého stanoviště, nehoť v sucMch pudách se plody 
špatně vyvíjejí a mnohdy předčasně opadávají. Sázejí se do poloh poněkud chráně
ných. Plodnost se počíná již 2. a 3. rokem po výsadbě a je sttídavé yeJmi uspokojivá. 

Veliké, kulovité plody váhy až 90 g náleží k nejv<-tším a nejkrásnějším ~tulním 
slivám, v tu dohu zrajícím. Lákavě ojíněné plody modře čen-enč až fialově zha1Yené 
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mají dužninu tuhou, hojně šťavnatou, lahodné a velmi osvěživé chuti. Pecka zralých 
plodů poufaí od dužniny velmi dobře. Zrají v prvním týdnu srpna, v teplých konči
nách i dříve, nikoli m.jednou, nýbrž postupně. Na trhu se prodá v každém množství. 
V tuhém stavu se dá bezvadně dopravovati, jak o tom svědčí hojný dovoz z jihoevrop
-.;kých zemí na naše trhy. V Praze se lidově nazÝvá Daimatinka. - Znamenité tržní 
ovoce! 

5. Ontario pochází ze Severní Ameriky. Stromy pro lákavost ovoce je třeba 
.,ázeti jen do střežených sadů a zahrad jako Malvazinku, a to do púd nejlepších, 
jak toho vyžaduje raná a obrovská plodnost. 

Veliké, ·~luté, přibližně kulovité plody mají dužninu jemnou, vonnou, velmi 
chutnou, od pecky dobře odlučitelnou. Uzrávají v první polovině srpna a udrží se na 
stromě 14 dní i déle. Jsou skutečnou okrasou stolu a pochoutkou. V tuhém stavu a 
poněkud p:cčlivém balení se dobře dopravují. 

6. Meruňková žlutá ( Gelbe Aprikosenpflaume, Prune d' Abricút) je stolní 
-;Jíva neznámého původu. Stromy bohatě větví, bujný vzrůst se později omezuje 
vlivem hojné plod:10sti. Vyžaduje živných půd. 

Ovoce nadprostřední velikosti je kulovité, barvy voskově žluté, na slunci červeně 
nadechlé a někdy i červeně skvrnité, 1;jevem velmi podobné meruňkám. Zlatě žlutá 
dufoina je jemná, chuti lehce navinule sladké, připomínající Renklodu zelenou. 
Pecka je zcela odlučitelná. Zráti počíná v II. polovině srpna. Pro dopravu se balí ve 
«tavu tuhém. Stolní odrůda i v kuchyni dobře použitelná. 

7. Zelená renkloda raná (Fruhe Reineclaude, Reine-Claude Háti,ve) pochází 
pravděpodobně z Francie. Stromy si libují ve výhřevných a dostatečně vlhkých půdách. 
Na stanovišti tvoří vysoké, široce kulovité koruny. Plodí záhy a srřídavt" velmi hojně, 
že bývá nutna probírka plodú, neh0ť, ač cizosprašná, přijímá tmo odruda dobře cizí 
opy Jení. 

Kulovité plody váhy 30-40 g jsou v plné zralosti zelenavě žluté, na slunci i rudě 
tečkované. Dužninu mají tuhou, vonnou, chuti ušlechtilé a sladce kořenité. Jsou 
vyhledávány pro tovární i domácí ~nservaci (na kompoty), ale hodí se dohře i na 
'>tůl. Peck\- se od dužniny dobře oddělují. Uzrává postupné od poloviny srpna, 10 
až 14- dní před známější Zelenou renkl0dou (velikou, č. 9.). ~a trh se dopravuje 
ve stavu tuhém a jde hbitě na odbyt. 

8. Althannova renkloda ( Althann's Reineclaudc, Reine-Claude Comte d'Alt
hann) je původu <~eského. Stromy vyžadují rovněž dostatečně ':lhké a živné půdy 
a slunné polohy, kde vytvoří rozložité koruny. Bujný V7rúst není na závadu rané 
plodnosti. Dobré úrody se střída.ií téměř pravidelně s úrodami slabšími, což závisí 
též na oplození této cimsprašné odrůdy. 

Krásně rudě modravé a váhně ojíněné, kulovité plody vzhledem i výbornou 
jakostí jsou :>kutečným příkladem opravdu ušlechtilé stolní renklody. Vážívají 40-50 g, 
při slabé úrodě i více. Uzrávají ve IT. polovině ~rpna. Vyžadují pečli\·ého balení, ale 
jinak snášejí dopravu bezvadně. Na trhu, jehož jsou okrasou, úspěšně konkurují i raným 
švestkám, předstihujíce ovšem 5lÍ\'Y podřadnější jakosti. Velmi jemná, tuhá, 7elenavě 
až zlatě žlut<i dužnina je hojně šťavnatá a delikální, libě kořenité, výtečné chuti. 

Althannova renkloda je hojně ro:;šířena i v ci;;ině. 
9. Zelená renkloda (Grosse Reineclaude, Reine-Claude) je prastará od.ruda, 

obecně rozšířená, původu neznámého. Dospělé stromy tvoří mohutné, téměř kulovité 
koruny, s dolními větvemi poněkud rozkladitými. V ostatních vlastnostech a nárocích 
~e shodují <;c Zelenou renklodou ranou (č. 7.). Poněvadž ze semen Zelené 
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renklody vyrústá potomstvo, které velmi často se tvarem i barvou ovoce podobá 
ovoci matečného stromu, ohje\'ilo se v obchodě mnoho nepravých renklod. 
většinou podřadné jakosti, které se pra\·é Zelené renklodě nemohou rovnati. Proto 
k množení této odrůdy je třeba používati roubl'1 se stromů skýtajících ovoce nejlepší. 
Orodnost závisí na stupni úspěšného oplození, neboť Zelená renkloda (obecně 
zvami \·eliká) je cizosprašná. 

Znamenitou jakostí se plody Zelené renklody neliší od ovoce Zelené ren
klody rané, pou;ce zralost je až o 14 dnípozdnější. Je hlavní konservní (kompotovou) 
renklodou, ale i k jídlu za syrova nJmi způsobilá. Podniky. které zpracují mnohti 
ovoce této odrůdy, mívají vlastní plantáže Zelené renklody i Mirabelky nan
cys ké (č. 10.). 

10. Mirabelka nancyská ( Mirabelle von Nancy, jVf.irabellc de Na11éy) po
chází z Francie. Stromy se nehodí do suchých půd, neboť jen v polohách dostatečné 
vlhkých a živných skýtají pěkně vyvinuté ovoce. Tvoří krátce větvené, neveliké kti
runy. Rodí záhy po výsadbě, střídavě velmi hojně, neboť květy jsou samosprašné. 

~eveliké, kulovité, zlatě žluté, někdy červenavě tečkované plody mají dužninu 
jemnou, tuhou, chuti velmi dobré, sladce kořenité. Dužnina nelpí na pecce. Uzrávaii 
koncem srpna a udrží se na stromě až 20 dní. Vedle Zelené renklody (č. 7. a 9.) ie 
pro konsen'Ilí továrny nepos<radatelná. Rovněž v domácnosti je oblíbena. 

ll. Kirkova ( K;rke's Pflaumc, Prune de Kirke) je stará odrůda původu anglic
kého. Stromy s korunami pěkně větvenými plodí záhy a hojně, nikdy však přespříliš. 
Jakkoli si libují v hlubších půdách, jsou celkem nenáročné a dosti otužilé. Květy jsou 
cizosprašné a vyžadují tedy cizího oplození. 

Veliké, kulovité, temně modré plody s velikou, dobrc odlučitelnou peckou 
uzrávají počátkem září a udrží se na stromě až 3 týdny. Zelenavě žlutá dužnina je 
chuti sladce libě kořenité, výborné. Odrúdu tuto lze doporučiti ku pěstování 
jen tam, kde není třeba se obávati konkurence poloraných švestek, 
které i tatn výborná Stolní '.':lÍVa, te \' kuchyni použitelná, podléhá. 

·* * 
* 

Výběr těchto sli\·, renklod a mirabelek úplně postačuje, aby poskytl i ná
ročnému konsumentu ovoce velmi hodnotné a použitelné i ke speciálním účelům 
konservním. Není ani nutno, aby byl doplněn odrůdami krajovými (lokálními). kter..? 
jsou ve~mě~ podřadnější jakosti než ndrúdy zde uvedené. 

TŘEŠNĚ. 

Povšechná charakteristika. 

Do nedávnarnnm'.i pěstitelé považovali, ač neprán:m, třcšnč za stromy zceLt 
nenáročné na púdu a předpokládali o nich, že jim postačí každé hubené, ba i štěr
kovité a kamenité stanoviště, jen je-li dostatečně výslunné a suché. Novější zkuše
nosti však ukázaly neklamně, že i třešně miluje pudy živné a hluboké, zvláště s při
měřeným obsahem vápna a propmtnou spodinou. Je pravda, že se jim nejlépe 
daří na výhřevných púdách hlinito-písčitých nebo jílovito-písčitých, nikoli v půdách 
těžkvch, slévavých nebo dokonce jílových. Prospí,·ají konečně i na pozemcích se 
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znaéným příměskem drobnějšího štěrku, ba i na starých, poloopuštěných opukových 
lomech, ale jen tehdy, mají-li pro své bohaté kořeny dostatek živné hlíny a p•řebné 
vlhkosti. Podobně jako višně vyžadují poloh slunných, otevřených, kdežto v níži
nách a uzavřených údolích bývají ohroženy jarními mrazíky v době květu, někdy 
i - '' sousedství vodních toku - jarními nebo letními záplavami, které mohou 
způ„obiti zbahnění půdy a značně poškoditi třešňové výsadby, zvláště mladší, a to 
nevitan~m výskytem klovatiny (gumosy). 

Třešně se šlechtí většinou roubováním v korunce na plané třešně (zv. pračky). 
V praxí se dává přednost ptačce bělokoré. Pro suché polohy, výhřevné stráně 
a j. podobná místa lze doporučiti stromky vypěstované šlechtěním na mahale bcc 
(Primus mahaleb), která snáší lépe sucho než pravá třešeň. 

Třešním se daří i značně vysoko v horách. Jsou známy výborně 
plodné třešňovky w v)·ši nad .500 m, kde ovšem ovoce uzrává až o 3 týdny později 
nez ,. krajinách nižších. Velmi časná, pravidelná a hojná plodnost řadí třešně k nej
výno:-.nějším ovocným stromům vůbec. Pouze meruňky na vhodných stanovištích 
m0hnu závoditi v rentabilitě s třešněmi. 

Jelikož - až na zcela nepatrné a jen částečné výjimky - jsou všecky odrůdy 
trdní cizosprašné a \·yžadují tedy k oplození cizího pylu, je nutno vysazovati 
ve třešňovkách vždy několik odrůd, které se vzájemně opylují a které zároveň, 
po~rnpně zrajíce, skýtají pro trhy ovoce od počátku června do počátku srpna. 

Při zakládání třešňovek, v nichž zpravidla nechybí ani višně, sladko
višně a amarelky, více než u jin)·ch druhů ovocných dbáme na to, aby současně 
zrající odrůdy byly vysázeny vždy pohromadě a aby řady postupovaly, podle nej
lepšího využití místních podmínek přirozených, od odrůd nejranějších k nej
pozdnéjším. Přítomnost včel je zde velmi žádoucna, neboť jde na každém hektaru 
tře«novky o oplození ohromného množství květů. 

Za mrazové kalamity r. 1929 byly u nás třešňové výsadby těžce mrazy postiženy. 
M.Ii.>há třešňovka a mnohá stromořadí třešňová vůbec zmizela a tím také byl kraj 
ochuzen o působivý motiv okr~n.ý, jaký skýtá kvetoucí třešňový sad nebo stromo
řad1 podél cesty. Bohudík, obnova třešňovek byla provedena po r. 1930 velmi 
energicky a možno říci s úspěchem, takže naše kraje opět oživly po ztrátě z r. 1928 
až 1029. 

.\1noho obm· u pěstitelů třešní í u sadařů vzbudil netušený, ba možno říci 
kata~trofalní výskyt vrtule třešňové (Rhagoletis cerasi), jejíž larva způsobuje 
červi\ost třešní v rozsahu místy tak obrovském, že je zachváceno téměř všecko 
ovoce. Podle zkušeností získaných do r. 1933 bylo zjištěno, že nejranější třešně, 
zraiú:í asi do 20.-25. čerrna, jakož i kyselky (višně, amarelky, sladkovišně) větši
nou jsou ušetřeny této pohromy, která postihuje nejvíce ovoce červencové, ať měkké 
třešně (srdcovky) nebo tvrdé (chrupky). Ve vyšších polohách, kde pozdní třešně 
uzravají až v srpnu, je opět červivost úkazem poměrně vzácným, kterážto skutečnost 
mu::-c býti přímým popudem pro vysazování pozdních odrůd třešní v takovýchto 
kraiich, pokud ovšem jinak plně vyhovují. Musíme důvěřovati, že i kalamita, zpú
~oh.:ná vrtulí třešňovou, je dočasná, stejně jako byly pohromy mniškové v les
nictvi. Dokud však tato kalamita potrvá, je třeba se přizpůsobiti především vhodnou 
volbou odrůd se zřetelem k nadmořské výšce a průměrné době jejich zralosti v dané 
kraiiné. 

K prašným cestám a silnicím není radno třešně sázeti, zvláště 
jde- li o cesty úzké, nad něž zasahují rozložité větve mohutných korun. Nejkrásnější 
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třešňovky jsou v krajinách s terénem mírně zvlněným, kde uzrává ovoce opravdu 
dokonalé. Nezapomínejme, že třešně jsou prvním ovocem po jahodách a tudíž 
ovocem na trzích vždy vyhledávaným k jídiu za syrova, pro kuchvň i ke konservaci, 
na kompoty, jamy, marmelády, povidla a šťávy. 

Ve zvláště příznivých, výhrevných polohách Podkarpatské Rusi, jižníiw Slo
venska i jižní Moravy uzrávají rané třešně nezřídka již koncem května, takže mc)hou 
áhy zásobornti m·ocné trhy v Č:echách, kde je sklizeň raných třešní značně r<•Zd
nější. Zvýšenou produkcí n;leraných třešni zajisté se přispěje k omezení dcrnzu 
tohoto ovoce ;;-; jižní Evropy. zvláště z Italie. - Naopak, pozdě zrající chrupkv 
z chladných vyšších poloh bude možno vyvážeti do ciziny. 

ODRúDY TŘEŠNÍ. 

l. Kolářova veleraná (Kolář' s Friihesre, Précocc de Kofáf) je neirane1s1 
lldrůda pocházející z Mukačeva. Byla pojmenována podle štábního kapitána Ko !áře. 
Matečný strom, až starý, ,·ynikal plodností. 

Ovoce je malé až drobné, světle červené, s dužninou nepříliš tuhou a ;_~ro

~třední jakosti, přece však tržně hodnotné, neboť uzrává již koncem května. 
2. Rychlice německá ( Friihestc der "'vlark, Précocc' de la J\!Iarche) je pm '•du 

neznámého. Stromy prospívají nejlépe na výslunných svazích. 
Ovoce náleží k tmavým srdcovkám, ale pro dopravu se češe již ve zr,lÍDsti 

červené v první třetině června, ač zcela uzrává asi v polovině června. Při nedcv.;tatku 
vhodného oplození bývá mnoho plodů špatně vyvinutých, zvláště pecky a jádra 
nebývají vyspělá. Proto tuto odrudu lze doporučiti jen tam, kde není lepších kra
jových nebo místních odrůd, byť i o nějaký den později zrajících. 

3. Boppardská raná (Frúhc von Boppard, Précoce de Boppard) je tmavá 
srdcovka německého původu. Stromy plodí mnoho a Yelmi záhy. 

Ovoce prostřední velikosti se sklízí již v červené zralosti hned po Rychiici 
(č. 2.). Na trzích je velmi oblíbeno pro pěkný vzhled i jakost. Za trvalých Jdťu 
ovoce puká. 

4. Medňanská (Emilia ,\,iednyansk_v) je tuhá tmavá polochrupka puvcidu 
slovenského (z Medné u Trenčína). Stromy bohatě rodí. 

Ovoce až nadprostřední velikosti v nejteplejších polohách m:rává již kui lO. 
června, na chladnějších místech až ve druhé polovině června. Lesklé, tmavé plody 
s dužninou barvivou jsou na trhu velmi lákavé. Vynikající tato krnjová odruda se 
na Slovensku hojně šíří. . 

5. Libějovická raná ( Friihestc aus Libéjm.:ice, Hátive de Libějm·ice) je tmavá 
srdcovka jihočeská, ale dnes již téměř obecně, zvláště v (":echách, rozšířená. Snwny 
krásného vzrůstu jsou velmi otužilé, zdravé a plodné. Hodí se i do drsnějších j'dloh. 

P 1 od y prostřední velikosti se sklízejí již v červené zralosti před polovinou 
června, neboť později pro měkkost jich nelze zasílati, ač zcela zralé ovoce je -:huti 
velmi lahodné. 

6. Lyonská raná (Fruhe aus Lymi, Háti've de Lyon, Bigarrcau Jaboulay) 
je tmavá srdcovka blízká polochrupkám. Dospělé stromy trnří poněkud rnzkleslé 
koruny do stromořadí nevhodné. 

Nadprůměrně veliké plody, krásně tmavě červené, s dužninou rudou a šťavou 
harvivou, uzrávají v polovině června. Jelikož ovoce je i chuti velmi dobré, hladce 
se prodává. Bohužel, vlivem dešťů puká snáze než jiné odrúdy. 
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7. Vítovka molitorovská ( Moliwro·vcr Herzkirschc, Hácive de ,'violiwrov) 
je velmi raná, tmavá srdcovka z Kouřimska, dnes již hojně rozšířená, zvláště v ieské 
zemi. Stromy vynikají nadměrnou plodností, dosahujíce vysokého věku. 

Ovoce prostřední velikosti uzrává ve druhé třetině června. Pro trh se sklízí 
ve stavu tuhém. Temně rudohnědé plody mají dužninu měkkou, se šťavou bar
vivou, chuti výborné. Na Kouřimsku se považuje právem za nejcennější ranou 
třešeň. Dopravu snáší bezvadně. 

8. Troprichterova (Tropriclzter's schwarzc Knorpelkirschc, Guzgne 1Voirc de 
Troprichter) je tmavá polochrupka původu neznámého. Stromy plodností předčí 
téměř všechny ostatní odrůdy třešní. 

Veliké, krásně temně rudé a v plné zralosti černé plody se sklízejí ve druhé 
polovině června. V tu dobu nemají na trhu konkurence, neboť krásou i jakostí 
předčí ostatní třešně, byť rovněž výborné chuti. Náleží nepopiratelně k nejcennějším 
a nejvýnosnějším tmavým třešním červnovým a neměla by tudíž chyběti v žádné 
větší třešňovce ani v domácí zahradě. 

9. Kostelnice je tmavá, poloraná srdcovka z východních -<.~ech, hojně rozší
řená v Orlickém podhoří, zvláště na Novoměstsku a Opočensku. Nenáročné stromy 
jsou otužilé i ve vyšších polohách. Plodnost je veliká. 

Velmi tmavé až černé plody prostřední velikosti s barvivou dužninou se sklízejí 
ve druhé polovině června. Před mrazovou kalamitou v r. 1929 byly Kostelnice 
v některých třešňovkách a stromořadích hlavní odrůdou, která se vyvážela, zvláště 
přes Trutnov, do německých území na Jablonecko a Liberecko. Je chuti výborné. 

10. Kaštánka je krajová odrůda ze středního Polabí, známá převážně na 
Českobrodsku, ale i na Čáslavsku, Kutnohorsku a j. Stromy jsou otužilé v době 
květu a hojně tudíž plodí. 

Ovoce až nadprostřední velikosti uzrává ke konci června, je tmavé barvy, 
lákavého vzhledu a chuti velmi dobré. Zralostí navazuje na Troprichterovu 
(č. 8.). Řadí se k nejcen~ějším odrůdám krajovým, zasluhujícím pozornosti i v jiných 
územích třešňových. 

11. Klecanská černá ( Klecaner Sclm:arzc Herzkirsche, Guignc Noire de 
Klecany) je velmi hodnotná krajová odrůda z okolí Klecan n. Vit. Stromy zde 
dosahují vysokého věku při pravidelné každoroční plodnosti. 

Temné až černé plody (srdcovky) uzrávají od konce června, ale udrží se na 
stromě i do poloviny čen·ence. Pro výbornou chut a trvanlivost je tato odrůda 
velice oblíbena. 

12. Mšenská jánovka ( Mšener Junikirsche, Guigne 1\loire de Mšeno) je 
tmavá srdcovka z Mělnicka, odkud se vyvážela i do Německa. Velmi plodné a ne
náročné stromy vynikají dlouhým věkem. 

Prostředně veliké, téměř černé plody srdčitého tvaru mají dužninu dosti 
tuhou, velmi dobré, kořenité chuti. Uzrávají v první polovině července, ale na trhy 
se zasílají již v červené zralosti od konce června. V Čechách je dnes rozšířena na 
velmi četných místech pode jménem Jánovka. 

13. Ňaršanská (]Var.foner Knorpclkirsche, Bigarreau de Slaršany) je tmavá 
chrupka z okolí Ňaršan na Slovensku, kde je odedávna známa a oblíbena pro plod
nost i jakost ovoce. 

Temné červené plody jsou nadpruměrné velikosti. Tuhá dužnina s barvivou 
šťavou je chuti velmi lahodné. Ovoce u;;-;rává koncem června a počátkem července. 
Dá se velice dobře zasílati. 
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14. Žalanka (Šalanka. Schallw1er Herzkirsche, Guigne .Voire de Žalany) je 
tmavá srdcnvka z okolí Žalan \" severozápadních Čechách. Před r. 1929 byla rozší
řená hojně i v oknlí Prahy a značně oblíbena pro spolehlivost sklízní přesto, že 
ovoce je poměrně malé. 

Plody spíše podprostřední velikosti, při nadměrných úrodách až drobné, jsou 
barvy temně hnědé s dužninou rudou, polotuhou, chuti výborné. Uzrávají postupnč 
od konce června a počátkem července. Jako hlavní výsadbu netřeba dnes Žalanky 
doporučovati, přece však zaslouží pro neobyčejnou úrodnost, mohutný vzrůst a 
otužilost v době květu pěstitelské pozornosti jako doplněk sortimentu ve větších 
třešňovkách poblíže dobrých odbytišť. 

15. Limbachova chrupka ( Limbach' s Knorpelkirsche, Bigarreau Limbach) 
je podkarpatoruská odrůda z blízkosti Mukačeva, nazvaná podle vinaře Lim bacha, 
na jehož vinici vyrostl matečný strom pozoruhodné plodnosti. 

Veliké tmm·ě rudé plody s dužninou tuhou jsou chuti velmi dobré a způ
~obilé ke konservaci jako ostatní chrupky. Uzrávají od konce června postupně v I. 
polovině července, kdy je tmavých chrupek málo. Jako odrůda krajová má význam 
pro Podkarpatskou Rus. 

16. Krupinská dudečka ( Krupincr Schwarze Herzkirsche, Guignc de Kru
pina) je polotmavá chrupka rozšířená v okolí Kru piny a Modrého Kameňa na 
Slovensku. 

Ovoce prostřední velikosti je \" plné zralosti tmavě červené, nikoli černé, 
~ dužninou světlou, polotuhou, lahodné chuti. Počíná zráti koncem června, hlavní 
'>klizeň je však počátkem července. Má pěstitelský význam pro široké okolí svého 
výskytu. 

17. Napoleonova chrupka ( Lauermanno·m chrupka, Grafie Prinzessin-
Kirschc, Bigarreau Napoléon) je světoznámá francouzská třešeň vynikajících vlast
ností pěstitelských i obchodních. Stromy vyžadují sice živnějšího stanoviště nez 
většina třešní drobnoplodých, ale zato dorůstají velikých rozměrů a plodí krásné 
ovoce. 

Plody nadpruměrné velikosti, někdy až obrovské, jsou pravé chrupky v ide-
álním pojmu toho slova, s dužninou velmi tuhou, světlou, ačkoli barva zcela zralých 
plodů bývá temně červena. Chut tohoto stolního ovoce je výtečná. Náleží nepo
piratelně k nejchutnějším a nejoblíbenějším světlým třešním vúbec, rovněž v kon
servaci na výrobu kompotů je vždy vyhledávána. Pro letoviska, lázně a městské 
trhy vůbec je nepostradatelná. Uzrává v I. polovině července, ale ovoce vydrží 
na stromě značně dlouho. Výsadbami této odrůdy ve vyšších polohách a doplněním 
třešňovek Františkovou chrupkou (č. 22.) lze zásobiti trhy nejlepšími chrup
kami po cel~· čen-enec. Ve vyšších polohách uniká též červivosti způsobené vrtulí 
třešňovou. 

18. Thurn Taxis je tmavá pozdní chrupka z Mladoboleslavska v Čechách. 
Stromy bujného vzrůstu vyžadují živného stanO\·iště. 

Plody dobře \·yspělé jsou obrovské, téměř kulovité; velikostí se rozhodné 
vyrovnají největším známým třešním (na př. Hedelfingenské), ba spíše je předčí. 
Jsou barvy temně rudohnědé, s dužninou velmi tuhou a barvivou šťavou, chuti 
výborné. UzráYají v I. polovině července s Napoleonovou a vydrží na stromech 
značně dlouho. 

Vynikající tato česká chrupka je nepochybně dobrou náhradou jiných, později 
zrajících černých chrupek a zasluhuje tudíž pěstitelské pozornosti tam, kde je o ně 
trvalý zájem. Dopra\·u snáší bezvadně. 
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19. Velká černá chrupka (Groj3e Schwarze Knorpelkirsche, Bigarreau 
Gros Noir) je odedávna známá třešeň, všeobecně rozšířená, většinou však pod 
nesprávnými názvy. jako na př. Uherka tvrdá a j. Její vznik není objasněn. 

Nadprůměrně \·eliké až obrovské plody barvy skutečně černé s dužninou 
tuhou, temně rudou a se šťavou barvivou uzrávají v I. polovině července, ale udrží 
se na stromě i dlouho do II. poloviny. Na trhu jsou velmi lákavé, v konservním 
průmyslu a pro vývoz do zahraničí nedosahuje však významu, jak~· má Napoleo
nova chrupka (č. 17.). 

Pozuámka. Pod názvem Velká černá chrupka se nabízejí mnohé jiné odrudy, často též 
Hedelfingenská a Germersdorfská. 

20. Hedelfingenská chrupka (Hedeljingcr Riesenkirsche, Bigarreau ďHe
delfingcn) pochází z Německa. Plodnost, ač uspokojivá, nedosahuje zpravidla úrod
nosti jiných odrůd. 

Plody, často skutečně obrovské, jsou barvy temně rudé, v plné zralosti až 
lmědočerné, s dužninou tuhou, chuti kořenitě sladké. Krásou i jakostí se řadí k nej
cennějším pozdním chrupkám. Uzrává ve II. třetině července. 

Ač výborné jakosti, přece na zahraničních trzích ustupuje Napoleonově 
chrupce (č. 17.) se šťavou nebarvivou. 

21. Čelovecká (Čelovecer Knorpclkirschc, Bigarreau de Čelovce) je název 
tmavé chrupky, rozšířené \" okolí obce Č~elovce na již. Slovensku, kde jako odrůda 
krajová v okrese }Vlodrý Kameň a exposituře Šahy nahrazuje jiné tmavé chrupky 
současně zrající. 

Prostředně veliké p 1 od y téměř černé barvy mají dužninu tuhou, chuti výborné, 
příjemně kořenité. Uzrávají od poloviny července. 

22. Františkova chrupka (Kaiser Franz Knorpelkirsche, Bigarreau Em
pereur Frani;:ois) je původu anglického. 

Ovoce vzhledem, všemi výbornými vlastnostmi dužniny i zpusobilostí pro 
stůl, vývoz a konservaci se téměř úplně shoduje s chrupkou Napoleonovou 
(č. 17.), s níž se nezřídka ve třešňovkách zaměňuje. Františkova chrupka uzrává 
však až po J."). červenci a zraje postupné asi 14 dní, navazujíc tak na dříve zrající 
~apoleonovu chrupku. V teplých územích nebývají rozdíly ve zralosti mnohdy 
téměř znatelné. 

23. Germersdorfská černá chrupka ( Gcm1crsd01jer Scliwarzc Knorpelkirsche, 
Bigarrcau Nuir de Germersdorf) pochází z Německa. Stromy jsou ve květu poněkud 
otužilejší než Hedelfingenská (č. 19.) a také více rodí. 

Plody krásou a velikostí závodí s Hedelfingenskou, bývají však přece 
poněkud menší. Pro trh se češí v červené zralosti (asi 15. července), úplně uzrávají 
však později a na stromě dlouho vydrží. Chuti jsou výborné. 

24. Skalka pozdní krajová odrůda z jihozápadní Moravy (Ivančicka), kde 
~e hojně pěstuje v hornatém území. Stromy vynikají úrodností. 

P 1 od y sotva prúměrné n::likosti jsou poněkud protáhlé, barvy temné rudě 
červené, v plné zralosti až černé. s dužninou tuhou, temně rudou, chuti velmi 
dobré. Předností její jest, že m·oce muže přezráti na stromě a nekazí se. Dopravu 
snáší bezrndně. C:en·id mnohem méně než jiné odrůdy. 
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VIŠN~, SLADKOVIŠ~ A AMARELKY.'. 

Povšechná charakteristika. 

Pravé višně, převážně temně červené až rudé barvy, se šťavou barvivou, 
chuti význačně nakyslé i v úplné zralosti, jakož i sladší a lahodnější sladkovišně 
a světlé amarelky se šťavou bledou a jen nepatrně harvivou, jako pikantní ovoce 
odedávna doplňují třešňové trhy. 

Stromy těchto kyselek jsou nejméně náročné na pudu, ale prospívají nejlépe. 
stejně jako třešně, ,. půdách alespoň poněkud hlinitých, byť i promíšených drob
ným štěrkem. Pro vysychavé polohy je možno doporučiti nižší stromy 
šlechtěné na mahalebce. Jinak se dnes téměř obecně šlechtí višně a ostatní 
formy jim příbuzné v korunce na planou třešeň (ptáčnici), poněvadž višeň jako 
podnož bývá méně vhodná. 

V některých krajinách, jako na př. v Čechách na lvlělnicku, se odedávna vy
skytují nešlechtěné (pravokořenné) višně, které se převážně rozmnožují kořenovými 
ovšem stromkovitě vyvinutými odmladky. Je-li ovoce hodnotné, není námitek proti 
lokálnímu množení tímto způsobem. 

Většina kyselek je samosprašných (nikoli však Ostheimská višeň), 
čímž možno vysvětliti jejich hojné úrody. Ale i odrůdy částečně cizosprašné. 
jako na př. Amarelka královská, snadno přijímají cizí opylení, zajišťující vý
borné sklizně. Na samosprašnost a cizosprašnost je poukázáno při popisu jednotli
vých odrůd. 

Višně vysazujeme na mírné výslunrté svahy a úbočí strání, do stromořadí podél 
neprašných cest, do zmolí v opuštěných opukových lomech a na j. vhodná stanoviště. 
Višně poměrně dobře odolávají kouřové atmosféře, je tudíž možno 
jimi osazovati, třeba ve formě křovité, svahy podél železničních tratí. 

Ovoce je oblíbené v kuchyni, do pečiva, u cukrářů a ovšem i v konservních 
továrnách na výrobu kompotů, jamů, šťávy, likérů i jemné marmelády. 

Nebezpečným nepřítelem nejen plodů, ale i květů a větévek je moniliová 
hnilo ba ( Monilia cinerea) Mumifikované plody, touto chorobou zachvácené. 
jsou hlavním pramenem nové nákazy. 

Velmi úhledné koruny, stejnoměrný yzrůst, polokožovitý, sytě zelené listoví 
nepodléhající chorobám řadí višně ke stromům okrasným, kterých lze mnohdy 
velmi účelně použíti k ozdobě krajiny, zvláště ve stromořadích. 

ODRŮDY VIŠNÍ; SLADKOVJŠNÍ A AMARELEK. 

1. Vackova višeň (Vacek's Fruhweiclzsel, Griouc Précocc de Vacek) byla 
vypěstována t pomologem J. Říhou v Chlumci n. C. v Čechách. Zcela nenáročné 
stromy, tvořící velmi pěkné kulovité koruny, jsou otužilé i v době květu a převážně 
samosprašné, proto též spolehlivě úrodné. Ve stromořadích se dohře uplatní i jako 
stromy okrasné. Plodí záhy po yýsadbě. Chorobami netrpí. 

Plody, pravé višně střední velikosti, uzrávají po 15. červnu,\' tepl)·ch oblastech 
i dříve. Náleží tudíž tato odrůda k nejranějším, hodnotným višním. Je způsobilá 
do pečiva, pro konservaci i k výrobě šťáYy, třebaže její šťáva je méně barvivá než 
z Ostheimské višně (č. 5.). Na stromě vydrží dosti dlouho, nepukají ani nehnijí. 
Obliba Vackovy višně stále stoupá. 
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:2. Sladkovišeň raná (Role Afoikirsclze, Cerisc R.oyalf Hátive, Aiay lJuke) 
je stará sladkovišeň obecně rozšířená a oblíbená, původu neznámého. Bohatě plodné. 
třeha neúplně samosprašné stromy se spokojí každou, jen poněkud vhodnou půdou. 
Rodi :áhy po výsadbě, v květu nezmrzají. (Tzká a vysoká koruna umožňuje pěstováni 
i v hustším sponu (na př. na stráních). 

Plody až nadprostřední Yelikosti uzrávají postupně a velmi nestejně, kterážto 
vlastnost zvyšuje sice poněkud režii opakovaným česáním, někdy je však předností 
tam, kde na blízkých tržištích je zaručen pozvolný odbyt tohoto chuťově zname
nitého ovoce, které spojuje harmonicky sladkost třešní s pikantností višní. Zráti 
počíná ve druhé třetině června. Není vzácností, že zcela zelené a nevyspělé plody 
visí Yedle plodů rudě červených a téměř zralých. Jakkoli tato odrůda je jen doplňkem 
višňovek, zřídka výsadbou hlavní, přece nemá chyběti ve větších sadech. 

3. Španělská višeň ( Spanische Frúhweichsel, Grioue Précoce ď Espagne) je 
púsodu neznámého. Stromy rostou bujně, tvoří charakteristickou višňovou korunu, 
i«0u t'tužilé a úrodné. 

Značně veliké plody téměř kulovité jsou temně červené, při úplné zralosti až 
černavě rudé. Počínají zráti záhy po Sladkovišni rané (č. 2.) a vydrží na stromě 
10-12 dní, někdy i do počátku července. Lahodné chuti nabývají až v úplné zra
losti. Velmi hodnotné ovoce je oblíbeno pro domácnost i konservaci, jakož i u cukrářů. 
Pro dobré vlastnosti se hodí Španělská višeň do větších výsadeb, zvláště v tep
lejších okresech a písčitých půdách. 

Poznámka: Pod názvem „ Š p aně1 ská višeň" se nabízejí, zvláště na Slovensku, rozličné 
odrůdy višní, z nichž některé zrají až v červenci. Jde tu nepochybně o záměnu pomologických 
názvu. 

1'. Amarelka královská (Konigliche Amarelle, Arnarellc Royalc Hátive) je 
prastará odrůda původu neznámého, stále oblíbená. Stromy nejsou v půdě vybíravé, 
tvoří menší koruny než pravé višně a umožňují tedy pěstování i pod dráty elektric
kého vedení, ovšem jen tam, kde ovoce není ohroženo prachem. Ploditi počínají 
velmi záhy a rodí prm·idelně a hojně. Pozdní květ trpívá spíše vlhkem než mrazíky. 
Odruda tato je částečně cizosprašná. 

Sklovitě prúsvitné plody poněkud zploštělé s nebarvivou, nakyslou šťavou 
jsou na trzích obecně známy pod jménem „amrhele''. Uzrávají ve II. polovině června 
a na stromě vydrží nezřídka až do poloviny července. Ovoce je na dopravu chou
lostivé. Dá se zasílati jen ve stavu tuhém, v malých košících a bez jakéhokoli zdr
žování za dopravy. Amarelky mají vždy oprávnění vedle višní i sladkovišní, zvláště 
pro konservaci (kompoty), do pečiva a za úplné zralosti i k jídlu, po př. i k sušení. 
Pro blízké trhy je odrůdou velmi \•ýnosnou. 

5. Ostheimská višeň ( Osilzeimer W eichsel, Griotte ď Ostheim) pochází 
ze Španělska. Původní vzrůst je v podstatě křovitý, čehož lze využíti v osazování 
výslunných, ale poněkud hlinitých strání. Šlechtěna, jak obvykle, v korunce, tvoří 
husté koruny, vyžadující občasného průklestu. Ploditi počíná asi 5. rokem po vý
sadbě. Bohatě krásně kvete a rodívá hojně, ale jen tehdy, je-li dobře oplozena, 
jsouc odrůdou cizosprašnou. Stromků lze použíti jako okrasných výsadeb. Náleží 
k nejskromnějším odrůdám. 

Plody této typické višně jsou střední velikosti, na suchých pudách drobnější, 
v plné zralosti temně rudé se šťavou harvivou. Uzrávají v I. polovině července, rovněž 
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postupně. Ovoce je ostřeji kyselé, ale oblíbené jak pro kuchyň, tak ke konservaci, 
k výrobě šťav i k sušení. 

Pozndmka : Pod názvem „ O st h e i m ská višeň" se pěstuje mnoho podřadných seme
náčů této odrůdy. V některých krajinách však lze s úspěchem použíti ke množení zdravě 
rostoucích odkopků („pravokořenné višně"), ze kterých dorůstají pěkně stromky. Tuto vlastnost 
mají i některé jiné, příbuzné, většinou dříve zrající višně. Na př. na Mělnicku se do 
nedávna višně jinak nemnožily, zvláště na půdách převážně písčitých. Tento způsob množeni 
lze doporučiti jen tehdy, rodí-li odkopky ovoce dostatečně veliké. Jinak nutno dáti přednost 
~tromkům šlechtěným. 

6. Morela pozdní ( Morela slinná, Groj3c Lange Lockásche, Grioue du .Yord) 
nesprávně se nazývá též Amarelka stinná, ač je pravá višeň. Její původ není ob
jasněn. Nezcela vhodný dřívější název Morela stinná svádí k domněnce, že ~e má 
pěstovati ve stinných polohách, ač opak je pravdou, neboť jako jiné višně vy
žaduje rovněž slunečních poloh, kde je ovoce nejchutnější, je-li ovšem půda při
měřeně hlinitá. Raná plodnost rychle se stupňuje, jelikož Morela pozdni je 
odrůda samosprašná. 

Spíše nadprostředně veliké plody uzrávají koncem července, někdy i poéátkem 
srpna. Jsou barvy temně rudé, chuti nakyslé s příchutí kořenitou, v plné zralosti 
velmi dobré a způsobilé ke kterýmkoli účelům kuchyňským i konservačním. Na 
trhu se objevují, kdy již ostatní višně a třešně zmizely a jsou tudíž velmi hledány. 
V tuhém stavu snesou i delší dopravu. 

MERUŇKY. 

Povšechná charakteristika. 

Meruňky (na Moravě, též na Slovensku marhule) se staly v celém Če.-;ko
slovensku, zvláště po světové válce, ovocem velmi oblíbeným a vyhledávaným jak 
pro přímou spotřebu v domácnosti, tak i v konservních továrnách, a to na výrobu 
znamenitého kompotu a velmi chutné marmelády. Konservní průmysl vyhledává 
na přípravu kompotu ovoce stejnoměrné, převážně prostřední velikosti, dostatečm' 
tuhé, kdežto k jiným účelúm se spokojí ovocem drobnějším, zralejším a levnějším 
než je ovoce stolní. Jakost meruněk československých předstihuje hodnotu me
runěk maďarských a italských, které - předčasně sklizeny - se k nám stále do
vážejí ve velkém množství, zvláště \" prvních dnech zrání a později pro účely to
vární. Je pozoruhodno, že meruňky získávají stále nová a nová stanoviště. takže 
se dnes s úspěchem pěstují ve značném počtu v mnohých krajinách, kde dří\·e se 
jen ojediněle pěstoval nějaký stromek v domácí zahradě. 

Obliba meruněk je pochopitelná, neboť lákavý vzhled ušlechtilého ovoce, 
výrazné zbarvení dužniny, odlučitelnost pecky, znamenitá chut a výborná použi
telnost ke konservaci jsou přednosti, s jakými se u jednoho druhu ovoce zřídka 
setkáváme. K tomu přistupuje ještě raná plodnost a stálé, bohaté úrody tam, kde 
\" údohí květu je příznivé počasí. 

Meruňkovým stromům se daří ovšem nejlépe v polohách výhřevných, vino
rodých, na půdách teplých, dostatečně hlubokých, činných a živných, s přiměřeným 
obsahem vápna i pudní vlhkosti, zejména v údobí tvorhy plodů. Společnou závadou 
\"ětšiny odrůd jest, že vyspělé ovoce na stromě puká a ovšem i zahnívá při trvalých, 
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několikadenních deštích. Ty jsou bohudík ve IL polovině července a v srpnu \" me
ruňkových krajinách zjevem poměrně vzácným. 

Všecky odrůdy meruněk, pojaté do tohoto výběru, možno považovati za sa
mosprašné. V popisech odrúd (na str. 162. až 164.), jejichž samosprašnost byla 
individuelně potvrzena několika badateli, je na tuto vlastnost znovu výslovně 
poukázáno. 

V Československu se pěstují meruňky s největším zdarem v jižním a středním 
Slovensku, výjimečně i v severním Slovensku v okolí Sabinova, ovšem i na Pod
karpatské Rusi, kde však dosud není meruňka tak zastoupena, jak to umožňují 
přirozené podmínky pěstitelské. Také jižní Morava má velmi četná území vinařská, 
kde je bohatě plodící meruňka odedávna domovem a kde nově vznikají vlastní 
meruňkové oblasti. Ale~ i v Čechách na slunných svazích polabského údolí, na 
.\iělnicku, Lovosicku, Cernošicku a jinde se daří meruňkám výborně. 

Při výsadbě meruněk je třeba obezřetně dbáti na to, abychom se vyhnuli 
územím, kde v době květu pravidelně klesá noční teplota pod bod mrazu, a voliti 
tedy výhřevné svahy a návrší, kde mírně proudí vzduch, kdežto mrazových kotlin 
nutno se varovati, byť ostatní podmínky zde plně vyhovovaly. 

Všecky dosavadní novější zkušenosti ukazují, že meruňka není tak choulostivá, 
jak se o ní tvrdívalo. Přesto však bez předchozích kladných pokusů pěstitelských 
nelze jí doporučiti pro polohy, kde se dosud nikdy nepěstovala. 

Pro polní sady a souvislé výsadby se vysazují meruňky ve tvaru polokmenu 
i vysokokmenů. Pro chráněné zahrady není ovšem třeba zamítati velmi výnosné 
plantáže krsků a nízkokmenů. 

Veliký význam pěstitelský má u meruněk podnož. 
Meruňkový semenáč nutno považovati s hlediska botanického za podnož 

nejvhodnější, třebaže vypěstování přímého kmene je zde opravdovým uměním. 
Stromy na semenáči pěstované počínají ploditi někdy poněkud později než na 
podnožích jiných, dorústají však velikých korun a dosahují vysokého věku při 
bohaté plodnosti. Prastaré stromy, s nimiž se tu a tam setkáváme, zvláště ve vini
-::ích, jsou buď nešlechtěné semenáče neho ušlechtilé odrůdy pěstované na meruň
kovém semenáči. 

Odkopek švestkoYý jako podnož pod meruňku dobře vyhovuje, především 
v půdách hlinitých a zpravidla poněkud vlhčích. Také na této podnoži tYnří me
ruňky veliké koruny, jsou zdravé a bohatě plodné. 

„Durancie" (modroplodá slivka) je rovněž oblíbenou podnoží, zvláště u ji
homoravských rolníků, kteří si sami meruňky šlechtí očkováním, po př. roubo
váním. Podobně jako někdy u dospělýchodkopkú švestkových se očkují i odrostlé 
.,durancie" " přiměřeně vysokým kmenem „v korunce", obyčejně jedním nebo 
dvěma očky, ze kterých se ve dvou letech vypěstuje pěkná korunka. Zakořenění 
je poněkud mělčí než u pravé švestky. 

Slivka Saint Julien (žilienka) je botanicky příbuzná Durancii a má též 
jako podnož podobné vlastnosti. Koruny stromu na ní pěstovaných jsou poněkud 
menší, ale úrodnost je zpravidla znamenitá. Převážně povrchové kořeny vyžadují 
velmi živné půdy. 

Meruňky pěstované na švestkách, Jurancii a žilience se hodí i do chladnějších 
krajin mimo oblasti vinorodé, s dobrými hlinitými púdami. 

Myro ba lán (lidově myrabo!dn j je nejoblíbenější podnoží u školkařů, jimž 
umožňuje vypěstování stromku s přímým kmenem a krásnou korunkou ve velmi 
krátké dohě. Stromy na myrobalánu pěstované se po přesazení dobře ujímají. Lze 
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je doporučiti do sušších pud v jižních územích, kde velmi dobře rostou a bohate 
plodí, kdežto ve rnzčích púdách a v chladnějších krajinách mnohdy (ne ddy!) 
předčasně hynou. 

Při pěstování meruněk netřeba podceň.ornti odrúd zřejmě lokálních*) ani 
v~·znam stromů-semenáčú, vypěstovaných z jader kulturních meruněk. Mnohé 
z nich skýtají velmi pěkné ornce, i když je v pfevážné včtšinč mnohem menší než 
na stromech mateřských. Úrodnost těchto, často \·elmi mohutn~·ch stro
mu bývá překvapující, \"ěk 80-100 let není vzácností. 

Za prúměrně dobrých podmínek pěstitelských je možno meruňku plným prá
\·em řaditi k nej\·ýnosnějším stromům orncným („lichváfský strom"). 

\T některých letech a územích v plantážích meruňklffých jednotlin5 stromy 
témě!- rázem hynou. Nejprve odumírá jedna věte\· a po ní záhy celá koruna. Tenw 
zjev, nazývaný ,,mrtvicí meruněk", může míti různé příčiny. Jednou z nich. 
snad nejzávažnější, je houba Verticillium Dahliae (pfíbuzná houbě V. alboatrum). 
která se vyskytuje zvláště na pozemcích občas zamáčených nebo příliš zavlažovaných. 
a tam, kde se často pěstují brambory. Za těchto podmínek i výskyt gumosy (klc
jorok11) bývá častější. 

ODRŮDY MERUNĚK. 

1. Velká raná (Groj3e Fri.ihaprikose, Abricot Hsperen) je puvodu m:jist0ho, 
pocházejíc spíše z Maďarska než z Belgie nebo Francie. V krajinách, kde se merun~ 
kám dobře dafí, dá se s úspěchem pěstovati nejen jako krsek, ale i jako poloknien1 
po př. i vysokokmen; to analogicky platí o většině ostatních odrůd meruňkových. 
Stromy rostou velmi bujně, což někdy podporuje oddálení \"Čtších sklizní brzy po 
v~·sadbě. 

Plody váhy 60-80 g b}Tají téměř kulovité, na temeni nepatrně vyvýšené, 
baryy na slunci zlatě žluté až červeně mramorované, jinde bledší. Dužnin'.l sytě 
žluté barvy je velice jemná, ušlechtile sladké chuti. Zraje ve II. pol. července. Prq 
stůl i konservaci Yhodná, na trhu velmi oblíbená pro ranost a velikost. 

2. Bredská neboli Holandská ( Aprikose von Breda, Abricot de Hollan.de) 
pochází z Holandska. ~enáročné stromy vynikají Yclmi ranou a bohatou plodností 
Ye všech krajinách vinorodých i \" jiných vhodných územích. Je prokazatelně sa
nlO'>prašná. 

Plody značně menší než Velká raná (č. 1.) vážívají nejčastěji 50 až C>O g. 
jsou tvaru poněkud přišpičatělého, barvy sytě až oranžově žluté, na slunci červeně 
mramoro\•ané a teckované. Sytě oranžová dužnina je velmi šťavnatá, jemná, ušlechti
le sladké chuti. Výborné ovoce konservní, je vhodné i pro stůl. Dopravu snáší 
znamenitě. Většina plodů je stejnoměrné velikosti. Uzrá\'á po 20. červenci. Skýtá 
velmi plodné a dosti hodnotné semenáče. 

3. Velkopavlovická (Pavlovicer Aprikose, Abricot de Pavlo,vice) je merun.ka 
původu jihomoravského, z okolí Velkých Pavlovic, kde se odedávna pěstuje \'tam
ních vinicích. Nedá se ztotožniti ani s Bredskou, jíž se značně podobá a s níž 
i stejně %raje. Je samosprašná. 

Ovoce vyrovnané velikosti, váhy 60-70 g, se liší od Bredské poněkud ky·
selejší dužninou, která však vyniká sytě oranžornu barvou i jemn}·m aromatem. 
Došla hojného rozšíření a značné obliby v domácnosti, na trhu i v průmyslu, zdášté 
na přípravu kompotu. 

*) K nim náleží v Čechách na př. Mělnická melounová. 
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i. Sabinovská ( Sabinover flprikosc, Abricot de Sabinov) pochází ze Sabinova 
nc1 sev. Slovensku, kde údolní polohy od severu chráněné umožň.ují pěstování 
m.::runěk. Odtud se ro%šířila, byvši zejména pěstována ve státních školkách slo
,.c'mk~-ch, i do jiných krajin meruňkoyých, kde všude se dohře osvědčila až na to, 
l'.c květy jsou poněkud choulostivé na ostfejší jarní mrazíky. Stromy počínají ploditi 
i při bujném yzrústu druhým až třetím rokem po v~·sadbě. 

Plody značně \"eliké jsou trnru poněkud nestálého, někdy téměř vejčité, jindy 
P' •nt.'kud zploštělé, na o:lunci krásně oranžově zhan·ené, s dužninou zlatě žlutou. 
Zrnjí od konce čeť\"ence. Dužnina je jakosti velmi dobré a všestranně použitelná. 

."). Maďarská nejlepší (Uherská, Ungarisclzc Aprikose, Abricot de l'Hongrie) 
je wlmi stará, v konservním průmyslu odedávna oblíbená meruňka púvodu ma
c:forského. Má mnoho, vesměs podřadnějších variací. Stromy jsou nenáročné, velmi 
z~ihy a zpra\·idla přebohatě plodné, neboť tato odruda je úplně samosprašná. 

o,·oce sot\'a prosti·ední velikosti je trnru nestálého, barvy oranžově žluté, na 
~lunci až rudě ožehlé a wlmi často tmavě tečkované. Dužnina je sytě žlutá až oran
J'., 1vá. wlmi jemná, chuti lahodně sladké. Slovenské plody, %ejména z poloh sever
néiších, stejně jako m·oce v Čechách vypěstované, předčí aromatem meruňky z Ma
darska k nám dovážené, které, byvše předčasně sklizeny, bývají chuti mdlé. Uzrává 
již koncem cerwnce, je oblíbena na trhu, ale nejvíce v konservních továrnách. Se
menáče této meruňky, podobně jako semenáče Bredské (č. 2.), jsou velice plodné, 
m1rnjí Yšak ovoce drobnější. - Na Slovensku, zvláště jižním a východním, je 
cdrudou obecně známou a nejvhodnější pro pěstO\·ání ve velkém. · 

6. Holubova ( Holub's Zuckeraprikose, ,clbricot Sucré de Holub) je velkoplodá 
meruňka původu českého, která velmi dobře prospívá v teplých oblastech vinorodých. 
Bujný vzrůst není na závadu hojné plodnosti. Trnrované stromky, zvláště palmety 
n'' zdech, skýtají nadpruměrnč wlké plody. Stromy dosahují %pravidla většího 
,·áu než mnohé jiné odrůdv. 

Plody váhy 70-120 g ·jsou trnru dosti proměnlivého, mnohdy %dánlivč po
nťkud protáhlého, barvy mdle zlatě žluté, tlumeně ožehlé, s oranžovým až červe
ná\·ým nádechem. Tuh<i, velmi šťavnatá dužnina je barvy oranžově žluté, chuti 
n"horné, sladké, ale jemně kořenitě navinulé. Uzrává ve II. pol. července a počát
hm srpna. Cení se zejména jako ovoce stolní. V trvalejších deštích plody pukají 
a zahnívají. 

7. Želešická ( Scl1óllschitzer Aprikose, Victoria, Abricol de Želešice) je ji
lwmoravská odrůda mohutného vzrůstu, které se dafí nejlépe ve chráněných, vý
zi,·ných naplaveninách s vlhčím ovzduším. Stromy jsou velmi úrodné. 

Plody jsou jen prostředně veliké, mnohdy na temeni přišpičatělé, barvy bledě 
L:lmé až žlutě oranžové, na slunci načervenalé a tečkované. Uzrává koncem července 
3 počátkem srpna. Jemná slupka i dužnina vyžaduje opatrné a včasné sklizně, pro 
trh asi týden před úplným dozráním. Při deštivém počasí jsou plody nestálé a dosti 
:-.mJno zahnírnjí. Doporučuje se tudíž jen pro blízká odbytiště. Poskytuje cenný 
k·•mpot i \·ýhornou marm.:ládu. - Je významu lokálního. 

8. Trnavská ( Trnaver Aprikose, Abricot de Trnava) je meruňka původu 
-;iu\·enského % okolí Trnavy. Stromy \. zimě nezmrzají, v květu jsou dosti otužilé, 
Jnbte rostou a \·elmi hojně plodí. Spokojí se s lehčí, ba i písčitou půdou. Prospí-
1:aj,í i v chladnějších krajinách. 

Plody, až nadprostřední velikosti, jsou velmi pěkného vzhledu, sytě oranžové 
:duté, na slunci ožehlé, dostatečně tuhé a způsobilé k zasílání i na větší vzdálenost. 
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Dužnina žluté oranžové barvy je chutná, velmi dobrá i na zpracování a konscrvtLi. 
Uzrává od konce července. 

9. Svatoambrožská ( Ambrosia Aprikose, Abricot Saint-Ambroise) pochá;d 
z florencie v Italii. Stromy vyžadují chráněné polohy, kde by netrpěly pozdními 
mrazíky, na něž je květ citlivý. Rovněž půda má býti teplá a činná. Při dobrém, 
i vlastním opylení je úrodnost zcela uspokojivá, neboť tato odrůda, jak prokázám•, 
je samosprašná. 

Plody spíše nadprostřední velikosti jsou značné protáhlé a přišpičatělé, mn(•hJy 
.~e stran nápadně zploštělé, což je pro tuto odrůdu charakteristickým znakem. 
Něžně vybarvená slupka bývá na· slunci červeně ožehlá. Tuhá, oranžové žluta J 

šťavnatá dužnina je chuti sladké a velmi jemně kořenité, výborné. Cení se zdci~k 
jako znamenité ovoce· stolní. Trvalými dešti plody trpí. 

lO. Nancyská ( Aprikose von Nancy, Abricot Péche de Nancy) pochází z Fran
cie, ale je dnes rozšířena všude v Evropě, podobně jako Bredská (č. 2.), kde -'c 
meruňky pěstují. Velmi úrodné a poměrně nenáročné stromy plodí záhy a vždy 
velmi hojně, má-li odb·ět nerušený průběh, neboť samosprašnost této odrůdy ie 
prokázána. 

Nadprostřední až veliké, téměř kulovité plody barvy syté žluté a na siunci 
červeně ožehlé mají dužninu žluté oranžovou, šťavnatou, jemnou, chuti výborné, 
~ladce navinule kořenité, s jemnou melounovou nebo broskvovou příchutí. Zrají 
počátkem srpna. Dají se zužitkovati v domácnosti i v továrnč nejrozmanitéi~ím 
způsobem. Za trvalých dešťů plody pukají. 

11. Rakovského (Rako·vsky's Aprikose, Abricot Rakovsky) je mcruúka <r"
venského původu z okolí Trenčína. Stromům se daří i v chladnějších polohá.ch. 
Jelikož kvete později než ostatní odrůdy, uniká obyčejně jarním mrazíkúm. Zdr:::i.vé 
rostoucí stromy plodí velmi bohatě. 

Ovoce je spíše nadprostřední velikosti, barvy až sytě oranžové, na ,!unci 
červenavé, s dužninou tuhou, oranžově žlutou, chuti velmi dobré. Uzrává v I. :}W

lovici srpna, v nejjižnějších oblastech slovenských ojediněle již v prvních dnc:::h 
srpna. Ovoce je zpusobilé k dopravě i ke konservaci. 

12. Růžová pozdní (Ružová neskorá, Spdte Rosenaprikvsc, ,-lbricor Rose 
Tardive) je pravděpodobně původu maďarského, ale pěstuje se značně dlouhu 
i v meruňkových krajích Slovenska. Stromy rostc>u bujně, jsou poměrné otuhk 
i v době květu a proto hojně plodí. 

Plody prostřední velikosti se odlišují od jiných odrú<l ruzove éerveným ;;:,,
barvením, heré mnohdy zakrývá téměř úplně základní barvu žlutou. Duznim1 
žJuté barvy je velmi jemná, chuti výborné, při tom dosti tuhá, že umožňuje zasílání 
ovoce. Zralostí koncem srpna navazuje na odrúdy ranější a je tudiz v ohch d.ě 
hledána. 

BROSKVONĚ. 

Povšechná charakteristika. 

Bro:-okvc (na Slovensku broskyně) pro značnou :-\oji nánlénost na slunn.e 
,'I teplé polohy, byť i mimo viničné kraje, se pěstovaly v Č:eskoslovensku - až 11a 

malé výjimky - do nedávna jen v domácích zahradách, a to většinou na zdech ve 
tvaru volných vejířú. Teprve po světové válce pozvolna se rozšiřuje v krajinách 
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zvláště příznivých pro pěstování broskví i na nízkokmenech a polokmenech, třebaže 
tyto tvary poskytují ovoce poněkud menší nežli plošné stromky uměle tvarované. 

Pomologicky rozlišujeme broskve plstnaté, které opět třídíme v broskve 
pravé (s peckou od dužniny odlučitelnou) a tvrdky (pecka přilnavá), a v broskve 
lysé, z nichž nektarinky mají pecku odlučitelnou a bryňonky pecku s dužninou 
~r0stlou. Mezi pravými broskvemi a tvrdkami je mnoho přechodů, též stupeň zralosti 
a i. vlivy rozhodují o přilnavosti pecky k dužnině. 

Broskvoním se daří nejlépe na humosních hlinitopísčitých půdách se spodinou 
J1•statečně vlhkou, v polohách teplých a slunných. Ale i hlinité půdy mírně štěrkem 
promíšené, při dostatečném obsahu vláhy a živin, mezi nimiž nesmí chyběti vápno, 
jsnu dobrým stanovištěm pro broskvoň. 

Podobně jako meruňky nemají se ani broskvoně vysazovati do „mrazových 
kotlin", kde je nebezpečí pozdních mrazíků v době květu. I pro broskvoně lépe 
:-.e osvědčily mírné svahy a polochráněná, k jihu obrácená návrší. Výhodou při 
pěstování jest, že všechny broskvoně se opylují vlastním pylem. Ani dosavadní, 
úplně ojedinělá pozorování, poukazující na cizosprašnost, nejsou dosti prokázána. 

Pěstitelský úspěch závisí však z valné části i na správně volené podnoži. 
Semenáč broskvoňový je dobrou podnoží všude tam, kde se broskvoním 

normálně daří. totiž na humosních a hlinitopísčitých půdách s dostatečně vlhkou 
"podinou. 

Mandloň, používaná velmi hojně v Italii a ve Francii, vyhovuje u nás jen 
" půdách vysychavých, hlinitoštěrkovitých a snadno propustných. V některých 
teplých krajinách jižního Slovenska se dobře osvědčuje. 

Žilienka (St. Julien), nezřídka i obyčejná švestka, je vhodnou podnoží pro 
pudy hlinité, těžší. zpravidla též vlhčí. 

Myrobalán se pro broskvoň ve většině našich pud valně neosvědčuje a je 
tudíž lépe dáti přednost některé z podnoží dříve uvedených. Ve školkách je však 
podnoží nejpoužívanější. 

Nesmíme zapomínati, že broskvoně se mají přesazoyati ve věku co 
nejmladším, tedy jako stromky jednoleté nebo dvouleté. Č:ím starší stromek, tím 
větší obava, že se po přesazení neujme. Poměrně dobře se však ujímají stromky 
<,Jechtěné na slivce, po př. švestce. 

Na rozdíl od meruněk nelze obecně doporučovati pěstování broskvoní 
ve tvaru vyšších polokmenů nebo dokonce vysokokmenů. Za nejvhod
nější tvar možno po\·ažovati nízkokmen o výšce pně 60-100 cm, po př. polokmen 
do výše 150 cm. Takovéto stromky se s úspěchem pěstují na př. ve vinicích, kdežV> 
v uzavřených zahradách není námitek proti pěstování krsků o výši kmene asi 
M1 cm a plošných tvarů. 

Při sázení dáváme přednost výsadbě jarní, hernu ovšem nutno provésti velmi 
éamě, neboť vegetace u broskví se počíná, podobně jako u třešní, velice záhy. 
Kde bývají mírné zimy, lze na lehkých, propustných půdách vysazovati jednoleté 
.::Jechtěnce již ,. podzimu. 

Z chorob broskvoní je nejznámější kadeřavost listů broskvoňových 
r Exoascus dejormans), zrající plody poškozuje hnilo ba /vionilia laxa. 

Převážná většina semenáčú broskvoňových, heré ponecháme bez 
;;Jechtění na stanovišti až do plodného věku, rodí sice dosti hojně, ale ovoce je v pře
vážné většině případů hodnoty zcela podřadné, drobné, nevzhledné a pozdě zrající. 
Některé odrůdy však, jako na př. Amsdenova, poskytují poměrně mnoho potom-
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stva hodnotného. Při racionelním pt':stování hroskví je tudíž rozhodně třeba dáti 
vždy přednost kulturním odrůdám. 

Broskve se pojídají nejvíce jako ovoce čerstvé, ač i na kompoty a jamy (méně 
marmelády) se jich nyní mnoho zpracovává. Kusové zboží, nabízené u nás v ia
hudkářských obchodech v luxusní úpravě, je téměř vesměs původu zahraničního. 
Při pěstování stolních hroskví, zvláště na stromcích tvanwaných a ve sklenících, 
b~·ní žádoucí sáč'kování plodů. · 

ODRŮDY BROSKVÍ. 

1. Vítěz (Sieger, Le Vainqueur, Victor) pochází z Ameriky. Strmm pl<di 
záhy po výsadbč a jsou velmi úrodné. 

Prostředně veliké, krásně rumělkově žíhané, jindy bledší plody mají dužninu 
bílou, hojně šťavnatou, chuti velmi lahodné, libě kořenitě sladké, v plné zralosti o.j 

pecky odlučitelnou. Náleží k nejranějším odrůdám broskví vůbec, neboť předci 
mnohdy i Amsdenovu, uzrávajíc v teplých oblastech záhy ve II. polovině čd
vence. Krásný vzhled ovoce, ranost, přiměřená velikost, jakož i zdraví a plodno,;t 
stromů řadí tuto odrůdu k nejcennějším broskvím. 

2. May Flower (Afayflowcr, Earl_v Wonder) je rovněž hroske\· púvodu 
severoamerického. Stromy bujného vzrůstu jsou záhy a pravidelné plodné. proti 
zimě značně otužilé. 

Plody prostřední velikosti zrají zároveň s odrúdou \'ítěz (č. I.), někdy o ně
jaký den dříve, což však není pravidlem. Jsou prostředně veliké. smetanově bílé, 
červenč až krvavě zarudlé, s dužninou zelenavě bílou, dohrou, ale jen II. jako~ti. 
\'adou této odrudy jest, že dužnina převážně lpí na pecce. 

3. Sneedova ( Sneed) je taktéž broskev severoamerická. Stromy rostou sla
běji než jiné broskvoně. a jsou též poněkud méně úrodné. 

Plody prostředně veliké mají barvu až nápadně zelenavě bílou, na slunci 
poněkud zardělou, dužninu zelenavou, dobré až výborné jakosti, která zpraYidla 
lpí na značně veliké pecce. Zraje s nejranějšími hroshemi ke konci července. Crlné 
zralé plody snadno padají se stromú. 

4. Amsdenova ( Amsden), jako předchozí odrudy broskví, pochází z ~\meriky. 
Stromy jsou poměrně nenáročné, bujného vzrustu. značně otužilé, záhy a hojnc 
úrodné. 

Plody prostřední velikosti jsou zelena\·é, na slunci zastřené až velmi temmh1 
červení. Zelenavá dužnina je chuti velmi dobré a ve zralých plodech nelpí na pecce. 
Je v Československu hojně rozšířena, ovšem převážně v domácích zahradách. 
Uzrává koncem července. 

5. Alexandrova raná (Frulze Alexander-Pfirsic11. Préc·oce ,-1.l,;.rnlldrc; je 
rovněž púvodu amerického. Stromy náleží k nejúrodnějším hrnskninim \'Uh:c 
jsouce v době květu poměrně otužilé. 

Plody prostředně veliké, zelenavé a na slunci čencnč zardčlé mají dužninu 
od pecky poloodlučitelnou, zelenavě bílou, chuti převážně ,-clmi dobré. Lznírnjí 
ke konci ČerYence. 

6. Lord Napier je známá, pravá nektarinka (lysá broskev ,, pcckuu udlu
čitelnou) pocházející z Anglie. Plodnost stromu je velmi uspokojiYÚ, mnohde ,·:'
borná. 
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Žlutavě zelené plody jsou na většině povrchu zastřeny sytou až hnědavou 
červení. Zelenavá dužnina je velmi aromatická a výtečné, delikátní chuti. Odlučuje 
se dokonale od pecky. Dopravu snáší velmi dohře a řadí se tudíž k nejhodnotnějším 
nektarinkám, na našich trzích dosud málo známých. 

. 7. Riversova raná ( Rivers' Friihpfirsich, Précocc de Ri'l•crs) je původu 
anglického. Stromy jsou poměrně otužilé proti mrazu v zimě i v době květu na jaře, 
jakož i proti kadeřarnsti listů. Plodnost se počíná ,·elmi záhy, úrodnost je hojná 
a pravidelná. 

Plody až nadprostřední velikosti bývají intensivně mramorovaně červené, jen 
ve stínu bledší, ale vždy malebné. Dužninu mají žlutavě bělavou, velmi šťavnatou, 
chuti sladce navinulé a jemně kořenité. Pecka bývá s dužninou spojena jen ojedi
nělými vlákny, jinak je vždy úplně volná. V některém roce zrající plody hluboko 
pukají, nezřídka i s peckou. Zraje v I. polovině srpna, některé plody až koncem 
srpna. Na trzích se prodává velmi dobře. 

8. Miss Lola (Lola) je broskev puvodu severoamerického. Stromy jsou 
značně otužilé a rovněž velmi úrodné. 

Plody průměrné velikosti jsou barvy smetanově bílé, na slunci krásně kar
mínově až krvavě červené. Bělavá dužnina se od pecky většinou velmi dohře odlu
čuje, je šťavnatá, jemná, chuti sladké, kořenité, velmi dobré. Uzrává ,. I. polovině 
a uprostřed srpna. 

' 9. Haleho raná ( Hale's Friihpfirsich, Précoce de Hale, Hale Early) je se
,·eroamerická, dávno známá broskev. Bujně rostoucí stromy jsou otužilé, ale y plod
nosti poněkud nestálé. 

Plody až nadprostřední velikosti mívají nestejné poloviny. Jsou smetanově 
bílé, zpravidla na jedné polovině s rudou tvářinkou. Většinou odlučitelná dužnina 
je zelenavě bílá, kolem pecky červenavá, jemná, sladká, chuti velmi dobré. Uzrává 
od poloviny srpna. Je oblíbena jako ovoce stolní. Zralostí spojuje odrůdy nejranější 
s pozdnějšími. 

Poznámka: Tato odrůda nesmí býti zaměňována s podobně pojmenovanou, i u nás 
známou a osvědčenou broskví J. H. Ha I e, rovněž původu amerického. 

10. Madlenka červená ( Roter l'vlagdalen,;n-Pfirsich, A1adcleine de Courson) 
je' nepochybně původu francouzského. Otužilé stromy dosahují vysokého věku a 
daří se i tam, kde jiné odrudy již valně neprospÍ\·ají. V době květu je však poněkud 
choulostivá. Přesto úrody bývají velmi pěkné. 

Plody prostfední velikosti se odlišují od většiny broskví purpurově rudým 
zabarvením, kt~ré nezrídka kryje téměř cel;· pmTch. Dužnina, od pecky úplně 
odlučitelná, je bělavá, u pecky červenavá, chuti jemné, sladce navinulé. Uzrává 
koncem srpna a poóítkem září. Na trhu se pro lákavost plodu a lahodnou chut 
výborně prodává. 

ll. La France je broskev pocházející z Francie. Plodnost bujně rostoucích 
stromu, hojně úrodných, se počíná záhy po \'ýsadbě. Vyžadují dobré výžiYy, jinak 
se bohatými sklizněmi předčasně vyčerpá,·ají. 

Plody prostřední velikosti jsou nčžně červeně zardělé, za slunného léta bývá 
zabarvení ohnivější, červeň mramorovitě rozptýlena. Dužnina zralých plodu je 
bělavá, velmi šťavnatá, jemná, chuti převážně sladké, kořenité, velmi dobré až 
výborné. Na pecce lpí jen ojedinělými vlákny. Počíná zráti postupně od konce 
srpna. Pro jakost i krásu je o\·oce na trzích oblíbeno. 

12. Champion je odrúda púvodu amerického. Velmi úrodné stromy trnří 
veliké koruny a jsou poměrně otužilé. 
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Plody, značně veliké, mají slupku smetanově bílou, na slunci karmínově až 
kn-avě zardělou, dužninu bělavou, od pecky většinou odlučitelnou, jemnou, chuti 
velmi příjemné, lahodně sladké, výborné. Uzrávají v I. polovině září. Úplně zralé 
plody jsou poněkud měkké a nedají se zasílati na veliké vzdálenosti. 

13. Elberta pochází z Ameriky, kde je nejpopulárnější tržní odrůdou broskvi. 
Otužilé stromy bujně rostou a vynikají plodností, která nastává záhy po výsadbě. 

Plody, často velmi veliké, tvaru poněkud protáhlého, se stran zmačklého, mají 
slupku zelenavě až bledě oranžově žlutou, jen někdy lehce zardělou. Žlutá dužnina 
nelpí na pecce. Je značně tuhá, ale při tom jemná, sladce nakyslá, chuti lahodné. 
velmi dobré. Uzrává až v I. polovině září. V Americe dodnes právem se fadí k nej
výnosnějším velkoplodým broskvím. 

Poznámka : Tuto odrůdu je třeba odlišovati od podobně pojmenované americké odrůdy 
E I b e rt a raná (Bariy Elberta), která uzrává od konce srpna. 

14. Královna zahrad ( Kdnigin der Obstgiirten, Reine des Vergers) je stará 
odrůda francouzská, rozšířená všude, kde se pěstovaly ušlechtilé broskve. Stromy. 
v mládí bujně rostoucí, plodí záhy po výsadbě a za příznivého počasí velmi hojně. 
V době květu jsou poměrně otužilé. Prospívá nejlépe v teplých krajinách se slunným 
podzimem. 

Plody nadprostřední velikosti mají barvu bělavě žlutavou, se smetanovým 
nádechem, na slunci mramorovaně červenou. Dužnina se od pecky dobře odlučuje. 
je bělavě nazelenalá, u pecky červenavá, jemná, chuti slabě navinulé, převážně 
sladké, až velmi dobré. Uzrává teprve ve II. polovině září a je proto jako odrůda 
pozdní cenným doplňkem podzimních trhů. 

RYBÍZY. 

Povšechná charakteristika. 

Rybíz již po mnoho desetiletí náleží k nejoblíbenějšímu druhu ovocnému. 
Duvodem této obliby jest mnohostranná použitelnost červeného ovoce velmi 
osvěživé chuti, ať již jde o přípravu marmelád, želé, šťávy nebo vína, po př. též 
likérů. Ale i spotřeba v čerstvém stavu jako ovoce stolního je velmi značná. Odrudy 
běloplodé a zejména rybíz černoplodý, tolik oblíbený v Rusku a hojně pě
stovaný ve Francii i v Anglii k výrobě pověstného likéru „Cassis'', nemohou se 
u nás měřiti s významem odrůd červenoplodých, ač jejich hodnotu vnitřní i pěsti
telskou je třeba náležitě oceniti. Bílé odrůdy jsou zvláště vhodné k výrobě kva
litních vín světlých, rybízy černoplodé obsahem temně rudé, barvivé šťávy 
nejen se výborně hodí k přibarvování, zákonně nezávadnému, rozmanitých ovocných 
výrobků, ale slouží též jako surovina k přípravě chutných zavařenin. Plody černého 
rybízu vynikají zvláštní, osobitou vůní i příchutí, připomínající poněkud myšinu, 
která jazyky našich lidí nikterak neláká k požitku. V Rusku právě pro tuto chut 
a vůni, povarem mizející, je čern:ý rybíz i za syrova velmi oblíben. 

Odrůdy s plody rúžově zbarvenými, t. zv. odrudy masobarve, 
jakož i odrůdy s bobulemi žíhanými a některé rybízy hnědoplodé ne
mají pro nás pěstitelského významu, zústávajíce i pro budoucnost pomologickou 
zvláštností v zahradách milovníkú a v sortimentních sbírkách. 
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Rybízy se pěstují v souvislých plantážích, ať již samostatných anebo jako 

mezikultura ve vysokokmenných sadech ovocných, jen ve tvaru keřu. Stromkovité 
s~aenice, oblíbené v domácích zahradách, nikde se v tržních plantážích neosvědčily. 

Keře rybízové si libují v půdách živných, humosně hlinitých a přiměřeně 
v1J1kých, neboť půdy suché a hubené, bez dostatečné zásoby živin, jim nesvědčí. 
]e~li mimo to výsadba exponována na slunci, bývají bobule příliš drobné a vzrůst 
kei'tt neuspokojuje. 

Stejně i trvalé zastínění v hustších sadech rybízu nikterak neprospívá, i když 
01,tJtnÍ vzrůstové podmínky jsou příznivé. Bujná vegetace usilující o přístup k světlu 
je zřejmě na úkor plodnosti. Kromě toho i opadávání bobulí není řídkým zjevem. 

Otužilost v době hětu a snadné opylování je zárukou pravidelné a stálé plod
nosti, kterou je třeba podporovati vydatným hnojením, nejen organickým, ale 
i minerálním. 

Vzdálenost řad nemá býti nikdy menší než 2 m, ač vzdálenosti větší, usnadňující 
,,J-,1.:iť~lávku půdy, jsou jen na prospěch. I ,. řadách je třeba udržovati vzdálenost 
jtdnotlivých keřů alespoň na 150 cm. 

Včasným průklestem odklizujeme staré větve a pečujeme o obnovu bohatě 
rk·dných větví náhradních. 

Podzimní výsadbě mladých keřů dáváme pfednost, a to se zfetelem 
;ia rané rašení v dubnu. Nově vysazené keříky, které mívají 3-5 větví, krátce se
řízneme a tak je donutíme k vytvoření bohaté koruny, jejíž košatost podporujeme 
i Y dalších letech mírným zakracováním bujných prýtů. Slabé, nedorostlé větve 
c>dh:záváme. 

Nepříliš zralé ovoce v menších obalech (proutěných košících) se dá dobře 
L.a>-ilati i na veliké vzdálenosti, aniž jakost nebo vzhled ovoce by dopravou trpěly. 

Z nepřátel rybízových keřů je třeba jmenovati mšici rybízovou 
(Myzus ribis), ssající na rubu listů, a svilušku rybízovou (Bryobia ribis). 
která ve stavu lare\· i v dospělosti ssaje na líci listu, puklici švestkovou (Le
canium corni), ssající na větévkách i starším dřevě, a pilatku rybízovou (Ne
marus ribesii), jejíž larvičky vyžírají ,. jarním a letním údobí listy, ožírajíce keře 
mnohdy dohola. 

Nedostatek drasla \' pudě se velmi často projevuje okrajovým zasy
~ !, <Íním !iqú. 

ODRŮDY RYBÍZU. 

cil ODKUDY BĚLOPLODÉ. 

I. Holandský bílý (Holliindisc/1c Wc~/Je, GroseilLier de Hollandc a Fruits 
1J1.:.i11cs) pochází pravděpodobně z Holandska. Keře rostou slaběji než keře odrůd 
červenoplod:}ch, jelikož však rovněž přebohatě plodí, je potřebí udržovati je v plné 
-.;fk obdělávkou púdy a ,·ydatným hnojením, mají-li uspokojiti dostatečně velikými 
·i~r;bulemi. 

Bobule ,. dlouhých hroznech jsou prosfrední velikosti, v plné zralosti, t. j. 
„d konce června, průsvitavě bílé, žlutavě žilkované, s dužninou jemnou, chuti 
lahodně nasládle navinulé. Hodí se především k výrobě rybízového vína. 

b) ODRŮDY ČERVENOPLODÉ. 

2. Děvínský velkoplodý (Dcviner GrojJjruchtigc, Groseillier de Devinc 
·' Gros Fruits) je lokální odrúda z okolí historického DěYína na Slovensku, kde se 
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pěstuje převážně v opuštěných nebo zanedbaných únicích. Keře velmi bujného 
\·zrůstu vynikají plodností. 

Bobule sestavené v prostřednt dlouhé hrozny jsou nápadné wliké, tuhé a 
tudíž pro dopravu velmi způsobilé, krásně červené, s dužninou šťavnatou, chuti 
příjemně nakyslé. Hodí se \'ýhorně k výrobě marmelády, jamů i šťávy, po př. i na 
víno. Nejranější zralé ovoce přichází i na pražské a jiné trhy ,. (~echách, kde se 
rato odrůda prodává pode jménem „Slovák" nebo „Slm:cnsk_>'· r_vbíz'', ktcr~·m 
se zásobují i trhy brněnské. V normálních dobách se též vy\·áží za hranice. 

3. Heros je po světové válce vypěstovaná velkoplodá odruda rybízu, purndu 
německého. Keře rostou wlmi bujně a plodí bohatě, vyžadují ,·šak půd bohat~'ch 
živinami. 

V jediném hroznu, délky 12-15 cm, bývá 22-30 bobulí, z nichž nej\étší 
n pniměru 12-1.5 mm. Zraje od počátku července. Chut skvěle leskle červen~-ch 
bobulí je navinule sladká. Heros se stal nepopiratelné skutečnou pozoruhodností 
v červenoplodých rybízech. 

4. Fayův úrodný (Fay's Fruchrbarc, Fay's New Prolzfi.c) je severoamerická 
<)drůda ze státu New York, za niž ,. 80. letech 19. století zaplatila firma Jossdin 
ue Fredonii Fayovým dědicům 40.000 dolarů. Tato odrůda musí býti donucena 
v nejranějším mládí k hojnějšímu rozvětvení a tvorbě květonosných větévek duklad
ným sřezem (t. zv. „zpětným řezem"), což platí i o jiných odrůdách pocházejících 
z druhu Ribes ·vulgare, jako na př. Třešňový červený. Keře sporého vzrustu 
dorůstají jen prostřední velikosti. Značně dlouhé hrozny jsou poněkud. řídké. 

Bob u 1 e vynikají zářivou, sytou červení na trhu velmi lákarnu. Jsou chuti 
lahodné, mírně nakyslé. Jelikož keře kvetou velmi časně, trpívají někde pozdními 
mrazíky. 

5. , Třešňový červený (Rote Kirsch-Jolzannisbccrc, Cerisc) je odruda purndu 
asi francouzského. Jsa botanicky příbuzný s Fayovým úrodným, vyžaduje ro\·néž 
nejlepších půd i poloh a důkladného seříznutí záhy po výsadbě, aby vytvořil hojné 
větví. Také tato odruda je poněkud choulostivá na pozdní mrazíky. 

Bobule nad prostřední velikosti jsou sestaveny v prostředně dlouhých, po
lohustých hroznech, které uzrávají od konce června. Barva bobulí je krásné syté 
L'ervená, chut dužniny lahodně nakyslá. 

Tuto odrůdu, jako Fayů v úrodný, nutno řaditi k odrudám náročn:;-m, vhl)d
ným jen do živných půd a chráněných poloh. Vydatné hnojení je nutností. 

6. Vierlandenský ( Erstling aus Vierlanden, Groseillier de Vierlanden) je ně
mecký semenáč populární odnidy Holandsk)· čen·ený, jíž se \·elmi podnbá. 
Keře rostou velmi bujně, ale poněkud štíhleji než Holandský červen)-. Vynikají 
resistencí proti mykosním chorobám. Vynikajícími dastnostmi jsou též úrodncht 
a nenáročnost této hledané odrůdy. 

Dlouhé hrozny mívají i přes 20 bobulí barvy světle červené až granátm·é; 
bobule jsou velmi šťavnaté, chuti příjemně nakyslé. Některé z nich jsou ke stopečce 
poněkud protáhlé a tudíž tvaru hruškovitého. Uzrává počátkem čen-ence. 

7. Houghton Castle je stará od ruda anglická, kterou mnozí pomologové 
ztotožňují s odrůdami jiných názvu, a to především s odrudou Victoria čen-en)· 
(Victoria Rolc, Red Victoria) a Raby Castle. Keře rostou bujně, tvoříce štíhlé 
letorosty. Jsou nenáročné a otužilé. 

Hrozny prostřední délky mívají 14-20 bobulí prostředně \·e!ik)ch, lcskl)ch, 
chuti lahodné s příchutí brusinkovou. Konsen-ní tm'árny kupují tuto odrudu 
:.; o hl i bou pro její tma vč červenou šťávu. 
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8. Holandský červený ( Hollandische Rote, Grosei.llier de Hollandc a Fruits 
Rougcs) je prastará odrůda, původu snad holandského. Pěstuje se ve všech ovoc
nářských zemích, i \' Americe, pod nejruznějšími názvy. Keře rostou silně, ale 
poněkud spoře. Jsou núpadny temně zeleným olistěním. Dodnes náleží k nejúrod
nějším a nejotužilejším tržním odrůdám rybízu, které předčí nenáročností na pudu 
i polohu. 

Hrozny mívají 12-20 bobulí, zřídka více. Jednotlivé bobule jsou veliké, 
světle červené, nápadně prosvítavé. Uzrávají nejpozději ze všech známějších odrůd 
čen-enoplodých. Obsahují poměrně mnoho kyselin a hodí se tudíž především ke 
konservaci, méně na stúl. 

c) ODRŮDY CERNOPLODÉ. 

9. Goliáš ( Goliath) je černoplodý rybíz původu neznámého, snad holandské
hó: Roste velmi bujně, zvláště v mládí, pěkně vzhůru, takže n·oří úhledné, vznosné 
a mohutné keře. 

Hrozny jsou převážné krátké se 4-7 černými, nestejnými, sladkými bobulemi, 
z nichž některé jsou velikosti menší třešně, takže váha zde nahradí počet. Listy, 
i plody,· které uzrávají v druhé polovině sezony, jsou známy charakteristickým 
zápachem, který se však při konservaci ztrácí. Slouží k výrobě likéru „Cassis", 
intensivně barvící šťávy, vhodné k harwní bledších ovocných šťav jiných druhů, 
jamú atd. 

10. Neapolský černý (Neapolitanische Schwarze, Cassis de 1Vaplcs) je dosud 
nejrozšířenější, třebaže novějšími odrůdami předstižená stará odrúda černého 
rybízu, nejistého, snad anglického původu. Keře rostou bujně do výše a v dospělém 
věku jsou velmi mohutné; vynikají úrodností mezi černými rybízy pczoruhodnou, 
která se ovšem nevyrovná plodnosti odrůd červenoplodých. 

Hrozny jsou poměrně krátké, mívají však až 8 dlouze stopečkatých a pěkně 
\•yspělých bobulí barvy černé, se slupkou barvh·ou, dužninou zelenavou, sladce 
aromatickou, s pronikavou příchutí černého rybízu. Uzrává nejpozději z odrůd 
rybízových, ve II. polovině, ba i ke konci července, ale zprm·idla stejnoměrrlč. 
Použití ovoce je stejné jako u Goliáše. 

Poznámka. Jiné hodnotné odrúdy černého rybízu jsou Leeúv úrodný (Lee's Fruchtbare, 
Lee' s Prolific), Boskoopský obrovský ( Boskoop Giant) a D Jouhohrozen černý (Lang
'raubige Schwarze, Cassis d Langue Grappe), které jsou přibližně stejné vzájemné hodnoty. 

ANGREŠTY. 

Povšechná charakteristika. 

Angrešty neboii srstky se pěstují ve větším rozsahu, tedy na polích, po
měrně vzácnč, jelikož městské trhy bývají dosti dohře zásobeny orncem vypěsto
vaným v zahradách a zahrádkách v blízkosti velkých měst. Jako příklad \'ětších 
kultur angreštových uvádíme známé v)·sadhy \' okolí Mělníka, kde se angrešt velmi 
často pěstoval jakožto živý plot na obrndu polí (odtud tr:/ní název ,,Mělnick)· 
ploťáček") nebo záro\-eň s rybízem v ovocných sadech. Na Jundro\·sku v blízkosti 
Brna v zemi Moravskoslezské se pěstují angrešty převážnč \. ovocných sadech jako 
mczikultura. 
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V národch na půdu a polohu jsou angrešty méně náročné než rybíz, kter)· 
rovněž možno charakterisovati jako keř skromných požadavků. Angrešty se umí 
přizpůsobiti trvalým přísuškům, snášejí rovněž dočasné denní zastínění, nevyžadují 
mnoho péče, vděčí však za občasné přihnojení, zvláště v půdách chudších. Nej
lépe se keřům daří v lehčích, hlinitohumosních púdách přiměřeně vlhkých. Na 
suchém rostliništi, zvláště v údobí kdy plody dospívají, bývá ovoce drobné, mívá 
poměrně silnou slupku a málo dužniny. 

O sázení a ošetřování keřů angreštu platí v zásadě vše, co byh1 
uvedeno o rybízu. Přece je zde však určitý rozdíl, neboť plody zatěžkané větvt: 
angreštové se oblouky klopí k zemi, takže zrající ovoce se při dešti nezřídka znečistí 
stříkajícím blátem, čímž se ovšem sklizně značně znehodnocují. Proto se v do
mácích zahradách angrešty s oblibou pěstují ve tvaru stromkú různé výšky i tam, 
kde rybíz, rostoucí vzhůru, se pěstuje jako keře. Angreštové stromky se ovšem 
nehodí do polí, jsouce jednak dražší, jednak vyžadují větší peče a konečně jejich 
sklizně jsou přece jen menší než úrody s keřů. 

Má-li se předejíti znečišťování plodů při dešti, je třeba li.čelným řezem v nej
li.tlejším mládí usměrniti pokud možno vznosný vzrůst koruny. V cizině, především 
\' Anglii (ale i v jiných státech), školkaři pěstují angreštové keře na nízkém kmeni 
c) výšce asi 15-20 cm, která úplně postačí, aby obloukovité větve i v době plné 
plodnosti svými konci nedosahovaly až na zem. 

Angrešty se pojídají se značmn.t oblibou v čerstvém stavu, zvláště velkoplodé 
udrudy se cení jako ovoce stolní. Z nezcela zralých, ještě tuhých plodú se připravují 
kompoty rozmanitými zpúsoby, poněkud zralejšího ovoce, s dostatečným obsahem 
pektinů, se používá k výrobě jamů a želé, ze zralých plodů se připravuje marmeláda. 
~ťáva a velmi chutné víno, které však vyžaduje pečlivého ošetřování. Jakkoli je 
tudíž použitelnost angreštu rovněž velmi pestrá, je přece jen obliba rybízu a tím 
také jeho hospodářský význam značně větší. 

Na kompoty se používá předžně plodú lysých, zelených, žlutých a bílých, 
ovšem v údobí, kdy jsou většinou ještě zelené. Při ostatních výrobcích konservních 
se stejně dobře uplatní i odrůdy červenoplodé nebo odrůdy s povrchem chloupkatýrn. 

Angrešty mají zhoubného nepřítele: americké padlí angreštové (5'phae
rotheca mor s uvae), které je opravdovým morem větévek, listů i ovoce. Vyléčeni 
\'ážně napadených keřů je téměř nemožné, mladé kultury pečlivým ošetřováním 
lze však této nákazy uchrániti. Keře příliš zachvácené je nejlépe vykopati a spáliti. 

Jakkoli angrešty kvetou záhy na jaře, opylují se, dík včelám, velmi dobře a 
proto poskytují pravidelné sklizně. Včelaři si váží angreštu i rybízu pro 
hojnost nektaru, jehož v časném jaře, kdy tyto druhy kvetou, bývá pro včely 
nedostatek. 

ODRŮDY ANGREŠTU. 

1. Žlutá nejranější ( Friiheste Gelbe, Yellow Lion) je odedávna známá 
veleraná odrůda původu anglického. Keře rostou velmi bujně, jsou dlouze, dosti 
řídce ostnité, v dospělém věku rozložené, náročné na živnou půdu, velmi plodné. 

Plody uzrávají v 1. polovině července, jsou prostřední :i'i~i,~.;~~"~lip;;rcr
ního, řídce, dlouze brvité, barvy mdle zlatě žluté, žilnatě prosdtavé. s dužninou 
sladkou, velmi dobré chuti. Výborná na stůl i ke zpracování. 
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2. May Duke ( Maiherzvg) je červcnoplodá odrůda původu anglického. 
Keře tvoří husté koruny, letorosty až mírně převislé, s ostny většinou jednoduchými, 
dlouhými. Aby koruny příliš nehoustly, nedoporučuje se místy obvyklý řez jedno
letých větévek. Úrodné keře nejsou příliš náročné. 

Ovoce zraje v I. polovině července, je spíše nadprostřední velikosti, téměi
kulovité, zpravidla lysé, světle červené, jen v plné zralosti purptirovč rudé, se světle 
růžovými žílami. Vhodné na stůl i pro konscrrnci. 

3. Neuwiedský raný (Friiheste aus Neuwied) je zelcnoplodá odruda purndu 
německého. Úrodné keře jsou středně 5ilného vzrůstu, letorosty vzpfonené. s dlou
hými, jednoduchými o~tny. 

Ovoce uzrává ,. I. polovině července, je veliké, krátce elipsoidní až kulovité, 
někdy nepravidelné (šišaté), se slupkou tenkou, ojediněle chloupkatou, světle ze
lenou, v plné zralosti žlutavě zelenou, se žilami světlými, někdy rudě naběhlými. 
Chut je výborná, ovoce způsobilé též pro konsen·aci. Pro studené polohy se nehodí. 

4. ltoningův nejranější ( H oning's Friilzcsre) je rorněž odruda žlutoplodá 
původu německého. Keře přímého a silného vzrústu jsou bohatě porostlé převážně 
trojitými, zřídka dvojitými nebo jednoduchými, silnými a dlouhými ostny. 

Plodností i ovocem se podobá zcela Žlutému nejranějšímu, s nímž sou
časně zraje, snáší však lépe postřik sirnatými preparáty. Jakostí ovoce se rovněž 
neliší. 

5. Jundrovský červený (Jundrover Rote) je moravská odruda odedávna 
rozšířená v brněnském okolí. Keře přímého, později rozkladitého vzrůstu vyžadují 
výživných půd, jinak ·- při bohaté plodnosti - vydatného hnojení. 

Bobule uzrávající téměř záro\·eň v I. polovici července jsou prostředně ve
liké, protáhlé. tvaru poněkud nestálého, se slupkou silnou, v plné zralosti hnědavě 
karmínovou, s dužninou sladkou, chuti příjemné, postrádající však kořenitosti. 
Hodí se na stůl, ke konservaci i na výrobu vína, pi-i čemž je žádoucí přibarvení 
sťavou z černého rybízu nebo alespoň malin. Je důležit pro brněnské trhy, ale 
zasílá se i do Prahy, kde se mnoho neodlišuje od podobného „J\1ělnického plo
ťáčku". 

6. Jundrovský žlutý ( Jundrover Gelhe) pochází rovněž z obcí západně 
od Brna. Vzrůstem i úrodností se neliší od Jundrovského červeného, ovoce 
je však, při stejném tvaru. barvy zlatožluté, s výrazným, zelenavým žilkováním. 
Dužnina je rovněž II. jakosti, ale tržní vbstnosti (ranost, láce, zpusobilost k do
pravě) tento nedostatek překonávají. Je velmi re:;,istentní proti americkému padlí 
i jiným chorobám. Zasílá se rovněž na pražské trhy. 

7. Maurerův (Sdmling z:on J1aurer, J.faurer's Sdmling) je červenoplodý 
angrešt vypěstovaný v Německu. Keře bujného vzru~tu jsou rozkladitě převislé, 
vt':;tve s jednoduchými. dlouhými ostny. Plodí hojně. 

Ovoce veliké až velmi veliké je tvaru nepravidelně kulovitého, někdy poněkud 
protáhlé, jindy šišaté, se slupkou u stopky ztluštělou, krátce ochmýřenou a hustě 
dlouze chloupkatou, světle červeně mramorovanou, v plné zralosti skvrnitě temně 
purpurovou, oranžově červeně žilkovanou. Zraje záhy po nejranějších odrudách; 
pro sladce aromatickou dužninu je velmi oblíben jako ovoce stolní. 

8. Industrie (Rote Triumphbeerc, TFhirzham's Industry) je populárni odruda 
pú.vodu anglického. Dosud náleží k nejhodnotnějším tržním odrůdám angreštu. 
"Keře rostou nápadně bujně, \' mládí zpříma, ostny jsou jednoduché až trojité. 
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Plody, zrající v polovině angrešton~ sezony, jsou nadprostřední až vdiké. 
elipsoidní, zřídka kulovité, ke stopce mnohdy vejčitě zúžené, sytě červené, v plné 
zralosti až temně rudé se světle červenými žilami, jemně plstnaté s ojedinělými 
žláznatými chloupky. Bobule se vyvíjejí po odk\'ětu velmi rychle a nezřídka si:: 
objevují na trhu ve stan1 zeleném (na kompoty). Výborná odrůda zvláště ke kon
sen·aci (na jamy a pod.). 

9. Bílý úrodný (Weij.)c Vollrragcndc, Shannon) pochází z Anglie, ak je 
rozšířen po celé Evropě jako mnoho jiných starších odrůd anglických. Keře rostou 
.silně. ale spoře. Ostny jsou pře\'ážně jednoduché, ale též dvojité a trojité. Plodnost 
\·elmi dobrá. 

OnJce, :zrající zároveň s Industrií, je vyrovnané \'elikosti i tvaru, zpravidla 
\'ětší než Industrie, elipsoidního, zřídka kulovitého tvaru. Slupka je tenká, ze
lenavě bčlad, na slunci často (jako většina světlých odrůd) červeně skvrnitá, lysá, 
s bledými, žlutavě bílými žilami. Odrůda oblíbená pro tovární konservaci. 

10. Lady Delamere je odrůda zelenoplodá původu anglického. Kcl-e mo
hutného vzrůstu raší velmi záhy, rychle se rozrůstají a potřebují tudíž dostatek 
prostoru. Ostny jsou silné, většinou dvojité a trojité, zřídka jednoduché. 

Veliké plody tvaru značně protáhlého uzrávají zároveň s Industrií,. polovině 
sezony, mají slupku velmi tenkou, světle zelenou se žlutavým nádechem, na slunci 
někdy červenohnědě skvrnitou, téměř lysou. Zelenavě bílé žíly hojně se větví. 
Odrůda velmi plodná a hodnotná pro tovární konservaci i na výrobu vína. 

1J. Triumphant (Gelbe Triumphbeere) je žlutoplodá odrůda českého puvodu, 
vypěstovaná Šámalem v Mladé Boleslavi. Bujně a,vzpříma rostoucí keře rriají 
jemné a husté větévky postranní. Jednoduché, ale též dvojité a trojité ostny jsou 
velmi četné. Keře vynikají stálou a bohatou plodností. 

Ovoce zrající uprostřed sezony je veliké, elipsoidní až válcovité, někdy vej
čité i nepravidelné, se slupkou tenkou, světle žlutou s bělavým nádechem, lysou, 
světle žlutě žilnatou. Všestranně použitelná odrůda pro trh i tovární konservaci. 

12. Bilý nádherný (Weific Triumphbeere, Tf/hitesmith) je stará hodnotná 
odrůda anglická, kterou někteří pomologové (na př. Macherauch a j.) považují za 
identickou s americkými odrůdami Chautauqua a Columbus.*) Keře velmi 
bujného vzrůstu mají ostny převážně jednoduché, ale též dvojité i trojité. Přebohatou 
úrodnost nutno podporovati vydatným hnojením. 

Ovoce středně rané zralosti je veliké, kulovité až krátce oválovité, se slupkou 
tenkou, zelenavě bílou a hnědě červeně skvrnitou, velmi hustě ochmýřenou. Světlé 
žíly hojně se větví. Chut neobyčejně šťavnaté dužniny je sladce pikantně kořenitá. 
Odrůda výborná ke konservaci za zelena, na stůl i k přípravě vína a jamu. 

13. Keepsake je zelenoplodá odrůda původu anglického. Keře silného a 
vzpřímeného vzrůstu později se rozkládají, letorosty nemívají ostnů, pouze starší 
větve jsou chráněny jednoduchými ostny. Plodnost je nadpruměrná, velmi bohatá. 

Plody, značně pozdě zrající, jsou vdiké až velmi veliké, oválovité, zřídka po
někud vejčité, se slupkou velmi jemnou, světle zelenou se žlutavým nádechem, 
téměř lysou, jen zcela ojediněle chloupkatou. Světlé žíly hojně se větví. Dužnina 

*) Též podle našich pozorování v Pomologickém arboretu je vzájemná podobnost těchto 
odrůd nápadná. 
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slaJce navinulá je velmi příjemné, osvěživé chuti. Výborné ovoce stolní i kon
~cn-ní. Náleží k vděčným, nenáročným odrůdám. 

Poznámka: Z českých pěstitelů angreštu je znám všem producentům drobného ovoce ] o
ser' Šolc sen., majettúk zahradnického závodu ,.e Velvarech, jehož syn úspěšně pokračuje v práci 
otco,-ě. V Šolcově závodě bvlv vvpěstčnv tyto velkoplodě angrešty: Česká koruna (jantarove 
žlutý\ Velvarský skvost (rilžo.d' červenavý), Šolcův miláček (červený), President (bílý), 
Dr. Rieger (růžově červenavý), Perla (červený), Lahúdka (červený), Negro (temně rudý), 
--1.zur (syn. Velvarsk:f' smaragd - jasně zelený), Zlatoháv (zlatě žlutý). Vesměs velkoplode 
Šolcovy angrešty jsou typickým ovocem stolním a zvláště způsobilým pro domácí za
hrádky, kde je možné vydatné hnojení a důkladné ošetřování keřů. ~ude však zajisté možno 
J!e5poň některé z nich pěstovati ve Yětším rozsahu. To platí především o Ceské koruně a Perle. 

MALINY. 

Povšechná charakteristika. 

Jakkoli mnohé naše lesy skýtají hojnost malin znamenité chuti, přece jen mú 
i rťstování Yelkoplodých malin v zahradách a na polích své oprávnění. 
Kulturní odrudy předstihují totiž lesní plody krásou i velikostí, třebaže snad chutí. 
alespoň v některých letech, se jim nevynwnají. Ale i pěstované maliny mají zna
menité aroma i výbmnou chut. 

.\laliník:-- si libují v hlinitohumosních nebo hlinitopísčit)·ch púdách s dosta
tečnou vláhou, která je nepostradatelnou podmínkou zdaru. Naopak vyprahlé po
zemky a těžké slé\'avé pudy \' plném slunci se n':lprosto nehodí pro kulturu 
nulin. 

Občasné nebo přechodné zastínění za dne není malinám nikterak na závadu, 
pr.1ro také maliníky jako mezisadba \' ovocných sadech mohou dobře pro
srírnti. 

\'ýsadba nové plantáže se pro\"ádí buď záhy na podzim nebo časně z jara_ 
Sazenice jsou v řadách vzdáleny na 60-70 cm, řady nejméně na 2 m, aby bylo 
umozněno občasné proorání pudy. Pruty maliníku se hned při výsadbě zakrátí asi 
na ~5-30 cm. Ty, které odplodily, se odstřihnou u samé země buď záhy po sklizni 
nebo ,. bezlistém stavu \. zimě, kdy se dají celkem pohodlně vylamovati. Na každém 
trsu se ponechává jen ó--8 prutu, a to nejlépe vyspělých, silných a dlouh~-ch, kdežto 
ostatní. slabší nebo nedorostlé pruty se odklízejí zároveň se starým dřevem. Plod
m,sti se napomáhá zakrácením plodných prutú o 30-50 cm, což závisí na jejich 
Jd-:e a síle. 

Pro včely je maliník rostlina téměř nedocenitelná, zdáště dlouhou dobou 
hětu. Také remontantní odrudy, které kvetou po druhé ,. létě a plodí na sklonku 
km. jsou pro včelí past,·u významné. 

,\ialin se použí\·á nejen jako o\·occ stolního, ale především k výrobě obecně 
uólilx·né malino\·é šťá\·y, marmelády, zelé i jamů. 

Jakkoli maliníkv mají velice mnoho nepřátel, jsou přece jen rostli
nami otužilými. Čeffi~'OSt ovoce způsobují larvy broučka Byrurus fumatus a Byturus 
tomentosus, hálky ve dřevě jsou způsobeny larvami žlabatky ostružiníko\·é 
( Lasťoptera rubi). \'o s y rády mlsají na zralých plodech. 
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ODRŮDY MALIN. 

1. Marlboro (Pe1jcctio11, nesprávně JAarlborouglz) je obecně známá odruúa 
;imerická velmi silného vzrustu, s pruty nevětvenými, s výhonky jasné hnědě čer
venými, jen u spodu jemně ostnitými (chloupkatými). Hlavní kořeny směřují ,-ds+
nou svisle do země, tvoří bohaté kořeny vlásečné a překonávají tudíž dobře údnhí 
trvalejšího přísušku, což je zY!áště duležito v době zrání ornce. Odnožuje doh'c. 

Plody jsou nadprůměrně veliké, většinou kulovité, zřídka krátce kužeiovite, 
\kvěle sytě červené. Jednotlivé peckovičky jsou dobře vyspělé, tuhé, chuti 
příjemně sladké, vhodné k výrobě šťávy. Uzrárnjí wlmi záhy v I. polovině čen·enc·c: 
,1 rychle za sebou, takže celko\·á sklizeň trvá jen asi I O dni. což znamená znacn"">~1 
úsporu práce při česání. 

Úrodná tato odrúda náleží dnes k nejoblíbenějším malinám. 

2. Lloyd George je novější odrúda anglická, která se rychk sm ,. ornc
nářské Evropě. Náleží k malinám remontantním, poněvadž plodí po druhé 
i v podzimu, ojediněle přes celé léto. Hlavní je ovšem sklizeň červencová. 

Keře rostou \Tlmi bujně, trnříce mnoho \'ýhonků, hustě, šedohnědě ch!Ptip
katých. 

Plody jsou až \'elmi veliké, kuželovitě protáhlé, někdy homolovité, téměř vai
cuvité; peckovičky vynikají temně červenou barvou, bohatou šťavnatostí a lahodnou 
chutí. 

Druhá sklizeň této velice úrodné odrůdy nastáYá počátkem zái'í a při dobr~m 
<1pylení je pozoruhodná i s hlediska obchodního. 

3. Preussen (Pruská) je nová, po světové válce vypěstovaná odruda německdw 
puvodu, která se považuje v Německu za nejlepší známou malinu vůbec. Kde předčí 
hujností ostatní odrůdy, neboť dorůstají až 3 m výše, při čemž se výhonky mnohdy 
větví. Jsou barvy cihlově červené, na spodu bohatě, výše na prutech chomáčk<•\·itě 
nhrvené. Odnožují prostředně silně. 

Ovoce je až překvapující \·elikosti, nepravidelně kukwité nebo krátce kuže:1'.·.J
\ité, lákavě červené. Jednotlivé peckovičky jsou \'eliké, ploché, z maliny malu 
\·ystoupavé, šťavnaté a přece tuhé, způsobilé k zasílání, chuti lahodné. Ovoce ,~ Já 
upotřebiti ke všem obvyklým zpusohům zpracování. 

4. Hornet je stará odruda původu francouzského, kdysi nejrozšířenější u r.:;,ri
tclů malin. Vzrůst je prostředně silný, přímý, pruty zřídka \'ětví. Obn;ení je u spudu 
husté, výše ho postupně ubývá. Na nevyzrálých výhoncích je ban·y temně fr1J,né. 
"'.'.l"etvoří příliš mnoho odmladku. 

Plody jsou nadprůměrné velikosti, tupě kuželovité, s \·elik)·mi, n:lmi šÚi'>Ud

tými a přece tuhými peckovičkami temně červenými a chuti velmi aromatické. 
Uzrávají později než ndrůdy předchozí. Odrůda ,·h1)dná pro trh i pro tovární zpcJ
c:ování. 

Poznámka: V Německu vypěstovaná odruda Harzjuwel, která je semenáéem 
nebo výběrem Hornetu, neliší se téměř vůbec vzrůstem ani vlastnostmi ovoce 
1)d rostliny mateřské a lze ji tudíž prakticky pm·ažovati za totožnou s odn\'J()U 
Hornct. 
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•. , OSTRUŽINY. 

Povšechná charakteristika. 

Pěstování ostružin v Československu je dosud omezeno jen na do
mácí zahrady, ačkoli ovoce těchto dřevin je hodnotné, chutné a pěstitelsky vděčné. 
Z plodů se vyrábějí chutné kompoty, krásně barevné šťávy a huspeniny, jakož i vína 
a likéry. Také marmelády ostružinové, zvláště ve směsi s jinými druhy ovocnými, 
jsou velmi chutné. 

Pěstitelskými nároky se neliší valně od malin, je však radno vysa
zovati ostružiníkové keře nejméně na 1 m od sebe, jelikož rozkládají pruty na všecky 
~trany. Při cestách bývají drátěné opěry téměř nutností. 

Pokud nebudeme míti vlastních zkušeností, je možno doporučiti pěstování 
ostružin jen v omezeném rozsahu, neboť je třeba tomuto ovoci získati 
přízeň na trzích, kam se dosud dodává v množstvích nepatrných. Není pochyby 
o tom, že v budoucnu mnohá, dosud nevyužitá místa, na př. u plotů v zahradách, 
na hranicích ovocných sadů, cípy polí špatně obdělavatelných pro nevýhodnost 
tvaru a pod., se dají osázeti ostružiníkovými keři, jejichž ovoce mnohem lépe snáší 
dopravu, jsouc baleno do malých košíků loubkových nebo papírových nádobek, než 
botanicky příbuzné maliny. 

Důvěra, že i toto ovoce se na trzích ujme, je oprávněna, třebaže zůstane svým 
významem ještě dlouho za ostatními druhy, jimž konsumenti odedávna věnují 
svou př"ízeň. 

ODRŮDY OSTRUŽIN. 

1. Wilsonova raná (Wilson' s Friihe, Wilson' s Early) je starší americká odrůda, 
v Americe populární a v novější době i v Evropě stále více ceněná, jednak pro mi
mořádnou úrodnost, jednak pro otužilost i hodnotné ovoce, všestranně použitelné. 

Keře rostou spoře, nepříliš bujně, s počátku zpříma, později převisle, a to 
i v půdách těžkých a vazkých. Pruty červenohnědé barvy nejsou příliš ostnité a 
poměrně málo se větví. 

Ovoce je značně veliké, tupě kuželovité i téměř kulovité, s velikými pec
k"wičkami barvy černé. Vynikají tuhostí a šťavnatostí lahodně chutnající dužniny. 
Czrává od konce července, hlavní sklizeň je v srpnu. 

2. Taylorova úrodná (Taylor' s Fruclztbare, Taylor' s Prolijic) je rovněž 
čcrncplodá ostružina, dávno pěstovaná v Americe, nověji i v Evropě. 

Keře rostou neobyčejně bujně a tvoří dlouhé letorosty, často větvené, světle 
zelené, ostře ostnité. 

Plody nadprůměrné velikosti jsou protáhle kuželovité, s peckovičkami 
tuhými, šťavnatými, chuti lahodně sladké, výborné. Uzrávají pozdě, čímž doplňují 
raně zrající Wilsonovu ranou. 

JAHODY. 

Povšechná charakteristika. 

Rozmach jahodářství na počátku 20. století a zejména po světové válce 
je v dějinách ovocnictví zjevem naprosto ojedinělým. Velkoplodé jahody, vypěsto
vané na počátku století devatenáctého, rozhodně dlouho nebyly ovocem lidovým, 
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třebaže se pěstovaly nejen v zahradách boháčů, ale i v četných podnicích zahrad
nických. Byla to i v tomto případě Severní Amerika, která počala pěstovati jahodníky 
v rozsáhlých polních plantážích a dala tak příklad zemím evropským, z nichž jediné 
snad Anglie a Francie již dříve se věnovaly pěstování jahod v poněkud větším roz
sahu než státy ostatní. 

V Československu polní pěstování jahod se datuje z druhé poloviny 19. 
věku, kdy statkář Strimpl po návratu z Ameriky jako první průkopník tohoto 
pěstitelského odvětví založil polní jahodovny v Chlístově u Netvořic ve středním 
Povltaví, které je dodnes jahodářskou zásobárnou pražských trhů, třebaže se i jinde 
na mnohých místech jahody pěstují na značně velikých plochách jak v Čechách, 
tak i v ostatních zemích Československé republiky. 

Jahody mají četné přednosti a výhody před ostatními druhy 
ovocnými. Je to především ranost tohoto ovoce, které uzrává dříve než většina 
raných třešní, vyjímajíc ovšem třešně nejranější a většinou drobnoplodé. Další 
předností je lákavý vzhled, šťavnatost, vzácné aroma, u mnohých jiných druhů 
ovocných neznámé, a dnes konečně i láce v době pokročilejší sezony, zvláště v údobí, 
kdy velkoplodé třešně nastupují úspěšný konkurenční výboj. S hlediska pěsti
telského byla to nepopiratelně rentabilita kultur jahodníkových, která přispěla 
k rozvoji jahodářství v míře netušené, čímž ovšem kdysi znamenitá výnosnost ja
hodoven se postupně snižovala. Rychlý návrat penčz při denním odprodeji, stou
pající zájem o ovoce, poměrně snadné množení sazenic, stálá a bohatá plodnost 
rostlin, které je možno ponechati na stanovišti dva až čtyři roky (jen u některých 
odrůd výjimečně i pět let) - to vše nemálo lákalo rolníky i zahradníky ke stálému 
rozšiřování vhodných ploch pro pěstování jahod. 

Jahodníky vyžadují půdy bohaté živinami, přiměřeně vlhké, nevysychavé, 
písčitohlinité až hlinité, s dostatečnou příměsí humusu. Poloha má býti slunná, 
poněkud chráněná před ostrými větry. Jde-li o pěstování jahod v ovocných sadech, 
netřeba se obávati ani toulavého stínu. Trvalé zastínění není ovšem na prospěch 
včasného vyzrávání plodů. Neocenitelným dobrodiním pro jahodiště jsou závlahy 
podmokem. 

Na polích a ve větších sadech ovocných sázíme velkoplodé jahodníky v podél
ných řadách, nejčastěji na 80-100 cm od sebe vzdálených, jednotlivé sazenice 
v řadě na 30-35 cm. Toto uspořádání umožňuje potažní obdělávku půdy, již 
doplňuje jen malá účast práce ruční. 

Jahodníky se vysazují buď na jaře (od konce března) nebo ke sklonku léta, 
v měsíci srpnu a počátkem září, kterýžto způsob má dnes většinu přivrženců, po
něvadž rostliny koncem léta vysázené v nejbližším roce již plodí mnohem více než 
rostliny vysazené na jaře. Vysazovati se mají jen rostliny dobře zakořeněné, pře
sazené, nikoli pouhé letní oddělky přímo ze šlahounů. Za horkých dní sázení se 
varujeme, neboť povadlé rostlinky ztratí 3-4 dny než se vzpamatují. Nová výsadba 
se vydatně zalévá, zvláště v údobí sucha. Při sázení pilně dbáme, aby jednotlivé 
rostlinky nebyly příliš hluboko ponořeny do půdy, ani aby z ní krčkem příliš ne
vyčnívaly. Svazčité kořeny se před výsadbou zakracují na polovinu až třetinu pů
vodní délky. Povrch půdy, do níž se sází, má býti pečlivě připraven. Záhy po od
květu sazenice se obkládají dlouhou slamou, rašelinou, někdy též smrkovými vě
tévkami nebo dřevitou vlnou, aby zrající plody se neznečišťovaly hlínou nebo pískem, 
zvláště při dešti. 

Sklizené plody se pečlivě třídí, plodů drobných znetvořených nebo jinak vad
ných, ale zdravých, se použije na výrobu šťávy, vína nebo marmelád. 
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Nejvíce jahod se zkonsumuje ve stavu čerstvém a v továrnách k výrobě kompotů 
a jamů, rovněž cukrářské závody jsou stálými odběrateli nejlepšího ovoce. 

Velkoplodé jahody remontantní, které kromě jarní sklizně červnové 
plodí i v údobí podzimním, ať již na matečných trsech nebo na uzlinových rostlin
kách šlahounových (zpravidla I. stupně), hodí se jen k pěstování v domácích zahra
dách nebo menších podnicích zahradnických, nikoli v polních plantážích. 

Hlavní závad o u jahod jest jejich nestálost. I tehdy, nejsou-li zachváceny hni
lobou, jíž snadno podléhají, ztrácejí za teplého počasí po 24-30 hodinách původní 
skvělou barvu a stávají se téměř neprodejnými. Proto se v cizině zasílají ve chla
zených vagonech železničních, podobně jako broskve a jiné choulostivé ovo.::e. 

Nejvíce se cení ovoce vyrovnaného tvaru, značně, nikoli však nadměrně veliké, 
přiměřeně tuhé, bez dutin a bez zelené špičky, lahodné chuti, s kališními listenci 
odstálými. Přesto však odrůdy s nápadně velikými plody, začasté žebernatými a 
chuti málo výrazné, mají též na trzích stálé příznivce, jimž imponuje především 
velikost, nikoli jen ušlechtilost tvaru a chuti. 

T. zv. měsíční jahody (Monatserdbeeren, Fraises des quatre saisons), vzhle
dem, velikostí i vůní podobné jahodám lesním, lze rovněž doporučiti k pěstování 
ve větším rozsahu, ale jen tam, kde je zaručen odbyt na ovocných trzích, v cukrárnách 
a restaurantech. Pro pěstování v polích se zpravidla nehodí. Plodí se znatelným 
kolísáním od července do podzimu. Jelikož i kulturní odrůdy měsíčních jahod 
dosti dobře dědí znaky a vlastnosti rostlin matečných, množí se letními výsevy 
nažek, poněvadž starší trsy (dvouleté až čtyřleté) plodívají ovoce příliš drobné. 

Měsíční jahody jsou poněkud stálejší než jahody velkoplodé. 
Jahodníky mají sice četné nepřátele, přece však lze pěstovati rostliny i ovoce 

zdravé, množí-li se sazenice jen z rostlin zdravých a neponechávají-li se matečné 
trsy příliš dlouho na místě. Nejznámější chorobou je skvrnitost listů jaho
dových (Mycosphaerella fragariae), ze škůdců škodí ožíráním zrajících plodů 
slimáci, jakož i četní ptáci, zvláště kosové. 

ODRŮDY JAHOD. 

a) JAHODY VELKOPLODÉ. 

1. Deutsch Evern je nejranější a velmi plodná tržní odrůda původu ně
meckého. Trsy rostou prostředně silně a poměrně málo odnožují. Olistění je světlejší 
i list je menší než u jiných odrůd. Jakkoli kvete velmi záhy, netrpí pozdními mrazíky. 
Květní stvoly jsou dlouhé, slabší. 

Plody, uzrávající v I. třetině čeryna, jsou průměrně prostředně veliké, oje
diněle až veliké, protáhle zašpičatělé i tupě kuželovité, ale též tvarů nepravidelných, 
s nažkami vystoupavými, barvy světle červené, jen v úplné zralosti tmavé. Špička 
zůstává dlouho bělavá. 

Dužnina je značně tuhá, temně růžová, uprostřed světlejší, šťavnatá, v plné 
zralosti velmi sladká a navinule aromatická. Ovoce snáší dopravu velmi dobře, 
je vhodné k výrobě šťávy i na stůl. 

Sazenice nutno nejdéle po třech plodných letech nahraditi mladší sadbou, 
jelikož staré trsy skýtají ovoce příliš drobné a tudíž špatně prodejné. 

2. Vhěz (Sieger) je rovněž osvědčená odrůda původu německého. Sazenice 
rostou velmi silně, poněkud spoře, zato bohatě odnožují. Listy jsou veliké, poněkud 
tmavší než u Deutsch Evern. Kvete záhy na silném, polovysokém stvolu. V květu 
mrazíky netrpí. 
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Ovoce je nadprostřední velikosti, pravidelně oblé s tupou špičkou, někdy až 
zploštělé, skvěle světle červené, s nažkami poloponořenými, dužninou světle čer
venou, v plné zralosti tmavou, poněkud měkkou a tudíž jen v nezcela zralém stavu 
způsobilou k zasílání, chuti výborné, sladce aromatické. Ovoce uzrává za 4-6 dní 
po Deutsch Evern. Kultura se obnovuje za 3, nejdéle 4 roky. 

3. Nohle ( Laxton's Nohle) je starší, ale v Československu stále dobře plodící, 
osvědčená anglická odrůda. Silně rostoucí sazenice tvoří hojnost odnoží. Olistění 
sytě zelené, kvěmí stvoly silné. Květy jsou poněkud choulostivé vůči mrazu, rovněž 
poupata. Jelikož ani sazenice nesnášejí trvalých holomrazů, nehodí se tato odrůda 
do mrazivých, ale sněhem chudých krajin. 

Ovoce je velmi veliké, zvláště v prvním plodném roce, v dalších letech velikost 
klesá. Tvar je převážně pravidelně oblý, první plody bývají zploštělé (hřebenovité), 
nažky jen nepatrně zapuštěné. Zasílají se ve zralosti světle červené, pokud je dužnina 
dostatečně tuhá. Chut světle červené dužniny je zcela dobrá, slabě aromatická; 
šťáva načervenalá. Zralost normálně nastává 5.-6. dne po Deutsch Evern. 
Plodnost je zpravidla hojná, neboť květy se dobře opylují. Výsadby se obnovují 
obyčejně ve 4. roce. 

4. Královna Luisa ( Konigin Luise, Zuckerkonigin, Reine Louise) je oblí
bená poloraná tržní odrůda původu německého. Roste velmi bujně, olistění vyniká 
temně zelenou barvou. Odnožuje dosti slabě, též plodnost je poněkud menší než 
u nejplodnějších odrůd jiných. Chorobami netrpí. Osvědčila se zvláště v lehčích 
půdách. 

Plody jsou velmi veliké, poněkud protáhle srdčité, ke kalichu mírně zaškrcené, 
barvy krámě sytě červené, s velikými, odstálými listeny kališními a vyčnívajícími 
n:ižkami. Dužnina je tuhá, světle červená, u zcela zralých plodů tmavší, uvnitř 
bělavá, se šťavou světlou. SlJdce navinulé plody mají aromatickou příchut. Jsou 
způsobilé na stůl i ke konservaci. Výsadby se obnovují po 3-4 letech. 

5. Oberschlesien (Hornoslezská) je novější, polopozdní odrůd:i původu 
némeckého. Velmi plodné a bujně rostoucí sazenice jsou nevybíravé v půdě a otu
žilé proti chorobám i mrazům. Olistění je sytě zelené, hětní stvol silný a dlouhý. 

Plody jsou velmi veliké, široce kuželovité s tupou špičkou, jasně červené, 

na špičce však dlouho světle zelené, což je obchodní závadou. Nažky jsou ponořeny 
značně hluboko. Dužnina je růžová, tuhá a k zasílání způsobilá jen na počátku zra
losti, chuti příjemné, ale ničím nevynikající. Ovoce uzrává za 10-12 dní po odrůdě 
Deutsch Evern. Je způsobilé k výrobě šťávy a na marmelády, nikoli na kompoty. 
Dobře ošetřované výsadby uspokojivě plodí po 4-6 let. 

Tuto nenáročnou odrůdu možno doporučiti i do krajů se špatnějšími pod
mínkami pěstitelskými. 

6. Madame Moutot (Tomaten-Erdbcere, Gencral-Feldmarschall '/)On Hin
denburg, Fraise Tomatc) je odrůda původu francouzského, dosud nepředstižená 
velikostí plodů. Vzrůst je neobyčejně bujný a zdaleka nápadu;', odnožování však 
slabé. Ohromné listy mají barvu leskle sytě zelenou. Květní silné stvoly bývají 
prostředně dlouhé. Ostřejší mrazík může květy poškoditi. 

Plody obrovské velikosti jsou tvaru velmi nestálého, zpravidla tupě žebernaté, 
poněkud světie červené, se špičkou dlouho zelenavou, hojně pokrytou poloponoře
nými nažkami. Dužnina velikých plodů je řídká, často s dutinou, barvy převážně 
světlé, chuti podfadnější proti jiným odrůdám. Pouze ovoce z výhřevných oblastí 
je kvalitnější. Jelikož plody záhy po sklizni nabývají nevábného vzhledu, je tato 
odrůda výborně prodejná jen v blízkých odbytištích, kde kupující cení víc velikost 
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nežli jakost. Uzrává záhy po odrůdě Oberschlesien. Při dobrém~hnojení vydrží 
rostliny na stanovišti 5-7 let. Konsumuje se převážně ve stavu čerstvém, neboť 
plody jsou ke kterémukoli způsobu konservace málo vhodné. 

7. Jucunda ( W alluf, Ehlers Fruchtbare) je stará odrůda anglická, která se 
dodnes, snad jediná z odrůd evropských, pěstuje i v tržních plantážích amerických. 

Rostliny vynikají otužilostí, zdravým a silným vzrůstem, tvoří však málo odnoží. 
Květní stvoly jsou přímé, středně silné. 

Plody prostřední velikosti jsou srdčité nebo tupě kuželovité, vyrovnaného 
tvaru i velikosti, s nažkami jen nepatrně vyniklými, barvy krásně rumělkově červené. 
Tuhá dužnina vyniká velmi příjemnou sladce navinulou chutí s jemnou kořenitou 
příchutí. Znamenitá tato konservní odrůda snáší dobře i delší dopravu. 

Dá se pěstovati ve velkém převážně na lehčích, vydatně hnojených půdách, 
ačkoli snáší též půdu těžší, chladnější, podobně jako Oberschlesien, po níž 
uzrává asi za 2-3 dny, jinak zrají současně. Výsadby lze ponechati při dobrém 
ošetření na místě 4-5 let. 

b) JAHODY MĚSfčNf. 

8. Dobeltická (Ruhm von Dobeltitz) je velmi úrodná odrůda původu ně
meckého, která náleží k nejvýnosnějším odrůdám měsíčním (plodícím po celé léto 
dlouho do podzimu). Bujně rostoucí stvoly obalené v měsíci červenci hojnými 
plody, vynikají nad rozložené listoví. 

Plody prostřední velikosti, kuželovitého tvaru a živě červeného zabarvení 
jsou chuti příjemně navinulé s výraznou kořenitou příchutí lesních jahod, které 
dobře nahrazují u cukrářů i v restauracích. Jen pro pěstování v zahradách. 

9. Riigen (Rujana) je odrůda původu německého, vypěstovaná po světové 
válce. Neodnožující sazenice plodí od počátku července dlouho do podzimu. Možno 
jimi vroubiti cesty a záhony. Hlavní sklizeň skýtají v srpnu a v první polovině září. 

Na rozdíl od jiných ( odnožujících) měsíčních jahod doporučuje se pěstovati 
tuto odrůdu v kultuře jednoleté ze semene, protože plody již ve 2. roce bývají 
nápadně menší. Nažky se vysévají v červenci a srpnu, neboť letní výsev je lepší 
nežli výsevy podzimní. 

Plody velikostí poněkud předčí jiné odrůdy měsíční, připomínajíce intensivní 
vůní a lahodnou chutí lesní jahody. Jejich přednost záleží v tom, že hlavní sklizeň 
nastává v údobí, kdy jahody velkoplodé zmizely s trhu. 

Odrůdu Ri.igen lze doporučiti především pro zahrady a závody zahradnické 
v okolí velkých a lázeňských měst, kde je zaručen trvalý odbyt ovoce a kde pěstitel 
může pohodlně pěstovati náhradní sazenice. Pro polní pěstování se ovšem nehodí. 

Pozn:imlw. Krom~ velkoplodých jahod zde doporučených se vyskytují v polních kulturách 
i četné jiné odrůdy, přibližně stejn~ hodnotné, resp. výnosné. Tak na př. ve střední Moravě je 
oblíbena anglická jahoda Bedford Champion. - Je zajímavo, že většina odrůd původu fran
couzského, pokusně po léta pěstovaných, u nás pokulhává v otužilosti i plodnosti za odrůdami 
anglickými a německými. 

LÍSKY. 

Povšechná charakteristika. 

Za lískové oříšky vyvážíme ročně do ciziny mnoho milionů korun čs., 
ačkoli máme, zvláště na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, velmi mnoho poloh, na 
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nichž odedávna roste drobnoplodé ořeší a kde by bylo možno se stejným zdarem 
a úspěchem pěstovati velkoplodé odrůdy lísky. Tomuto ovocnému druhu se daří 
nejlépe v živných půdách hlinitopísčitých, ale spokojí se též s půdami suššími, 
namnoze i štěrkovitými. Hodí se velmi dobře k osazování náspů, strání a svahů, 
různých koutů pozemků, jinak nevyužitelných. V sousedství lesa nelze ovšem lísky 
sázeti, neboť většinu oříšků, ba téměř všecky, sklidí veverky. 

Lískové keře, získané zaškolením jednoletých odkopků (oddělků), vysazujeme 
na vzdálenost 4 X 4 m nebo 4 X 5 m, aniž valně počítáme, zvláště v pozdějších le
tech, kdy keře plně vyspěly, s nějakou meziplodinou nebo vydatnější obdělávkou 
půdy. Dospělé keře je možno každým 5. až 6. rokem důkladně seříznouti krátce 
nad zemí a tak je vydatně zmladiti. 

Jelikož většina odrůd lískových má kořeny převážně povrchové, nedorůstají 
keře na kamenitých stráních oné mohutnosti jako na pozemcích živných, kde rovněž 
plody velikostí předstihují ovoce s míst hubených. 

Racionelně vedená lískovna vyžaduje důkladné hlídky nejpozději od poloviny 
srpna. Jakmile oříšky počnou zráti, doporučuje se denní sběr. 

Kromě veverky*), plcha zahradního, myší a dlaska je nejobávanějším 
škůdcem lískových oříšků malý nosatec, d 1 o u hon o s lískový ( Balaninus nucum), 
jehož larvy vyžírají mléčná jádra zrajících oříšků. Ostatní, přečetní škůdcové jsou 
lísce poměrně málo nebezpeční, ·ač nikoli bezvýznamní. 

Rozhodně bka velkoplodá zasluhuje, aby jí pěstitelé věnovali mnohem více 
péče než dosud. K zakládání rozsáhlých Iískoven na hodnotných pozemcích ovšem 
nelze raditi,. neboť jiné druhy ovoce zpravidla zde předstihnou lísku ve výnosu. 
Mnoho by se vykonalo, kdyby jen byla osázena místa dosud neplodná, ale pro 
lísku vhodná. 

ODRŮDY LÍSKOVÝCH OŘÍŠKŮ. 

1. Lombardský bílý (W cij3e Lambertnuj3, Aveline Blanche de Lombardie) 
je velmi stará odrůda původu neznámého. Keře kvetou pozdě a dobře plodí. 

Podlouhlé, prostředně veliké oříšky jsou zcela uzavřeny v dlouze dřípatých 
obalech. Lysinka je značně vyvýšená, skořápka hnědá, nepravidelně tmavě proužko
vaná a téměř na celém povrchu jemně stříbřitě plstnatá. Jádro je velice chutné. 
Uzrává téměř nejdříve ze všech cennějších oříšků, a to již ve II. polovině srpna. 

2. Barrův zellský ( Barr's Zellernuj3, Noisetier de Barr) pochází z Anglie. 
Keře kvetou později než jiné odrůdy a hojně plodí. 

Oříšky nad prostřední až veliké jsou podlouhle vejčité, s lysinkou nepravidelnou, 
nepatrně vystouplou, skořápkou světle hnědou, temně proužkovanou a více než 
z poloviny šedě ochmýřenou. Uzrávají v I. polovině září. Jádro zcela vyplňuje 
skořápku a je velmi chutné. 

3. Burchardtův zellský (Burchardťs Zellernuj3, Noiselier de Burchardt) 
pochází z Německa. Bujně rostoucí keře kvetou ke konci sezony a v teplé, příznivé 
poloze jsou vždy uspokojivě plodné. 

Oříšky, většinou nadprostřední velikosti, ale též menší, jsou široce srdčité, 
s vyvýšenou lysinkou a široce založenou špičkou. Skořápka je světle hnědá, mdle 
proužkovaná a namnoze téměř na celém povrchu šedavě ochmýřená. Ořechy uzrá
vají v polovině září a po:okytují chutné jádro. 

*) Veverka se odvažuje i do uzavřených zahrad, kde se pěstují ořechy, a to často z lesů 
značně odlehlých. 
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4. Ludolphův zellský (Ludolph's Zellernuj3, Noisetier de Ludolph) je pů
vodu neznámého. Bujně a přímo rostoucí keře kvetou značně záhy, jsou však v květu 
otužilé a hojně plodí. 

Oříšky, seskupené po dvou, nejvýše po třech, jsou vpravdě obrovské, široce 
kuželovité s ostrou špičkou a s lysinkou nepravidelnou, nepatrně vystoupavou nebo 
rovinnou, ba i mírně proláklou. Hnědá skořápka je na okraji lysinky zvláště temná 
a neurčitě, někdy však výrazně proužkovaná. Špičková polovina oříšků je nápadně 
šedě ochmýřena. Neobyčejně chutné jádro zpravidla nevyplňuje zcela dutinu sko
řápky, je tudíž tato odrůda vhodná ku prodeji celých oříšků, které jsou na trhu 
skutečným lakadlem. Uzrávají ve II. polovině září. 

5. Nový obrovský (Neue Riesennuj3, Noisetier Géant Nouveau) je odrůda 
německého původu. Keře vynikají vzrůstem i dobrou plodností. Kvetou záhy. 

Obrovské oříšky jsou tvaru poněkud nestálého, zpravidla však mírně pro
táhlé, stejnoměrně široké a ke špičce krátce zúžené, se skořápkou žlutavě až červe
navě hnědou a měkce proužkovanou. Téměř rovinná nebo nepatrně zprohýbaná 
lysinka je na okrajích mírně proláklá. Jádro mandlovitého tvaru a příjemné chuti 
rovněž nevyplňuje zcela velikou dutinu, proto i tato odrůda se prodává nevyluštěna. 
Uzrává ve II. polovině září. 

6. Webbův (Webb' s Preisnuj3, Noisetier de Webb, Webb' s Prize Filbert) po
chází z Anglie. Keře bujně rostou a nad ostatní odrůdy vynikají plodností. 

Značně veliké a protáhlé plody stejnoměrné šířky mají lysinku bochníčkovitě 
zvednutou, skořápku hnědou, místy podélně žlábkovitou, tmavěji pruhovanou a 
nezřídka skoro na celém povrchu lehce stříbřitě plstnatou. Chutné jádro vyplňuje 
dokonale dutinu skořápky. Uzrává ve II. polovině září. 

7. Hallský obrovský ( Halle'sche Riesennuj3, Noisetier Géant de Halle) je 
stará odrůda německá, dosud právem řaděná k nejcennějším lískovým oříškům. 
Keře plodí velmi bohatě, ale nenápadně, neboť většina plodů je ukryta pod listy. 
Kvetou značně pozdě. 

Velmi veliké, srdčité oříšky, ostře zašpičatělé, se skořápkou sytě až červenavě 
hnědou, mdle proužkovanou a ve špičkové polovině šedě ochmýřenou, mají jádro 
chuti velmi jemné, které však nevyplňuje skořápku úplně, proto se prodávají jen 
oříšky neluštěné. Nápadně veliká a poněkud vyvstalá lysinka je pro tuto odrůdu 
charakteristická. S odrůdami Ludolphovým zellským (č. 4.) a Novým ob
rovským (č. 5.) náleží nepopiratelně k nejlákavějším oříškům lískovým. Zraje 
koncem září. 

8. Bolwillerský (Wunder von Bollwiller, Merveille de Bolwiller) pochází 
z Alsaska ve Francii. Velmi otužilé, bohatě a záhy plodící keře kvetou časně, ale 
mrazíky netrpí. 

Oříšky nadprůměrné velikosti jsou široce srdčité, výrazně pruhované a velmi 
jemně, zvláště ke špičce, hedvábně ochmýřené. Lysinka je nepatrně zvlněná, téměř 
rovinná, někdy mírně proláklá. Na slunných a výživných stanovištích je jádro 
veliké a způsobilé k luštění, na stinných místech a hubených půdách nebývá vždy 
dobře vyvinuto. Uzrává značně pozdě, od konce září do poloviny října. 

Kromě uvedených odrůd lískových oříšků možno voliti i jiné, přibližně stejně 
hodnotné odrůdy, o nichž jsme přesvědčeni z vlastní zkušenosti, že vyhoví plod
ností, jakož i velikostí a chutí jader. 

183 



VLAŠSKÉ OŘEŠÁKY. 

Povšechná charakteristika. 

Ořešákům vlašským se daří nejlépe na půdách diluviálních a alluviálních, 
přiměřeně vápnitých. V územích křídového útvaru rovněž výborně prospívají. 
Spokojí se i vyššími a otevřenými, nikoli však drsnými polohami. V suchých píscích 
a hubených půdách se spodinou nepropustnou anebo tam, kde je vysoký stav spodní 
vody, stromy krní a snadno namrzají. 

V nížinách, v kotlinách a v údolích bývají ořešáky ohroženy v době květu, 
nezřídka i letorosty zde namrzají. Jsou proto otevřené, slunné polohy, poněkud 
chráněné proti ostrým severním větrům, na mírných návrších nejvhodnějším sta
novištěm pro ořešáky. 

Mrazovou pohromou v r. 1929 byly ořešáky v Československu, zvláště v zemi 
České a Moravskoslezské, těžce poškozeny, namnoze zničeny. Jen mladší a dříve 
zcela zdravé stromy znovu ožily po odřezání zmrzlých větví. 
- Ořechy v obchodě mají býti zcela zralé, tříděné a oschlé, aby neplesnivěly. 
Je chyba, že sadaři sklízejí ořechy již koncem září při hlavní sklizni jablek (z nichž 
rovněž mnohé odrůdy předčasně trhají!), aniž vyčkají, až žloutnoucí dužnina (ru
bina), kryjící ořechy, počne sama pukati. Většina odrůd uzrává v říjnu. Zralost se 
prozrazuje postupným padáním uvolněných ořechů. V té dobč je možno ořechy 
sklízeti, nejlépe poklepem dlouhými tyčemi na plodné větve, nikoli do chomáčů 
plodů. 

Jelikož vlašské ořešáky tvoří majestátní stromy, imponující krásnou korunou, 
mají též kořeny velmi mohutné, hluboko a široce rozprostřené. Je tedy třeba oře
šáky sázeti ve stromořadích i souvislých ořechovnách na 15-18, po př. i 20 m vzdá
lenosti. 

K úhradě spotřeby domácích trhů nebylo by zatěžko v Československu vystup-
ňovati produkci ořechů na postačitelnou míru. Náročné trhy vyžadují však ovoce 
jednotných typů, velikého, se skořápkou polotvrdou, jádrem dobře luštitelným, 
zcela vyplňujícím skořápku, chuti jemné a lahodné. Aby českoslovenští ovocnáři 
vyhověli i po této stránce náročnému obchodu, musí věnovati zvýšenou pozornost 
původu stromků ve školkách, zvláště jejich charakteru odrůdovému. 

Na rozdíl oa ostatních druhů ovocného stromoví nemnoží se u nás vlašské 
ořešáky šlechtěním (očkováním a roubováním), nýbrž jen ze semene, opomíjíme-li 
ojedinělé případy šlechtění mladých semenáčů, které pro velkou produkci škol
kařskou nemá významu. V jižní Francii, zvláště v ořechářském území v údolí řeky 
Isere, v okolí Grenoblu a St. Marcellinu, množí se vlašské ořešáky i ve školkách 
roubováním, jehož úspěch je podmíněn vhodností tamního podnebí. 

Proto se také Francouzům podařilo rozmnožiti na miliony stromů nejcennějších 
odrůd tržních, k nimž nutno čítati především vývozní i u nás na trzích známé odrůdy 
Franquette, Mayette, Chaberte a Parisienne, jejichž vzhled a jádra plně 
vyhovují všem požadavkům. 

Rumunské a jihoevropské ořechy k nám dovážené jsou sice rovněž veliké a 
pěkného vzhledu, jakostí jader však nedostihují zboží francouzského. 

Poněvadž jsme tudíž prakticky odkázáni na stromky vypěstované ze semene, 
které nemohou zaručiti úplnou identitu se stromem mateřským, zejména ne to
tožnost ovoce, je potřebí, aby alespoň pravděpodobnost, že nám jedenkráte poskyt
nou hodnotné zboží, byla co největší. Je tudíž morální povinností škol-
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I ,~- kařských závodů, aby k výsevům používaly ořechů pečlivě vybra
ných, dostatečně velikých, s plným a chutným jádrem, uloženým v polotvrdé sko
řápce. 

Chorobami vlašské ořešáky mnoho netrpí. Za vážnější onemocnění pova
žujeme jen houbu Marssonina juglandis Magn. (Gnomonia leptostyla Ces. et 
De Not.). která tvoří tmavé skvrny na listech i na zeleném oplodí (rubině). 

Dřeva ze stromů ořešákových se hojně používá v nábytkářství, v letectví a k vý
robě pažeb pro vojenské pušky. 

ODRUDY A TYPY VLAŠSKÝCH OŘECHŮ. 

V popisech zde uvedených je především poukázáno na botanické odrůdy a 
některé jiné formy vlašských ořešáků pro nás důležitých. Hodnota ovoce, po př. 
i vlastnosti stromů jsou ceněny převážně podle významu pěstitelského a obchodního. 

Kamenáče (Stein-Walnuj3, Noix a coque dure, Juglans regia durissima) jsou 
většinou drobnoplodé ořechy známé neobyčejně tvrdou skořápkou. Půlky skořápek 
se jen velmi obtížně oddělují a jádra se velmi těžko luští, drtíce se při uvolňování. 
Poměr odpadu k čistým jádrům je rovněž nepříznivý. Jakkoli jsou velmi trvanlivé, 
nenašly u konsumentů obliby. 

T. ZV. Papírky (Diinnschalige Walnuj3, Noix a coque tendre, Juglans regia 
tenera) jsou ořechy se skořápkou tenkou a křehkou, kterou lze v ruce snadno roz
drtiti. Nedají se dlouho po sklizni uchovati. Na místních trzích jdou hladce na 
odbyt. Stromy „Papírků" jsou vůči mrazu choulostivější než otužilé Kamenáče. 

T. ZV. Křapáče (Chřapáče, Pferde-Walnuj3, Noix a bijoux, Juglans regia 
maxima) jsou obecnč známé ořechy velkoplodé, se skořápkami hrubě brázditými 
a snadno oddělitelnými. Pro velkoobchod nemají významu, jelikož půlky skořápek 
nelpí dosti pevně na sobě, takže vzniklými štěrbinami vniká plísňová nákaza na 
jádra a rozrušuje je. Kromě toho jakost jader je zpravidla podřadná a rovněž poměr 
odpadu k čistým jádrům je velmi nepříznivý. 

Ořech hroznovitý (A'lzren-Walnuj3, Noyer a grappes, Juglans regia var. 
racemosa) je velmi plodná odrůda s plodenstvími podobnými hroznům, v nichž 
bývá 3-15 plodů, ovšem úměrně drobných. Ani toto ovoce, jako všecky odrůdy 
předchozí, není způsobilé pro obchod, uspokojuje však bohatostí sklizní malo
pěstitele, kteří nepočítají s pravidelným odprodejem ořechů. 

T. zv. Svatojanský ořdák (Johannis-Walnuj3, Spatbliihende Walnuj3, Noix 
de la St. Jean, Juglans rcgia forma serotina) raší až pozdě v červnu a uniká 
tedy jarním mrazíkům, které ohrožují vlašské ořešáky, zvláště v době květu. Ani 
tento of-ech, poměrně drobnoplodý, nemůže konkurovati ořechům francouzským, 
má však pěstitelský význam pro kraje ohrožené pravidelnými květnovými mrazy. 

Zajímavý tento ořešák se vyskytuje v Československu jen ojediněle, což nasvěd
čuje tomu, že pozdní rašení je skutečně vlastností dědičnou, se kterou lze počítati při 
množení semenem, neboť sotva můžeme předpokládati, že by stromy, u nás rostoucí, 
byly šlechtěny roubováním. 

Z francouzských ořechů se k nám nejvíce dováží odrůda Franquette 
s plody podlouhlými, velikými, Mayette, s plody široce srdčitými, protáhle při
špičatělými, méně Chaberte, s plody oblými, menšími, a konečně Parisienne 
s plody poněkud většími než Chaberte, přece však menšími než Franquette 
a Mayette. 
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Některé naše soukromé závody školkařské již před válkou a veřejné ústavy 
ovocnářské po válce se snažily s různými úspěchy získati stromky nebo ořechy 
těchto francouzských odrůd, které by zajisté mohly nemálo přispěti i u nás ke 
zkvalitnění produkce vlašských ořechů. Ale již dříve na mnoha místech rostly u nás 
ojediněle ořešáky, jejichž plody vyhovují alespoň průměrným požadavkům domácího 
velkoobchodu. Plody těchto stromů by si měly naše školkařské závody zajistiti pro 
své výsevy, neboť to je dosud nouzová sice, ale zatím jediná praktická cesta ke 
zlepšení naší produkce ořechové. 

MIŠPULE. 

Povšechná charakteristika. 

Mišpule, podobně jako kdoule, pocházejí pravděpodobně z Přední Asie, ale 
u nás zdomácněly poměrně dobře. Stromům se daří nejlépe v půdách lehkých, vá
penitých. Mrazy téměř netrpí a snesou i polohy dočasně polostinné. 

Kromě mišpule obecné (Mespilus germanica L.) se pěstuje nyní několik 
odrůd s plody mnohem většími než jaké skýtá tento původní druh, v kultuře dosud 
zachovaný. Ovoce se požívá za syrova až tehdy, kdy přešel první mrazík, nebo 
u některých odrůd po uležení. Čerstvé plody se někdy přidávají do ovocných moštů, 
jelikož obsahují hojnost tříslovin, které spolupůsobí při zčištění vína a mají též 
vliv na jeho trvanlivost. 

Mišpule se pěstují převážně jako keře nebo nízké stromky. Šlechtí se ponejvíce 
na hloh obecný (Crataegus oxyacantha L.) nebo na pláně hrušňové. Stromy pěsto
vané na hlohu bývají úrodnější. 

Jako kdoule se širokými listy, tak také mišpule s velikými, štíhlými listy jsou 
zároveň okrasnými dřevinami v ovocných zahradách. 

ODRŮDY MIŠPULÍ 

1. Holandská obrovská (Hollandische Riesenmispel, Géant de Rollande) 
s plody nápadně velikými, barvy temně hnědé. Stromy jsou úrodné, ale rostou 
slaběji než jiné odrůdy. 

2. Kráfovská (K onigliche Mispel, N éflier Roy al) má rovněž plody veliké, chutné. 
K těmto odrůdám řadíme i původní druh pod názvem: 
3. Obecná (Gemeine Mispel, Néflier Commun) má plody téměř kulovité, jen 

ke stopce poněkud protáhlé, barvy hnědé nebo žlutavě bronzové, na povrchu kru
pičnatě zdrsnělé, s miskovitě proláklou jamkou kališní, nad níž se sklání 5 zaschlých 
uštů kališních. Malvice obsahuje 5 tvrdých jader. Chut měkkých plodů je sladce 
přitrpklá, ale má, zvláště ve městech, v podzimu své přivržence. 

KDOULE. 

Povšechná charakteristika. 

Kdoule se budou v Československu pěstovati pravděpodobně i nadále jen 
v míře omezené, a to jen tam, kde bude zajištěn zdar stromů a odbyt ovoce. Plody 
u nás ani dlouhým ležením nevyzrají tak, aby se daly požívati za syrova, nepřihlí-
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žíme-li k ojedinělým výjimkám. Dá se jich však velmi dobře upotřebiti k výrobě 
kdoulových sýrů, které znamenitě rosolovatí, neboť kdoule obsahují mnoho ovocných 
pektinů (rosolů). Dají se však zužitkovati i na kompoty, v cukrářstvích a pod. 

Pěstují se nejčastěji jako keře nebo stromy s kmenem různé výšky. Šlechtí se 
převážně na pláně kdoulové, méně často na hrušeň. Plody nutno ponechati v pod
zimu na stromě až do doby, kdy začnou nápadněji postupně padati se stromu. 
Známé příjemné vůně nabývají uložením v chladné místnosti. 

V Československé republice k pěstování kdoulí jsou nejvhodnější výhřevné, 
nikoli však vypráhlé plochy jižního Slovenska, ač i v četných jiných teplých oblastech, 
zejména v územích vlhčích, plody dobře dozrávají. K větším, souvislým výsadbám 
kdoulí (obchodních plantáží) nelze raditi. 

ODRŮDY KDOULÍ 

Pro obchod postačí u nás tyto odrůdy: 
1. Bereczkého (Bereczky's Quitte, Coing de Bereczky) je velkoplodá kdoule 

původu maďarského, na Slovensku poměrně hojně rozšířená, bujného a zdravého 
vzrůstu, zcela uspokojivé plodnosti. Plody váhy 350-500 g nejsou vzácností. 
Tvar plodů je tupě hruškovitý až válcovitý, u kalicha uťatý, s dosti hlubokou, ná
padně žebernatou kališní jamkou, se stopkou silnou, přecházející v masitý, kuže
lovitý, hnědě rezovitý svalec. Slupka je sytě žlutá a hnědavě plstnatá. Česati se má 
co možná pozdě. 

2. Champion je odedávna známá odrůda hruškovité kdoule, prostřední ve
likosti, původu neznámého. Velmi nepravidelné, většinou ke stopce nápadně pro
táhlé plody bývají hranatě žebernaté, s kališní jamkou nepravidelnou a se stopkou 
často zdužnatěle zakrslou. Barva plodu je sytě žlutá, povrch plodu bývá šedavě 
plstnatý. Sklízí se v I. polovině října, někdy koncem září. 

3. Perská cukrová (Persisclze Zuckerquitte, Pontische Quitte, Coing de Perse) 
je odrůda s menšími plody, tvaru mnohdy téměř kulovitého, méně často hruško
vitého, na povrchu s tupými žebry. Kalich je ukryt v žebernaté, prostředně hluboké 
a dosti těsné jamce. Stopka ční z nepatrné jamky obklopené boulovitými hrbolky. 
Světle žlutá slupka je dlouho pokryta šedou plstí. V plné zralosti vyniká tato odrůda 
nad ostatní sladkou chutí. Sklízí se až v říjnu. 

SLADKOPLODÉ JE:itÁBY. 

Povšechná charakteristika. 

Všude tam ve vyšších polohách v krajinách s podnebím drsným, kde se dosud 
pěstovaly převážně podél silnic (ve stromořadích) velmi zdobné stromy jeřábu 
obecného (Sorbus aucuparia L.), s ovocem trpkým a tudíž nepoživatelným, možno 
v budoucnu pěstovati jeřáby sladkoplodé, s plodenstvími v podzimu stejně 
krásnými, ale s plody poživatelnými a zejména způsobilými k přípravě kompotu 
i marmelády. 

K těmto účelům, t. j. k výsadbám stromořadí podél horských cest ve větrných 
krajinách, hodí se nejlépe sladkoplodý jeřáb moravský (Sorbus aucuparia 
var. dulcis Beck f. moravica Zengerling), který zejména na Českomoravské vysočině 
se šíří stále úspěšněji. Zcela podobné vlastnosti má ruský jeřáb sladkoplodý 
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(Sorbus aucuparia var. dulcis Beckf. rossica Spath-Koehne), který je však u nás 
zatím zvlášmostí. V nížinných a teplých polohách se jeřábům valně nedaří. 

ODRŮDY SLADKOPLODÝCH JEŘÁBŮ. 

1. Moravský jeřáb sladkoplodý (Sorbus aucuparia var. dulcis Beck f. 
moravica Zengerling, M ahrische ej3bare Eberesche, Sorbier de Moravie a Fruits Doux) 
podobá se vzrůstem stromu, nenáročností na stanoviště i polohu, jakož i tvarem 
a barvou malviček, shloučených v bohatá plodenství, jeřábu obecnému (Sorbus 
aucuparia L.). Plody „jeřabiny" této odrůdy postrádají však svíravě trpké a drsné 
chuti, jakou mají plody jeřábu obecného. Plné lahodnosti, závislé na obsahu cukru, 
dosahují až v pozdním podzimu, kdy se sklízejí a zužitkují převážně v domácnostech. 
Ponechány na stromě přes zimu, jsou hledanou zimní potravou ptactvu drozdovitému. 

2. Ruský jrřáb sladkoplodý (Sorbus aucuparia var. dulcis B~ck f. rossica 
Spath-Koehne, Russische ej]bare Eberesche, Sorbier Russe a Fruits Doux) je téměř 
totožný vzhledem i vlastnostmi se sladkoplodým jeřábem moravským, mívá 
však plody poněkud sladší než jeřáb moravský. 

Poznámka : Listy moravského jeřábu sladkoplodého mají jednotlivé lístky pilovité jen 
do poloviny, kdežto jeřáb obecný (Sorbus aucuparia L.) má lístky pilovité na celém okraji. 
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JABLKA. 

~ r 

'.~ I Název odrůdy Barva slupky I J~~~t I 
! niny [ 

Doba sklizně 

~ I 
I V <Hk'"' plodu : 

-~--------'--

21. Ananasová reneta 

8. Antonovka 

22. Anýzové české 

I 
2. Astrachán červený 

I 28. Ba tul 

I 

! 42. Baumannova reneta 

13. Bernske růžove 

30. Blenheimská reneta 

48. Boikovo 

43. Boskoopské 

I .Q 

I .;!; 
>U Název odrůdy 
~ 

malý 

I prostřední 

prostřední 

! 
I 
citronově žlutá 

žlutá, na slunci 
ožehlá 

citronově žlutá, 
na slunci růžově 
zardělá 

sotva prostřední červená, modře 
ojíněná 

prostřední slámově žlutá, 

prostřední 
i větší 

prostře dni 

nad prostřední 
až veliký 

nad prostřední 

nad prostřední 

s červeným 
líčkem 

většinou sytě 
červená 

krasně červena, 
modře ojíněná 

zelenavě žlutá, 
červeně žíhaná 

žlutá, s červeným 
líčkem 

zelenožlutá, 
zardělá, 
porezavělá 

v polovině X. 

koncem IX. II. 

I. I koncem IX. 
a počátkem X. 

II. koncem VII. 
a počátkem VIII. 

II. koncem IX. 

II. v 1. polovině X. 

II koncem IX. 

I. v 1. polovině X. 

II. v 1. polovině X. 

I. v polovině X. 

JABLKA (pokračování). 

I I Jakost I I 
! 

Velikost plodu Barva slupky I d1;1ž- Doba sklizně 

I 
·«; 

I --~-~-~-I -
... 1 

nmy . 
I Cil 
·------ ·--------·· 
i 

i 
sotva prostřední I I 

I 

24. Coxova reneta žlutá, červeně I. v 1. polovině X. 
žíhaná 

4. Croncelské prostřední žlutá I. v polovině IX. 
i větší 

15. Gdánský hranáč prostřední červená II. koncem IX. 

14. Grahamovo nadprostřední žlutá II. koncem IX. 

7. Gravštýnské (červené) prostřední žlutá, červeně I. koncem IX. 
žíhaná 

19. Harbertova reneta veliký žlutá, mírně žíhaná I.III. v polovině X. 

3. Charlamowski prostřední slámově žlutá, II. v 1. polovině VIII. 
nápadně žíhaná 

31. Chodské prostřední žlutá, s červeným I./II. v 1. polovině X. 
líčkem 

34. Jadernička moravská sotva prostřední žlutá, na slunci I./Il. koncem IX. 
ožehlá 

40. Jonathan prostřední krásně červená I. v 1. polovině X. 

38. Kanadská reneta nadprostřední zelenavě žlutá, na I. v polovině X. 
a veliký slunci zardělá 

12. Kardinál žíhaný veliký slámově bílá, II. koncem IX. 
žíhaná 

17. Košíkové sotva prostřední žlutá, žíhaná II. koncem IX. 

údobí 
způsobilosti 

k jídlu 

Poznámka 
o schopnosti 

opylovací 

XI.-II. 

X.-XI. 

I dobrý opylovač 
dobrý opylovač 

XI.-II. 

VIII. 

XI.-III. 

schopnost opylov. 
dosud nepro
zkoumána 

dobrý opylovač 

dosud neprozkou
mána 

XII.-V. 1 dobrý opylovač 

I 
X.-XII. dobrý opylovač 

XII.-III. špatný opylovač 

1.-VI. dobrý opylovač 

XII.-V. špatný opylovač 

Údobí I Poznámka 
způsobilosti o schopnosti 

k jídlu · opylovací 

Xl.-II. dobrý opylovač 

IX.-X. dobrý opylovač 

x.-r. dobrý opylovač 

X.-XII. dobrý opylovač 

X.-XI. I špatný opylovač 

XI.-II. špatný opylovač 

VIII. dobrý opylovač 

XII.-III. dosud neprozkou-
mána 

X.-IV. dosud neprozkou-
mána 

XII.-V. dobrý opylovač 

XII.-IV. špatný opylovač 

X.-XII. špatný opylovač 

X.-II. dobrý opylovač 



•aza,._ 
~ 

"' 
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JABLKA (pokračování). 
-----~--

I I
, údobí Poznámka \ 

Název odrů~y---~elikost plodu Barva slupky J~~~~t 
1 

Doba sklizně způsobilosti o schopnosti 
1 , nmy k jídlu opylovací 
1 

------- --------------[ 

41. Kožená reneta zimní prostřední zelená, porezavělá 

až nadprostřední] žlutá, na slunci 
1 ožehlá 

25. Krasokvět žlutý 

I I. v polovině X. i XII.-V. špatný opylovač I 

I. v polovině X. XI.-III. dobrý opylovač !. 

23. Kutscherovo veliký 

16. Landsberská reneta prostřední 
i větší 

11. Lašské nadprostřední 

9. Lebelovo veliký 

29. Libinské prostřední 
i větší 

18. Malinové holovouské prostřední 

' 27. Malinové hornokrajské prostřední 
i větší 

20. Matčino (Nonetit) prostřední 

4 7. Ontario nadprostřední 
až veliký 

37. Panenské malý 

44. Parkerovo prostřední 

.s 
-~ >U Název odrůdy Velikost plodu 
~ 
'"" ... 
Cil 

26. Parména zlatá prostřední 

33. Pasecké vinné prostřední 

6. Peasgoodovo velmi veliký 

1. Průsvitné žluté prostřední 

46. Punčové prostřední 

32. Ribstonské prostřední 
i větší 

5. Řehtáč soudkovitý nad prostřední 

39. Solivarské nadprostřední 

49. Strýmka prostřední 
i větší 

10. Ušlechtilé žluté prostřední 

36. Vejlímek červený prostřední 

35. Vilémovo nadprostřední 

45. Wagenerovo prostřední 

temně červená 

žlutá, na slunci 
ožehlá 

žlutá, červeně 
žíhaná 

žlutozelenavá, 
žíhaná 

zelenožlutá, na 
slunci červená 

sytě červená 

sytě červená, 
modře ojíněná 

tlumeně červená 

žlutá, s červeným 
líčkem 

červená 

bronzovitá 

I./II. koncem IX. 

I. koncem IX. 

I. koncem IX. 

II. počátkem X. 

II. koncem IX. 
a počátkem X. 

I. počátkem X. 

I. v 1. polovině X. 

I. počátkem X. 

II. v polovině X. 

I. koncem IX. 

I. koncem X. 

XI.-II. 

XI.-1. 

X.-XII. 

X.-XII. 

XI.-III. 

XI.-1. 

XI.-III. 

Xl.-II. 

I.-V. 

XI.-IV. 

xn.-v. 

dosud neprozkou
mána 

dobrý opylovač 

dosud neprozkou
mána 

špatný opylovač 

dosud neprozkou
mána 

dobrý opylovač 

dosud neprozkou
mána 

dosud neprozkou
mána 

dobrý opylovač 

dobrý opylovač 

dobrý opylovač 

-P-.- -_ --"~_-,Yt.h.~> :/A-:.<,,4 ~&;i„f.'?;:li1.„.„P---~ P,"<:;i@& n :u 1,1a1. 

JABLKA (pokračováni). 

\ Jak?st I Údobí Poznámka 
Barva slupky Doba sklizně způsobilosti o schopnosti duz- . 

niny I k jídlu opylovací 
I 

žlutá, červeně I. počátkem X. XI.-III. dobrý opylovač 
proužkovaná 

zlatěžlutá, na II. v 1. polovině X. XII.-III. dosud neprozkou-
slunci pruhovaná má na 

slámově žlutá, l./II. koncem IX. X.-Xll. dosud neprozkou-
proužkovaná má na 

I 
zelenavě žlutá ! I./II. koncem VII. VIL-VIII. dobrý opylovač 

žlutá, na slunci II. koncem IX. XI.-V. dosud neprozkou-
ožehlá mána 

zelenavá, poreza-
I 

I. v polovině X. XII.-III. , špatný opylovač 
vělá 

I 

žlutá, proužkovaná I I. koncem IX. IX.-XI. dobrý opylovač 

žlutá, tlumeně I koncem IX. XII.-IV. dosud neprozkou-I !./II. 
pruhovaná 

III./III. v polovině X. 

mána 

zelenavá, červeně 111.-VII. špatný opylovač 
proužkovaná 

sytě žlutá II. koncem IX. X.-XII. dobrý opylovač 

tmavě červená II. počátkem X. XI.-IV. dobrý opylovač 

dlouze červeně II. koncem IX. XI.-IV. špatný opylovač 
pruhovaná 

žlutočervená, sytě I. v polovině X. XII.-V. dobrý opylovač 
pruhovaná 

111111111 



I 

I 
I 
! 

.Sl 
-~ >U Název odrůdy 
~ 
'"' rJí 

16. I Avranšská 

3. Blanketka 

18. Boscova lahvice 

4. Císařská letní 

9. Clappova 

2. Červencová 

21. Dielova máslovka 

15. Hardyho máslovka 

17. Charneuská 

8. Jihomoravská letní 

13. Kongresovka 

25. Koporečka 

I 19. Křivice 

Název odrůdy 

i 

I 22. : Lucasova máslovka 

1. Magdalenka 

5. Muškatelka šedá 

6. Muškatelka turecká 

24„ Pařížanka 

23. Pastornice 

20. President Mas 

14. Salisburyho 

10. Solanka 

12. Špinka 

7. Trévouská 

11. Williamsova 

I 
! 

Velikost plodu 

prostřední 
i větší 

malý 

nadprostřední 

prostřední 
i větší 

prostřední 
i větší 

podprostředni 

nad prostřední 

prostřední 

nadprostřední 
až veliký 

prostřední 
i větší 

veliký až velmi 
veliký 

podprostřední 

nad prostřední 

HRUŠKY. 

i 
Údobí Barva slupky 11'"?"1 I d~z- Doba sklizně způsobilosti v plné zralosti 

· nmy k jídlu 
i 

I zelenavě žlut~, Čer- I I koncem IX. 
' 

I I. X. 
veně tečkovaná I ! 

' 

světle zelenožlutá 

bronzovitá 

zelenožlutá 

žlutá, s červeným 
líčkem 

žlutě zelenavá, na 
slunci zardělá 

zelenožlutá 

bronzovitá 

zelená 

žlutá 

žlutá, s červeným 
líčkem 

zelenavá 

žlutá, na slunci 
zardělá ' 

I 
I 

I I./II. koncem VII. koncem VII. 
a počátkem 

VIII. 
! 

i 
I 

i 

I. koncem IX. X.-XI. 
a počátkem X. I 

I./II. počátkem VIII. v polovině 
I 

VIII. I 

I. v polovině VIII. koncem VIII 
a počátkem 1 

IX. I 
11. koncem VII. koncem VII. j 

a počátkem VIII. a v I. polov.
1 

VIII. 

I. počátkem X. XI.-1. 

I. v 2. polovině IX. IX.-X. 

I. koncem IX. X. 

l./II. v 2. polovině VIII. do konce 
VIII. 

II. 1 koncem VIII., 
[ počátkem IX. 

I. v polovině X. 

do poloviny 
IX. 

! XI.-II. 

i l./II. I koncem IX. 

I I 
XI.-XII. 

HRUŠKY (pokračování). 

I 

I 
Jakost I 

I 

Velikost plodu Barva slupky duž- Doba sklizně 
Údobí 

způsobilosti I 

k jídlu v plné zralosti 
nmy I 

I 

Poznámka 
o schopnosti 

opylovací 

dobrý opylovač 

dobrý opylovač 

dobrý opylovač 

dosud neprozkou-
mána 

dobrý opylovač 

dobrý opylovač 

špatný opylovač 

dobrý opylovač 

dobrý opylovač 

dosud neprozkou
mána 

špatný opylovač 

dobrý opylovač 

dobrý opylovač 

Poznámka 
o schopnosti 

opylovací 
--!---------,----- ---------- --- ---------------c---

lprostřední .1' zelenavě žlutá I. počátkem X. XI.-1. špatný opylovač 
I i větší 

I malý zelená i l./II. v 2. polovině VII. koncem VII. dobrý opylovač 

podprostřední 

malý 

nadprostřední 

nadprostřední 

nadprostřední 
až veliký 

prostřední 

prostřední 

malý 

prostřední 
i větší 

prostřední 

zelená, porezavělá 

žlutá, s červeným 
líčkem 

zelená, částečně 
porezavělá 

zelenavě žlutá 

zelená 

žlutě bronzovitá 

žlutá, na slunci 
ožehlá 

šedě rezovitá 

zelenavě žlutá, 
na slunci ožehlá 

žlutá 

I. počátkem VIII. 

I. počátkem VIII. 

I. v polovině X. 

II. v 2. polovině X. 

I. v 1. polovině X. 

I. v 2. polovině IX. 

do poloviny 
VIII. 

dosud neprozkou
mána 

v 1. polovině dosud neprozkou-
VIII. mána 

XIl.-II. dobrý opylovač 

XI.-I. špatný opylovač 

Xl.-Xll. dosud neprozkou-
mána 

do poloviny dosud neprozkou-
X. mána 

I. ! v polovině VIII. do počátku dosud neprozkou
mána I IX. 

I. v 2. polovině VIII. do počátku 
IX. 

špatný opylovač 

I. v polovině VIII. do poloviny dobrý opylovač 
IX. 

I. v 2. polovině VIII. do počátku dobrý opylovač 
IX. 

I 
I 

I 



Název odrůdy Velikost plodu 
:;;; 

ŠVESTKY. 

Barva slupky Barva a jakost 
dužniny 

I 

Doba sklizně Pecka ! Poznámka 
i ~ li 

1-Ví---·-----------~-·--------c------·---··---·-·----'.-------'---------------

1 · I A k I I I . / :: 1 A=u~b :::~:"'~Y I :::~zru, :::~~Jura :::::.~ 
f Domácí modrá, I. IX. 
I švestka ojíněná 
I 
I 

4. BUhlská 

11. Bystrická muškátová 

I. Černošická 

větší než 
Domácí 
švestka 

menší 
Domácí 
švestky 

Domácí 
švestky 

švestkově 
modrá 

I

: švestkově 
modrá, 
ojíněná 

: švestkově 
modrá, 
ojíněná 

zelenavě žlutá 
!./II. 

, pomerančově 
· žlutá 

I. 

I 
žlutavá 

I./II. 

li 

od poloviny 
VIII. 

i koncem IX. 

I 

I, koncem VII. 

podlouhlá, 
prostřední 

větší, 
švestkovitá 

menší až pro
střední, dosti 
tlustá. 

švestkovitá 

malá 

čti: Ažanská 

8. Dolanka větší než 
Domácí 
švestka 

švestkově 
modrá, 
ojíněná 

I, zlatěžlutá 
I. 

I v polovině IX. větší, 
švestkovitá 

I 
12. ' Domácí velkoplodá 

2. Esslingenská 

- 4AZIJ. 

,g 
-~ •u Název odrůdy 
~ 
•o! ... 
IZl 

6. Gemerská 

10. Šlapanická 

5. W angenheimova 

3. Zimmrova 

obecně známá 

Domácí 
švestky 

švestkově 
modrá, 
ojíněná 

švestkově 
modrá, 
ojíněná 

zlatěžlutá 
I. 

zelenavě žlutá 
I. 

koncem IX., 
vydrží přes 
X. 

v I. polovině 
VIII. 

ŠVESTKY (pokračování). 

Barva a jakost 
Velikost plodu Barva slupky Doba sklizně I 

dužniny 

----~-------

větší švestkově zlatěžlutá koncem VIII. 
modrá, I. a počátkem Domácí 

švestky ojíněná IX. 

průměrné švestkově zelenavě žlutá v 2. polovině 

Domácí modrá, !./II. IX. 

švestky ojíněná 

větší švestkově zlatěžlutá koncem VIII. 

Domácí modrá, a počátkem 

švestky ojíněná I. IX. 

větší švestkově zlatěžlutá v polovině 

Domácí modrá, I. VIII. 

švestky ojíněná 

typicky 
švestkovitá 

úzká, protáhlá 

Pecka 

švestkovitá 

prostřední, 
skoro švestkovitál 

I 
! 

veliká, 
dosti široká 

prostřední, 
dosti tlustá 

Poznámka 



...... 

'° 00 

I 

SLÍVY, RENKLODY A MIRABELKY . 

.Q 

I 1 

-~ Tvar a velikost Barva a jakost >U Název odrůdy Barva slupky Doba sklizně •<!) plodu dužniny 
~ 
cil I I --- --1~- --- -------·----- -----1-- --- ---- ----- -- --------

I 
i 

8. I Althannova renkloda 

1. Bonne de Bry 

11. Kirkova 

,i_ Malvazinka 

6. Meruňková žlutá 

10. Mirabelka nancyská 

3. Mirabelka raná 

Název odrůdy 

kulatý, modravě- zlatěžlutá, ve 2. polovině 
nadprostřední červená, I. VIII. 

ojíněná 

kulatý, malý modravě zelenavě žlutá, ke konci VII. 
zarudlá, I. a počátkem 
ojíněná VIII. 

kulovitý, I modrá, zelenavě žlutá, v I. polovině 
nadprostřední ojíněná I. IX. 

i 
I 

kulatý, veliký růžově fialová, zelenavě žlutá, od konce VII. 
ojíněná I. do pol. VIII. 

i 

kulatý, nad- žlutá, s červe- zelenavě žlutá, v polovině VIII. [ 
prostřední ným líčkem I. I 

kulatý, malý voskově žlutá, zlatěžlutá, koncem vrr1.·. 
na slunci I. a počátkem 
červenavá IX. 

kulatý, malý voskově žlutá, zlatěžlutá, koncem VII. 
na slunci I. a počátkem 
ožehlá VIII. 

SLÍVY, RENKLODY A MIRABELKY (pokračování). 

Tvar a velikost Barva slupky Barva a jakost \ 
dužniny 

Doba sklizně 

I Pecka Poznámka 

I 
--1 

veliká, široká I 

zcela malá 

veliká, 
podlouhlá, 
dosti široká 

drsná, veliká, 
široká 

prostřední, ná-
padně tlustá 

zcela malá 

zcela malá, 
přišpičatělá 

Pecka I Poznámka 

----- -~odu ____ _I _____ _ ! I 
1. 

- ----- ________ i ____ _ 

5. 1 Ontario kulatý, veliký 

I 

2. Úrodná raná ! kulovitý i po- I 

dlouhlý, nad- j 

prostřední 

! 

" Zelená renkloda raná i kulatý, nadpro-
'· střední 

9. I Zelená renkloda veliká 1 kulatý, nad-
prostřední 
až veliký 

zelenavě žlutá, 
na slunci 
i ožehlá 

fialově modrá, 
ojíněná 

žlutavě zelená, 
na slunci 
skvrnitá 

žlutavě zelená, 
na slunci 

červenavá 

zelenavě žlutá, 
I. 

zelenavě 
žlutavá, 
I. 

zelenavě žlutá, 
I. 

zelenavě žlutá, 
I. 

v 1. polovině 
VIII. 

koncem VII. 
a počátkem 
VIII. 

od poloviny 
VIII. 

koncem VIII. 
a počátkem 
IX. 

drsná, velmi 
veliká 
a široká 

prostřední 

prostřední, 
krátká 

krátká, široká 



.s: 
-~ 

Barva a jakost >U Název odrůdy Velikost plodu Barva slupky Doba sklizně .„ 
dužniny Poznámka ~ 

I 

Cl'.l 

I I I 
3. Boppardská raná I průměrný ! hnědočervená rudá, měkká, I./II. VI./1.-2. I 

21. Čelovecká I průměrný ·černá temně rudá, tuhá, VII./2. 

I I 
I. 

22. Františkova chrupka nadprůměrný pestrá, převážně světlá, velmi tuhá, VII./2.-3. 
I I 

I 
temně červená I. 

I 23. Germersdorfská černá nadprůměrný temně rudohnědá temně rudá, tuhá, VII./2.-3. chrupka až obrovský až černá I. 

20. Hedelfingenská chrupka. nadprůměrný temně rudohnědá rudá, tuhá, VII./2. 
až obrovský I. 

10. Kaštánka průměrný hnědočerná temně rudá, měkká, 
I. 

VI./3. 

Il. Klecanská černá průměrný černá temně rudá, měkká, VI./3. 
I. 

1. Kolářova veleraná malý světle červená světlá, měkká, V./3. 
II. ! 

9. Kostelnice průměrný 
i černá temně rudá, měkká, 

I. 
VI./2.-3. 

16. Krupinská dudečka průměrný tmavě červená světlá, polotuhá, VI./3.-VII./2. 
! 

I. ' 

s. 
I 

Libějovická raná sotva průměrný temně červená rudá, měkká, 
r. 

VI./2. 

15. 
I 

Limbachova chrupka nadprostřední temně rudá tmavě rudá, tuhá, Vl./3.-VII./1. 

l I I. I i I 

... 11•211IJl•t11 1x1a•t 11 •2•"'•11111.2•211;11111 •c111a1111c•: -.. u11u.-.. x•1&11: -•JJllJ 1u1a•tt•zs•z•Ltll' .. •2111a11.a1111JJ11.za1. t~•F~t,"1 .. )tllll!A!"-:-"'--,~dl!~-s~;;11.:1t.1.111x1••-x11.L11f11!011zz11:.111111. u•J•t•I 

TllEŠN~ (pokračování). 

I 
.s: 

I 
I 

-~ 
Velikost plodu Barva slupky 

Barva a jakost Doba sklizně 

I 

Poznámka >u Název odrůdy dužniny .„ 
:; I 

I .... 
I Cl'.l 

I 

I 
VI.-2. 6. Lyonská raná nadprůměrný temně rudá rudá, polotuhá, 

I. 

4. Medňanská nadprůměrný černá, lesklá temně rudá, tuhá, VI./1.-2. 
I. 

12. Mšenská jánovka průměrný černá tmavě rudá, VI./3.-VII./l. 
polotuhá, I. 

17. Napoleonova chrupka nadprůměrný pestrá až temně světlá, velmi tuhá, VII./1.-2. 
až obrovský červená I. 

13. :&aršanská nadprůměrný temně červená rudá, tuhá, VI./3.-Vll./l. 
I. 

2. Rychlice německá malý temně červeno- rudá, polotuhá, Vl./1.-2. 
hnědá II. 

24. Skalka sotva průměrný červená až temně rudá, tuhá, VII./2.-3. 
tmavohnědá I. 

18. Thurn Taxis nadprůměrný temně rudohnědá I tmavě rudá, tuhá, VII./1.-2. I 
až obrovský až černá I. 

8. Troprichterova nadprůměrný temně rudá tmavě rudá, Vl./2.-3. 
I až černohnědá polotuhá, I. 
I 

' 
19. Velká černá chrupka nadprůměrný černá temně rudá, tuhá, VII./2. 

až obrovský I. 

7. Vítovka molitorovská průměrný temně rudohnědá temně rudá, 
I 

VI./2. 
I měkká, I. 

I 

14. Žalanka malý tmavohnědá temně rudá, polo- VI./3.-VII./l. 

I 
tuhá, I. 



"" VIšNt::, SLADKOVIšNt:: A AMARELKY. o 

"" 
..9 
.;a 
>U Název odrůdy Velikost plodu Barva slupky Barva a jakost .„ Doba sklizně Poznámka 
:; dužniny 
.... 

Cil 
- ----------------- ------------

4. Amarelka královská malý až průměrný jasně červená světlá, měkká, Vl./3.-VII./l. 
I. 

6. Morela pozdní (stinná) průměrný temně rudohnědá rudá, měkká, VII./3. 
I. 

s. Ostheimská sotva průměrný temně rudá rudá, měkká, VII./2. 
až rudohnědá ostřeji nakyslá, 

I. 

2. Sladkovišeň raná průměrný temně rudá rudá, měkká, VI./2.-3. 
až rudohnědá I. 

3. Španělská průměrný červená rudá, měkká, VI./3.-VII.il. 
ostřeji kyselá, I. 

1. Vackova průměrný sytě červená světle rudá, měkká, VI..12.-3. 
až temnč rudá I. 

' - "G f _ , .. tJfiifA:.* -

MERlfflKY. 

~ Barva a jakost ..... 
Velikost plodu Barva slupky Doba sklizně >U Název odrůdy Poznámka .„ dužniny 

:s 
Cil ---- --

2. Bredská malý až prostřední žlutá, na slunci oranžově žlutá, VII./2.-3. 
červená I. 

6. Holubova veliký žlutá, na slunci zlatěžlutá VII./3.-VIII./l. 
ožehlá až oranžová, I. 

5. Maďarská nejlepší prostřední oranžově žlutá, oranžově žlutá, ! VII./2.-3. 
na slunci červeně I. 
mramorovaná 

IO. Nancyská nadprostřední sytě žlutá, na slun- oranžově žlutá, VIIl./1.-2. 
až veliký ci červenavá I. 

' 11. Rakovského nad prostřední sytě oranžová, sytě až oranžově VIII./I.-2. 
na slunci červená žlutá, I. 

12. Růžová pozdní prostřední žlutá, na slunci žlutá, VIII./3. 
růžově červená I. 

4. Sabinovská prostřední žlutá, na slunci zlatěžlutá, VII./2.-3. 
oranžová I. 

9. Svatoambrožská prostřední i větší žlutá, na slunci oranžově žlutá, VII./3.-VIII./2. 
oranžová I. 

8. Trnavská prostřední žlutá, na slunci sytě žlutá, I VII./3 . ..,.-VIII./l. 
ožehlá I. 

I. Velká raná nadprostřední bledě žlutá, sytě žlutá, VIl./2. 
až veliký na slunci ožehlá I. 

3. Velkopavlovická prostřední oranžová, na slunci oranžová, VIl.12.-3. 
karmínová I. 

7. I želešická prostřední i větší bledě žlutá, světle oranžová, I VII./3.-VIII./l. 

NI 
na slunci ožehlá I. 

o 
c.. 
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Název odrůdy 
~ 
'"' .... 
Cl) 

s. Alexandrova raná 

4. Amsdenova 

13. Elberta 

9. Haleho raná 

i 12. Champion 

14. Královna zahrad 

11. La France 

6. Lord Napier 

10. Madlenka červená 

Název odrůdy 

2. May Flower 

8. Miss Lola 

7. Riversova raná 

3. Sneedova 

I. Vítěz 

BROSKVE A NEKTARINKY. 

Barva a jakost Velikost plodu ! Barva slupky Doba sklizně Pecka Poznámka dužniny 

prostřední zelenavá, Čer- zelenavě bílá, VIl./2.-3. poloodlučitelná 
veně zardělá I.JI!. 

prostřední zelenavá, temně zelenavě bílá, VII.J2.-3. převážně od-
červeně I.JII. lu čitelná 
zardělá 

nadprostřední bledě žlutá, žlutá, IX.JI. zcela odluči-
až veliký někdy I. telná 

zardělá 

prostřední zelenavá, na zelenavě bílá, VIII.J2. většinou odlu-
i větší slunci červe- kol pecky čitelná 

ně zardělá červenavá, I. 

prostřední smetanově bílá, bělavá, IX.JI. většinou zcela 
i větší na slunci I. odlučitelná 

zardělá 

nad prostřední smetanově bílá, bělavě nazele- IX.J2.-3. zcela odluči-
na slunci nalá, u· pecky telná 
mramorovaně červenavá, 
červená I.JI!. 

prostřední červená bělavá, VIII.J3.-IX.Jl. odlučitelná 
I. 

prostřední žlutavě bílá, na zelenavá, VII.J2.-3. I zcela odluči- lysá 
slunci krvavá I. telná nektarinka 1 

prostřední většinou pur- bělavá, u pecky VIII./3.-IX.Jl. zcela odluči-
purově za- červená, telná 
rudlá I. 

4424. ZA Pt. ~\%42 _ ,)~., d .. X:;tt)J ;& jj 
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BROSKVE A NEKTARINKY (pokračování). 

Velikost plodu Barva slupky Barva a jakost Doba sklizně 
dužniny I 

' Poznámka I Pecka 

prostřední 

I prostřední 
I 

prostřední 
i větší 

prostřední 

prostřední 

smetanově bílá 

na slunci 
krásně 
zbarvená 

bledá i mra
morovaně 
červená 

bledá, zardělá 

bledší, žíhaná 
I 

zelenavě bíl:,--i-VII.J2-. 

II. i 

bělavá, I VIII.JI.-2. 

!._III. I 

žlutavě bílá, 
I. 

zelenavá, 
I. 

světlá, I. 

I V!II./1.-2. 

I VII./2.-3. 

VII./2. 

I nrodlufodrul 

I 
převážně odlu

čitelná 

1

1 

zcela odluči
telná 

většinou neod
lučitelná 

odlučitelná 

---1 
i 



ABECEDNf P:IIBHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A NĚMECKÝCH NÁZVů TRžNfCH JABLEK 

A JEJICH HLA vNfCH SYNONYM. 

Polotučně vytištěná číslice udává stránku, kde je odrůda popsána, ostatní číslice, kde je odrůda 

uvedena v sortimentních tabulkách jednotlivých zemí. 

Stálé číslo a název odrůdy: Stránka: 

21. Ananas-Reinette, česky Ananasová reneta 
21. Ananasová reneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 131 
23. Andenken an Franz Kutscher, viz Kutscher's Apfel, česky Kutscherovo 
23. Anis-Apfel, viz Bčihmischer Anis Apfel, česky Anýzové české 
8. Antonovka . . . . . . . . . . 

22. Anýzové české . . . . . 
4. Apfel aus Croncels, česky Croncelské 
2. Astrachán červený . . . . . . 
2. Astrachan roter, viz Roter Astrachan, česky Astrachán červený 

.62, 69, 128 
58, 131 

58, 126 

28. Batul . . . . . . . . . . ...... . 
42. Baumannova reneta . . . . . .. . . 

.66, 69, 132 
. 58, 62, 66, 136 

42. Baumann's Reinette, česky Baumannova reneta 
13. Bernské růžové . . . . 
30. Blenheimská reneta 
48. Boiken-Apfel, česky Boikovo 
48. Roikovo . . . . . . . 

3. Borovinka viz Charlamowski 

62, 129 
58, 133 

.58, 62, 137 

43. Boskoopské . . . . . . . . . . . . . 
22. Bohmischer Anis-Apfel, česky Anýzové české 
37. Bčihmischer Jungfern-Apfel, česky Panenské 

58, 62, 66, 69, 136 

24. Coxova reneta . . . . . . . . . . . 
24. Cox's Orangen-Reinette, česky Coxova reneta 
4. Croncelské . . . . . . . . . . . . . . 

15. Danziger Kant-Apfel, česky Gdánský hranáč 
4. Durchsichtiger Apfel aus Croncels, viz Apfel aus Croncels, česky 

Croncelské 

41. Francouzská šedá reneta zimní, viz Kožená reneta zimní 
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. . 62, 131 

.58, 62, 127 

Stálé číslo a název odrůdy: Stránka: 

15. Gd.ánský hranáč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 62, 129 
12. Geflammter Kardinal, viz Weisser Geflammter Kardinal, česky Kardinál 

žíhaný 
25. Gelber Bellefleur, česky Krasokvět žlutý 
10. Gelber Edel-Apfel, česky Ušlechtilé žluté 
30. Goldreinette von Blenheim, česky Blenheimská reneta 
14. Grahamovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 62, 129 
14. Graham's Jubilaums-Apfel, česky Grahamovo 
41. Graue franzi:isische Winter-Reinette, česky Kožená reneta zimní 

7. Gravensteiner (roter), česky Grávštýnské (červené) 
11. Gravensteiner Kuhlander, viz Kuhliinder Gravensteiner, česky Lašské 
7. Gravštýnské (červené) .................. 58, 62, 127 

49. Grosser Rheinischer Bohn-Apfel, česky Strýmka 

19. Harbertóva reneta ................... 58, 62, 130 
19. Harherťs Reinette, česky Harbertova reneta 
18. Himbeer-Apfel von Holovousy (Holowaus), česky Malinové holovouské 

3. Charlamowski . . . . . 
31. Choden-Apfel, české Chodské 
3 I. Chodské . . . . . . . 

58, 62, 66, 69, 127 

58, 133 

34. Jadernička moravská .. 62, 134 
9. Jakob Lebel, viz Lebelovo 

40. Jonathan . . . . . . . 66, 69, 135 
37. Jungfern-Apfel, viz Bóhmischer Jungfern-Apfel, česky Panenské 

35. Kaiser Wilhelm, česky Vilémovo 
38. Kanada-Reinette, česky Kanadská reneta 
38. Kanadská reneta . . . . . . . . 
12. Kardinál žíhaný ...... . 

. . 58, 62, 66, 135 
58, 62, 66, 69, 129 

38. Kmínová reneta, viz Kanadská reneta 
17. Korb-Apfel, česky Košíkové 
17. Košíkové . . . . . 
41. Kožená reneta zimní 
25. Krasokvět žlutý 

4. Kroncelske, viz Croncelské 
11. Kuhlander Gravenstciner, česky Lašské 
34. Kuhlander Gulderling, česky Jadernička moravská 
23. Kutscher's Apfel, česky Kutscherovo 
23. Kutscher's-Kalvill, úz Kutscher's-Apfel, česky Kutscherovo 
23. Kutscherovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16. Landsberger-Reinette, česky Landsberská reneta 
16. Landsberská reneta 
11. Lašské 
9. Lebelovo . . . . . 

29. Libinské ..... 
29. Liebauer Frauen-Apfel, česky Libinske 

. . 58, 130 

.58, 66, 135 

.62, 66, 132 

58, 131 

.58, 62, 130 
62, 128 

. 58, 62, 128 

.. 62, 132 
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Stálé číslo a název odrůdy: 

18. Malinové holovouské 
27. Malinové hornokrajské 
20. Matčino (Nonetit) 
34. Mahrischer Gulderling, viz Kuhfander Gulderling, 

moravská 
20. Mather, viz Matčino 
20. Mutter-Apfel, česky Matčino 

13. Neuer Berner Rosen-Apfel, česky Bernské růžové 
20. Nonetit, viz Matčino 
13. Nové bernske růžové, viz Bernské růžové 

Stránka: 

58, 62, 130 
58, 132 
58, 130 

česky J adernička 

27. Oberlander Himbcer-Apfel, česky Malinové hornokrajské 
47. Ontario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 62, 137 

37. Panenské 
44. Parkerovo 
44. Parkc:r's Pepping, česky Parkerovo 
26. Parména zlatá 
33. Pasecké vinné . . . . . . . 

6. Peasgoodovo . . . . . . . . . . . . 
6. Peasgood's Sondcrgleichen, česky Peasgoodovo 
5. Primen-Apfel, česky Řehtáč soudkovitý 
1. Průsvitné žluté . . . . . 

46. Punčové . . . . . . . . . 
46. Puntsch-Apfel, česky Punčové 

4-2. Reneta B:mmannova, viz Baumannova reneta 
30. Reneta Blcnh,eimská, 'l:iz Blenheimská reneta 
38. Reneta kanadská, 'l:iz Kanadská reneta 
41. Reneta kožená zimní, ·viz Kožená reneta zimní 
16. Reneta landsberská, viz Landsberská reneta 
32. Ribston-Pepping, česky Ribstonské 

58, 62, 134 
. 58, 62, 66, 69, 136 

58, 66, 132 
62, 133 

.. 62, 127 

. 58, 62, 66, 69, 126 

. ..... 58, 137 

32. Ribstonské . . . . . . . . .......... 62, 133 
2. Roter Astrachan, česky Astrachán červený 

36. Roter Stettiner Apfel, česky Vejlímek červený 
5. Řehtáč soudkovitý . . . . . . . . 

33. Schmalzweinling, česky Pasecké vinné 
43. Schi:iner von Boskoop, česky Boskoopské 

1. Skleněné žluté, viz Průsvitné žluté 
39. Solivarer Apfd, česky Solivarské 
39. Solivarské . . . . . . 
39. Sofnohradské, 'lJiz Solivarské 
49. Strýmka . . . . . . . 

12. Šálové, viz Kardinál žíhaný 
41. Šedá francouzská reneta, viz Kožená reneta zimm 
39. Šóvári, viz Solivarské 
36. Štětínské červené, viz Vejlímek červený 
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58, 62, 127 

66, 69, 135 

58, 62, 137 

·.: 

~ 

Stálé číslo a název odrůdy: 

10. Ušlechtilé žluté 

36. Vejlímek červený 
35. Vilémovo . . . . 
33. Vinné, viz Pasecké vinné 

45. Wagenerovo ............... . 
45. Wagener's Apfel, česky Wagenerovo 
12. Weisser geflammter Kardinal, česky Kardinál zíhaný 

1. Weisser Klar-Apfel, česky Průsvitné žluté 
26. \X'inter Gold-Parmane, česky Parména zlatá 

Stránka 

62, 128 

69, 134 
.58, 62, 134 

... 58, 137 

ABECEDNf PŘEHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A NĚMECKÝCH NÁZVŮ TRžNfCH HRUŠEK 

A JEJICH HLA vNf CH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: 

22. Alexander Lucas' Butterbirne, česky Lucasova máslovka 
18. Alexandra, úz Boscova lahvice 
13. Andenken an den Kongress, česky Kongresovka 
16. Avranšská . . . . . . . . . . . 

3. Blanketka 

Stránka: 

.59, 63, 142 

63, 140 
3. Blanquet a longuc qucile, 'l'iZ Blanketka 

18. Boscova lahvice . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 63, 66, 69, 143 
18. Bosc's Flaschen-Birne, česky Eoscova lahvice 

S. Bóhinische graue Muskateller-Birne, česky Muškatelka šedá 
2. Bunte Juli-Birne, česky Červencová 

4. Císařská letní ........ ' ..... 63, 140 
19. Clairgeau, 'l'iz Křivice 
19. Clairgrnu's Bmterbirne. česky Křivice 
9. Clappova máslovka . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 63, 69, 141 
9. Clapp's Liebling, česky Clappova máslovka 

24. Comtesse de Paris, 'liz Pařížanka 
23 Curé, viz Pastornice 

11. Časlavka Williamova, viz Williamsova (čáslavka) 
2o Červencová . . . . . . . . . . . . 

21. Dielova máslovka . . . . . 
21. Dicl's Butterbirne, česky Dielova maslovka 

7. Fruhe von Trévoux, česky Trévouská 

59, 139 

59, 63, 66, 69, 143 

8. Gelbe Neu-Birne, 'l'iz Súdmahrische Sommer-Bime, česky Jihomoravská 
letní 

15. Gellerťs Butterbirne, česky Hardyho máslovka 

209 
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Stálé číslo a název odrůdy: Stránka: 

24. Grafin von Paris, viz Comtesse de Paris, česky Pařížanka 
18. Grosse Kaiserkrone, viz Bosc's Flaschen-Birne, česky Boscova (lahvice) 

1. Griine Magdalene, ·viz Griine Sommer Magdalene, česky Magdalenka 
l. Griine Sommer Masdalene, česky Magdalenka 

12. Gute Graue, česky Spinka 
16. Gute Luise von Avranches, česky Avranšská 

15. Hardyho máslovka . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 63, 66, 142 

I 7. Chameuská 

S. Jihomoravská letní 

. 59, 63, 69, 142 

. . . 63, 141 

18. Kaiserkrone, viz Bosc's Flaschen-Birne, česky Boscova (lahvice) 
9. Klappova, ·viz Clappova 

14. Kleine Kaiserkrone, viz Prinzessin Marianne, česky Salisburyho 
13. Kongresovka . . . . . . . . . . . 
25. Koporečka . . . . . . . . . . . . 
17. Kostliche von Charneu, česky Charneuská 
19. Křivice . . . . . . . . . . . . . . 

.59, 63, 142 
59, 144 

.63, 69, 143 

3. Langstielige Blankette, viz Nagewitz's Bime, česky Blanketka 
25. Liegel's Winter Butterbirne, česky Koporečka 
22. Lucasova máslovka . . . . . . . . . . . . . . . . .59, 63, 144 

fI. Magdalenka . . . . . . . . . 
9. Máslovka Clappova, viz Clappova 

21. Máslovka Dielova, viz Dielova máslovka 
15. Máslovka Hardyho, ·viz Hardyho máslovka 
17. Máslovka charneuská, viz Charneuská 
22. Máslovka Lucasova, viz Lucasova máslovka 
14. Máslovka Salisburyho, viz Salisburyho 
5. Muškatelka šedá . . 
6. Muškatelka turecká . . . . . 

3. Nagewitzova, viz Blanketka 
3. Nagewitz's Bime, česky Blanketka 

24. Pařížanka . . . . . . . . . 
23. Pastornice . . . . . . . . 
23. Pastoren-Birne, česky Pastornice 
20. President Mas . . . . . . . . . 
14. Prinzessin Marianne, česky Salisburyho 

59, 63, 66, 69, 139 

.. 59, 140 

. 59, (,6, 140 

. ... 59, 63, 144 
59, 63, 66, 69, 144 

. 59, 63, 69, 143 

14. Salisburyho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 63, 66, 142 
12. Smolnice, 'l:iz Špinka 
10. Solaner Bime, česky Solanka 
10. Solanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 63, 141 
4. Sommer Kaiser-Bime, česky Císařská letní 

12. Špinka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59, 63, 66, 141 
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Stálé číslo a název odrůdy: 

7. Trévouská . . . . . · · · · · · · · · · · · · 
6. Turkische Muskateller-Birne, česky Muškatelka turecká 

II. Williamsova (čá~lavka) ......... . 
ll. Williams' Christbirne, česky Williamsova (čáslavka) 

6. Zbuzanka, viz Muškatelka turecká 
1. Zelinka, viz Magdalenka 

Stránka: 

59, 63, 140 

. 59, 63, 66, 69, 141 

ABECEDNf PitEHLED] 

ČESKOSLOVENSKÝCH A ~MECKÝCH NÁZVŮ TRžNfCH ŠVESTEK 

A JEJICH HLA vNfCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: 

i7. Agener Pflaume, česky Agenská 
p. Agenská ...... . 
9. Ardanovská . . . . . . . . 

i 9. Ardanovcr Zwetsche, česky Ardanovská 
: 7. Ažanská, viz Agenská 

4. Biihler Friihzwetsche, česky Biihlská 

Stránka 

67, 148 
70, 148 

4. Biihlská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Bystricer Muskateller-Zwetsche, slovrnsky Bystrická muškátová 
11. Bystricer Zwetsche, viz Hauszwetsche, česky Domácí 

60, 70, 147 

12. Bystrická, viz Domácí 
li. Bystrická muškátová .................. . 67, 149 

1. Černošicer Friihzwetsche, česky Černošická 
I. Černošická . . . . . . . . . . . . . 

8. Dolaner Zwetsche, česky Dolanka I 
8 Dolanka ...... . 

12. Domácí (velkoplodá) 
10. Dr. Kadlec, viz Šlapanická 

2. Esslingenská . . . . . . . . . . . . 
2. Esslinger Friihzwetsche, česky Esslingenská 

6. Gemerská . . . . . . . . . . . . . . 
6. Gemerer Zwetsche, slm.:emky Gemerská 

60, 146 

60, 70, 148 
. 60, 64, 67, 149 

. 60, 64, 67, 70, 146 

67, 147 

12. Hauszwetsche (Grossfriichtige), česky Domácí (velkoplodá) 

10. Kadlecova, viz Šlapanická 

7. Prune d'Agen, viz Agenská 

10. Šlapanicer Zwetsche, česky Šlapanická 
10. Šlapanická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 148 

14* 
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Stálé číslo a název odrůdy: 

5. Wangenheimova . . . . . . . . . . . . . . . 
S. Wangenheim's Fri.ihzwetsche, česky Wangenheimova 

3. Zimmer's FrÍihzwetsche, česky Zimmrova 
3. Zimmrova ........... . 

Stránka: 

. . . . . .60, 64, 147 

. ..... 60, 64, 147 

ABECEDNf P:itEHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A N~MECKÝCH NÁZVŮ TRžNfCH SLIV, 

RENKLOD A MIRAB-.:;-LEK A JEJICH HLA VNfCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: 

8. Althannova renkloda . . . . . . . . . . . 
8. Althann's Reineclaude, česky Althannova renkloda 

I. Bonne de B.ty . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Bryská, viz Bonne de Bry 

Stránka: 

. 60, 67' 70, 151 

..... 60, 70, 150 

10. Doppelte Mirabelle von Nancy, viz Mirabelle von Nancy, česky Nancy~ká 
mirabelka 

2. Fruchtbare Fri.ihe, česky Úrodná raná 
7. Fri.ihe grune Reineclaude, česky Zekná renkloda raná 
3. Fruhe Mirabelle, česky 1\1irabelka raná 

6. Gelbe Aprikosen-Pflaume, česky Meruňková žlutá 
9. Grosse gri.ine Reineclaude, česky Zelená renkloda (veliká) 
l. Gute von Bry, viz Bonne de Bry 

11. Kirke's Pflaume, česky Kirkova 
li. Kirkova 

4. Malvazinka 
6. Meruňková žlutá 

10 . .l\Erabdle von Nancy, česky Mirabelka nancvská 
10. Mirabelka nancyská · 
3. Mfrabelka raná 

5. Ontario 

4. Rote Nektarine, česky Malvazinka 

2. Úrodná raná 

7. Zelená renkloda raná 
9. Zelená renkloda (veliká) 
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64, 152 

60, 64, 67, 70, 150 
64, 151 

.60, 64, 152 
60, 150 

. 60, é4, 70, 151 

60, 150 

60, 151 
(JO, 64, 67, 70, 151 

ABECEDNf PIIBHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A ~MECKÝCH NÁZVŮ TRžNfCH TitEšNf 

A JEJICH HLAVNfCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: Stránka: 

3. Boppardská raná . . . . . 61, 64, 70, 154 

22. Císaře Františka chrupka, viz Františkova chrupka 

21. Čelovecer Knorpelkirsche, česky a slovensky Čelovecká 
21. Čelovecká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 157 

4. Emilia Mednyansky, česky a slovensky Medňanská 

22. Františkova chrupka . . . . . . . . 
5. Fruhe aus Libějovice, česky Libějovická raná 
6. Fruhe aus Lyon, česky Lyonská raná 
3. Fri.iheste aus Boppard, česky Boppardská raná 
2. Fruheste der Mark, česky Rychlice německá 

. . . . . . . . . 70, 157 

23. Germersdorfer schwarze Knorpelkirschc, česky Germersdorfská chrupka 
23. Germersdorfská černá chrupka . . . . . . . . . . 61, 64, 67, 70, 157 
17. Grosse Prinzessin Knorpelkirsche, česky Napoleonova chrupka 
19. Grosse schwarze Knorpelkirsche, česky Velká černá chrupka 

20. Hedelfingen!>ká chrupka . . . . . . . . . . . . . . . 61, 64, 67, 157 
20. Hedelfinger Riesenkirsche, česky Hedelfingenská chrupka 

6. Jaboulay'-s Knorpelkirsche, viz Fruhe aus Lyon, česky Lyonská raná 

22. Kaiser Franz Knorpelkirsche, česky Františkova chrupka 
10. Kaštánka .................. . 
11. Klecancr schwarze Herzkirsche, česky Klecanská černá 
11. Klecanská černá . . . . . . . . . . . . . . . 
I. Kolářova veleraná . . . . . . . . . . . . . . 
1. Kolář's fruhcste Herzkirsche, česky Kolářova veleraná 
9. Kostelnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61, 155 

61, 155 
70, 154 

61, 155 
16. Krupiner schwarze Herzkirsche, česky a slovensky Krupinská dudečka 
16. Krupinská dudečka ................... . 67, 156 

17. Lauermannova chrupka, viz Napoleonon chrupka 
17. Lauermann's Knorpelkirsche, 'viz Grosse Prill7essin Knorpelkirsche, česky 

Napoleonova chrupka 
5. Libějovická raná . . . . . . . . . . . . . . . 

15. Limbachova chrupka . . . . . . . . . . . . . . 
15. Limbach's Knorpelkirsche, česky Limbachova chrupka 
6. Lyonská raná . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Medňanská . . . . . . . . . ..... . 
7. Molitorover Herzkirsche, česky Vítovka molitorovská 

12. Mšener Junikirsche, česky Mšenská jánovka 
12. Mšenská jánovka ............. . 

61, 1:54 
70, 156 

. 67, 70, 154 
i 

67, 154 

61, 155 
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Stálé číslo a název odrůdy: 

17. Napoleonova chrupka 

13. Ňaršaner Knorpelkirsche, česky a slovensky Ňaršanská 
13. Ňaršanská .............. : .. 

2. Rychlice německá 

14. Schallaner Herzkirsche, česky Žalanka 
24. Skalka ............ . 

14. Šalanka, viz Žalanka 

18. Thurn Taxis . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Troprichterova . . . . . . . . . . . . . 
8. Troprichter's Knorpelkirsche, česky Troprichterova 

19. Velká černá chrupka 
7. Vítovka molitorovská 

14. Žalanka . . . . 

Stránka: 

. . 61, 64, 67, 70, 156 

67, 155 

. 61, 64, 67, 154 

64, 157 

. . . . 61, 156 

. 61, 64, 70, 155 

61, 67, 70, 157 
61, 155 

. . . . 61, 156 

'ABECEDNf P:iIBIIl.ED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A ~MECKÝCH NÁZVŮ TRžNfCH VIšNf, 

SLADKOVIšNf A AMARELEK A JEJICH Ill.A VNfCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: Stránka: 

4. Amarelka královská ................ 61, 64, 68, 159 
6. Amarelka stinná, viz Morela pozdní 

6. Grosse lange Lotkirsche, česky Morela pozdní 

4. Kéinigliche Amarelle, česky Amarelka královská 

6. Morela pozdní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 64, 160 
6. Morela stinná viz Morela pozdní 

5. Ostheimer Weichsel, česky Ostheimská višeň 
5. Ostheimská višeň . . . . . . . . ..... 61, ~64, 68, 70, 159 

2. Rote Maikirsche, česky Sladkovišeň raná 

6. Schatten-Morelle, viz Grosse lange Lotkirsche, česky Morela~ pozdní 
2. Sladkovišeň raná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 64, 159 
3. Spanische Fruhweichsel, česky Španělská višeň 

3. Španělská višeň 

I. Vacek's Friihweichsel, česky Vackova višeň 
I. Vackova višeň . . . . . . . . . . . . 
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68, 159 

. 61, 64, 68, 70, 158 

ABECEDNf PitEHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A Nt!MECKÝCH NÁZVÚ TRžNfCH 

MER~K 

A JEJICH HLA VNfCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: 

9. Ambrosia-Aprikose, česky Svatoambrožská 
2. Aprikose von Breda, česky Bredská 

10. Aprikose von Nancy, česky Nancyská 

Stránka: 

2. Bredská ........... . . ....... 61, 65, 162 

I. Grosse Fruh-Aprikose, česky Velká raná 

2. Holandská viz Bredská 
2. Hollándische Aprikose, viz Aprikose von Breda, česky Bredská 
6. Holubova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Holub's Zucker-Aprikose, česky Holubova 

5. Maďarská (nejlepší) 

1 O. Nancyská 

3. Pavlovická, viz Velkopavlovická 
3. Pavlovicer Aprikose, česky Velkopavlovická 

li. Rakovského . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Rakovský's Aprikose, česky a slovensky Rakovského 
12. Ružová neskorá, viz Růžová pozdní 
12. Růžová pozdní . . . . . . . . . . . 

. . . 65, 163 

. 65, 68, 70, 163 

. . . 65, 164 

68, 164 

68, 164 

4. Sabinover Aprikose, česky a slovensky Sabinovská 
4. Sabinovská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68, 70, 163 
7. Seb ollschitzer Aprikose, česky Želešická 

12. Spáte Rosen-Aprikose, slovensky Ružová neskorá, česky Růžová pozdní 
9. Svatoambrožská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 65, 164 

8. Trnaver Aprikose, česky a slovensky Trnavská 
8. Trnavská .................. . 

5. Uherská, viz Maďarská (nejlepší) 
;;. Ungarische (Beste), česky Maďarská (nejlepší) 

I. Velká raná . . . . . . . . . . . 
3. Velkopavlovická ....... . 
3. Velkopavlovská, viz Velkopavlovická 
7. Victoria, viz Schollschitzer Aprikose, česky Želešická 

. . 68, 163 

.61, 65, 162 

. . 65, 162 

7. Želešická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65, 163 
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ABECEDNf P.AEHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A N~MECKÝCH NÁZVŮ TRžNfCH BROSKVI 

A JEJICH HLAVNÍCH SYNONYM. 
Stálé číslo a název odrůdy: Stránka: 

5. Alexander, viz Friihe Alexander Pfirsich, česky Alexandrova raná 
5. Alexandrova raná ............ 68, 70, 166 
4. Amsden, viz Amsdenova 
4. Amsdenova . . . . . 61, 65, 68, 70, 166 

13. Elberta 

11. France (La), viz La France 
2. Friihe Alexander Pfirsich, česky Alexandrova raná 

9. Haleho raná ........ . 
9. Hale's Friih-Pfirsich, česky Haleho 

12. Champion 

14. Ki:inigin der Obstgiirten, česky Královna zahrad 
14. Královna zahrad 

11. La France . . . . . . 
I. Le Vainqueur, viz Vítěz 
6. Lord Napier (nektarinka) 

10. Madlenka červená 
2. May Flower 
8. M;ss Lola . . . . 

7. Rivers' Fruh-Pfirsich, česky Riversova raná 
7. Riversova raná ............. . 

10. Rote Magdalenen-Pfirsich, česky Madlenka červená 

I. Sieger, česky Vítěz 
3. Sneed, viz Sneedova 
3. Snecdova . . . . 

1. Vainqueur (Le), viz Vítěz 
1. Victor, viz Vítěz 
I. Vítěz ............... . 

. . . 68, 168 

70, 167 

68, 167 

.65, 68, 168 

70, 167 

68, 166 

65, 167 
. 61, 65, 68, 166 

68, 167 

65, 167 

65, 68, 166 

. . . . . 61, 65, 68, 166 

ABECEDNf PitEHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A ~MECKÝCH NÁZVů ODRŮD RYBÍZU 

A JEJICH HLAVNfCH SYNONYM. 
Stálé číslo a název odrůdy: 

2. Deviner Grossfriichtige, česky Děvínský velkoplodý 
2. Děvínský velkoplodý . . . . . . . . . . . . 

!16 

Stránka: 

71, 169 

., 
' 

Stálé číslo a název odrůdy: 

6. Erstling aus Vierlanden, česky Vierlandenský 

4. Fay's Fruchtbare, česky Fayův úrodný 
4. Fayův úrodný 

9. Goliáš 
9. Goliath, viz Goliáš 

3. Heros ..... 
I. Holandský bílý . 
8. Holandský červený 
8. Holliindische Rote, česky Holandský červený 
I. Holliindische Weisse, česky Holandský bílý 

Stránka: 

71, 170 

71, 171 

71, 170 
71, 169 
71, 171 

7. Houghton Castle . . . . . . . . . . .......... 71, 170 

5. Kirsch- Johannisbeere, česky Třešňový červený 

10. Neapolitaniscbe Schwarze, česky Neapolský černý 
10. Neapolský černý . . . . . . . . . . . . . . 

7. Rote Victoria, viz Houghton Castle 

5. Třešňový červený . . . . 

7. Victoria červený, viz Houghton Castle 
6. Vierlandenský . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 71, 171 

71, 170 

.... 71, 170 

ABECEDNÍ PitEHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A ~MECKÝCH NÁZVŮ ODRŮD ANGREŠTU 

A JEJICH HLA vNfCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: 

13. Bílý nádherný 
9. Bílý úrodný 

3. Fruhcste aus Neuwied, česky Neuwiedský raný 
1. Fruheste Gelbe, česky Žlutý nejranější 

11. Gelbe Triumphbeere, viz Triumphant 

4. Hi:ining's Fruheste, česky Hi:iningův nejranější 
4. Honingův nejranější 

8. Industrie . . . . . 

6. Jundrover Gelbe, česky Jundrovský žlutý 
5. Jundrover Rote, česky Jundrovský červený 
5. Jundrovský červený 
6. Jundrovský žlutý 

Stránka: 

72, 174 
71, 174 

71, 173 

71, 173 

71, 173 
71, 173 
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Stálé číslo a název odrůdy: 

12. Keepsake 

IO. Lady Delamere 

2. Maiherzog, viz May Duke 
7. Maurer' s Samling, viz Samling von Maurer, česky Maurerův 
7. Maurerův . . . 
2. May Duke ... 

3. Neuwiedský raný 

8. Rote Triumphbeere, česky Industrie 

7. Samling von Maurer, česky Maurerův 
9. Shannon, viz Bílý úrodný 

Stránka: 

72, 174 

72, 174 

71, 173 
71, 173 

71, 173 

II. Triumphant ......... . . . . . . . . . . . . 72, 174 

13. Weisse Triumphbeere, česky Bílý nádherný 
9. Weisse Volltragende, česky Bílý úrodný 
8. Whinham's Industry, viz Industrie 

13. White Smith, viz Bílý nádherný 

1. Žlutý nejranější . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71, 172 

ABECEDNÍ PitEHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A NnMECKÝCH NÁZVÚ ODRŮD MALIN 

A OSTRUŽIN A JEJICH HLAVNÍCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: 

a) MALINY: 

4. Harzjuwel, viz Hornet 
4. Hornet ... 
2. Lloyd George 

I. Marlboro . . . . . 
1. Marlborough, viz Marlboro 

1. Perfection, viz Marlboro 

Stránka: 

72, 176 

72, 176 

72, 176 

3. Preussen . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 72, 176 
3. Pruská, viz Preussen 

b) OSTRU:ŽINY: 

2. Taylorova úrodná . . . . . . . . . 
2. Taylor's Fruchtbare, česky Taylorova úrodná 

I. Wilsonova raná . . . . . . . . 
1. Wilson's Friihe, česky Wilsonova raná 
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72, 177 

72, 177 
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ABECEDNÍ PitEJil.ED 

čESKOSLOVENSKÝCH A,N~MECKÝCH NÁZVŮ ODRŮD JAHOD 

'A JEJICH HLAVNÍCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: 

a) ODRŮDY VELKOPLODÉ: 

1. Deutsch Evern 

6. Generalfeldmarschall von Hindenburg, viz Madame Moutot 

5. Hornoslezská, viz Oberschlesien ~ 

7.Jucunda 

4. Konigin Luise, česky Královna Luisa 
4. Královna Luisa . . . . . . . . . 

3. Laxton's Noble, viz Noble 

6. Madame Moutot 

3. Nohle 

5. Oberschlesien 

2. Sieger, česky Vítěz 

6. Tomaten-Erdbeere, viz Madame Moutot 

Stránka: 

72, 179 

72, 181 

72, 180 

72, 180 

72, 180 

72, 180 

2. Vítěz ..... . ............. 72, 179 

7. Walluf, viz Jucunda 

b) MĚSÍČNÍ JAHODY: 

8. Dobeltická 72, 181 

8. Ruhm von Dobeltit?:, česky Dobeltická 
9. Riigen ............ . 72, 181 
9. Rujana, viz Ri.igen 

ABECEDNÍ PiIBHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A :NnMECKÝCH NÁZVŮ ODRůD ÚSEK 

A JEJICH HLAVNÍCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: Zraje: 

2. Barr's spanische Nuss, viz Barr's Zellernuss, česky Barrův zellský 
2. Barr's Zellernuss, česky Barrův zellský 
2. Barrův zellský .................. IX./l. 

Stránka: 

73, 182 
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Stálé číslo a název odrůdy: 

8. Bolwillerský . . . . . . . . . . . . 
3. Burchardťs Zellernuss, česky Burchardtův zellský 
3. Burchardtův zellský . . . . . . . . . . 

7. Halle'sche Riesennuss, česky Hallský obrovský 
7. Hallský obrovský .......... . 

I. Lombardský bílý .......... . 
4. Ludolph's Zellernuss, česky Ludolphův zellský 
4. Ludolphův zellský ....... . 

5. Neue Riesennuss, česky Nový obrovský 
5. Nový obrovský . . . . . . 

6. Webb's Preisnuss, česky Webbův 
6. Webbův ......... . 
1. Weisse Lambertnuss, česky Lombardský bílý 
8. Wunder von Bollwiller, česky Bolwillerský 

Zraje: Stránka: 

IX.--X. 73, 183 

IX./2. 73, 182 

IX./3. 73, 183 

VIII./3. 73, 182 

IX./2.-3. 73, 183 

IX./2.-3. 73, 183 

IX./3. 73, 183 

ABECEDNf PitEHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A NĚMECKÝCH NÁZVŮ 

VLAŠSKÝCH OAECHŮ A JEJICH HLAVNÍCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: 

Ahren-Walnuss, česky Hroznovitý 

Diinnschalige Walnuss, česky Papírek 

Franquette 

Hroznovitý 

Cha berte 
Chřapáč, viz Křapáč 

Johannis-Walnuss, viz Spatbliihende Walnuss, česky Svatojánský 

Stránka: 

185 

185 

185 

Kamenáč 185 
Křapáč 185 

Mayette 185 

Papírek . . . . . . . . 185 
Parisienne . . . . . . . . 185 
Pferde-Walnuss, česky Křapáč 

Riesen-Walnuss, česky Křapáč 

Spatbli.ihende Walnuss, česky Svatojánský 
Stein-Walnuss, česky Kamenáč 
Svatojánský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 
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ABECEDNÍ PIIBHLED 

ČESKOSLOVENSKÝCH A ~MECKÝCH NÁZVŮ ODRŮD MlŠPULf, 

KDOULÍ A SLADKOPLODÝCH JEitÁBŮ 

A JEJICH HLAVNÍCH SYNONYM. 

Stálé číslo a název odrůdy: Stránka: 

a) MIŠPULE: 

3. Gemeine Mispel, česky Obecná 

1. Holandská obrovská . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 186 
1. Hollandische Riesenmispel, česky Holandská obrovská 

2. Konigliche Mispel, česky Královská 
2. Královská 

3. Obecná 

b) KDOULE: 

I. Bereczkého . . . . . . . . . . 
l. Bercczki's Quitte, česky Bereczkého 

2. Champion 

3. Persische Zuckerqui~te, česky Perská cukrová 
3. Perská cukrová . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Pontische Quitte, viz Persische Zuckerquitte, česky Perská cukrová 

c) JEŘABY SLADKOPLODÉ: 

1. Miihrische eí3bare Eberesche, česky Moravský jeřáb sladkoplodý 
I. Moravský jeřáb sladkoplodý . . . . . . . . . . 

2. Ruský jeřáb sladkoplodý . . . . . . . . . . 
2. Russische cí3bare Eberesche, česky Ruský jeřáb sladkoplodý 

ABECEDNÍ P:A.EHLED 

73, 186 

73, 186 

73, 187 

73, 187 

73, 187 

73, 188 

73, 188 

VÝZNAČNÝCH STOLNÍCH ODRŮD RÉVY VINNÉ DOPORUČENÝCH 

PRO ČESKOSLOVENSKO *). 

Odrůdy révy vinné vhodné pro pěstování venku: 

Čabanská perla (Perle von Csaba, Perle de Csaba,;. 

Damascenka bílá (Weií3er Damaszener, Bicane) 

*) Odrůdy révy vinné nejsou v této knize popsány. 
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Fosterův semenáč (Foster's Siimling, Foster's white seedling). 

Chrupka bílá (Wei13er Gutedel, Chasselas doré). 
Chrupka červená (Roter Gutedel, Chasselas rouge). 
Chrupka muškátová (Muscat-Gutedel, Cnasselas blanc musqué), 

Kossuth Lájos. 

Laanské (Friihe weif3e Lahntraube, Van der Laan hfltif). 

Madlenka královská (Konigliche Magdalenen-Traube, Madeleine royale). 
Madlenka raná (Friihe Magdalenen-Traube, Madeleine angevine). 
Malingre (Friiher Malingre, Précoce de Malingre). 
Muškát Ottonel (Muscat Ottonel). 
Muškát žlutý t_Gelber Muskateller, Muscat blanc). 

Portugalské modré (Blauer Portugieser, Oporto). 

Veltlinské červené rané (Friihroter Velt!iner, Malvoisie rouge). 

Luxusní odrůdy révy pro pěstování ve sldenícich: 

Gros Colman. 

Trollinské modré (Blauer Trollinger, Bleu de Frankenthal, Black Hamburg). 
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ODDÍL PÁTÝ. 

Abecední seznam okresních 
a samosprávných měst v Československu. 

Vysvětlivky: č. =Čechy, Ms. =Moravskoslezská země, S. =Slovensko, 
PR. =Podkarpatská Rus. 

Číslice arabská udává pořadové číslo ovocnářské oblasti v celém státě, číslice 
římská označuje pořadové číslo ovocnářské oblasti v příslušné zemi. 

Německé, po př. maďarské a polské názvy obcí jakožto pojmenování okresů 
jsou uvedeny tam, kde jsou úředně přípustny nebo důležité vzhledem ke změnám 
provedeným v letech 1918-1932. 

A . 

Albrechtice Město (Olbersdorf Stadt) Ms. 18/VIII. 
Aš (Asch) Č. 10/X. 

Bánovce nad Bebravou S. 22/II. 
Banská Bystrica S. 22 /II. 
Banská Štiavnica S. 22/II. 
Baňa Nová viz Nová Baňa. 
Bardejov S. 23/IIIb. 
Bečov nad Teplou (Petschau) č. 10/X. 
Bechyně č. 7 /VIL 
Benátky Nové viz Nové Benátky. 
Benešov č. 6/VI. 

B. 

Benešov Horní viz Horní Benešov. 
Benešov nad Ploučnicí (Bensen) č. 5/V. 
Berehovo (Beregszász) PR. 24/I. 
Berezný Velký viz Vel'ký Berezný. 
Beroun Č. 8/VIII. 
Bezdružice (Weseritz) č. 10/X. 
Bělá pod Bezdězem č. 3/III. 
Bílina (Bilin) Č. 2/II. 
Bílovec (Wagstadt) Ms. 17/VII. 
Bíteš Velká viz Velká Bíteš. 
Blansko Ms. 14/IV. 
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Blatná č. 7 /VII. 
Blatná Horní viz Horní Blatná. 
Blovice Č. 9 /IX. 
Bohumín (Oderberg) Ms. 17 /VII. 
Bochov (Buchau) č. 10/X. 
Bojkovice Ms. 15/V. 
Boleslav Mladá viz Mladá Boleslav. 
Bor u České Lípy (Haida) Č. 5/V. 
Boskovice Ms. 14/IV. 
Brandýs nad Labem Č. l/I. 
Brat~slava - město } S. 21/Ia. 
Bratislava - okres 
Brezno nad Hronom S. 23/IIIa. 
Brno - město l Ms. 13/III. 
Brno - okres I 
Brod Český viz Český Brod. 
Brod N ěmeck_v viz Německý Brod. 
Brod Uherský viz Uherský Brod. 
Brod Vyšší viz Vyšší Brod. 
Brod Železný viz Železný Brod. 
Broumov (Braunau) č. 4/IV. 
Bruntál (Freudenthal) Ms. 19/IX. 
Břeclav Ms. 12/II. 
Březnice Č. 8./VIII. 
Bučovice Ms. 13/III. 
Budějovice České viz České Budějovice. 
Budějovice Moravské viz Moravské Budějovice. 
Bydžov Nový viz Nový Bydžov. 
Bystrica Banská viz Banská Bystrica. 
Bystrica Považská viz Považská Bystri"ca. 
Bystřice nad Pernštejnem Ms. 20/X. 
Bystřice Nová viz Nová Bystřice. 
Bystřice pod Hostýnem Ms. 15/V. 
Bytča Velká viz Vel'ká Bytča. 

Cukmantl (Zuckmantel) Ms. 19/IX. 
Cvikov (Zwickau) č. 5/V. 

Čadca S. 23/IIIa. 
Čáslav č. 1 /I. 

c. 

č. 

Česká Kamenice (Bóhmisch Kamnitz) Č. 5/V. 
(:eská Lípa (Bóhmisch-Leipa) č. 3/III. 
Česká Skalice Č. 3/III. 
České Budějovice č. 7 /VII. 
Český Brod č. l/I. 
Český Dub (Bóhmisch Aicha) Č. 3/III. 

224 

........ 

Český Krumlov (Bohmisch Krumau) č. 7/Vll. 
Český Těšín Ms. 17/VII. 

Dačice Ms. 20/X. 
Děčín (Tetschen) č. 5/V. 
Dobřany Č. 9 /IX. 
Dobříš Č. 8/VIII. 
Dolní Kralovice č. 6/VI. 
Dolní Kubín S. 23/IIIa. 
Domažlice Č. 9/IX. 
Doupov (Duppau) č. 10/X. 
Dub Český viz Český Dub. 
Dubá (Dauba) č. 3/III. 
Duchcov (Dux) č. 2/II. 

D. 

Dunajská Streda (Duna-Szerdahely) S. 21/Ia. 
Dvorce (Hof) Ms. 19/IX. 
Dvůr Králové nad Labem č. 3/III. 

f>. 
Data Stará viz Stará Dala. 

F. 

Falknov nad Ohří (Falkenau an der Eger) č. 10/X. 
Feledince (Feled) S. 21/Ib. 
Frenštát pod Radhoštěm Ms. 17 /VII. 
Frýdek Ms. 17/VII. 
Frýdlant (Friedland) č. 5/V. 
Fryštát (Frysztat, Freistadt) Ms. 17 /VII. 
Frývaldov (Freiwaldau) Ms. 19/IX. 
Fulnek Ms. 17/VII. 

Galanta S. 22/II. 
Gelnica (Géillnitz) S. 23/IIIa. 
Giraltovce S. 22/II. 

Habry Č. 6/VI. 
Haňšpach (Hainspach) č. 5/V. 
Hartmanice (Hartmanitz) č. 9/IX. 
Hlinsko Č. 6/VI. 
Hlohovec S. 22/II. 
Hluboká nad Vltavou č. 7/VII. 
Hlučín Ms. 18/VIII. 
Hodonín Ms. 12/II. 

15 

G. 

H. 
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Holešov Ms. 15/V. 
Holice č. 1/1. 
Ilora Kutná viz Kutná Ilora. 
Hora Svaté Kateřiny (Katharinaberg) Č. 2/II. 
Hora Svatého Šebestiána (Sebastiansberg) č. 10/X. 
Horažďovice č. 7/VII. 
Horní Benešov (Bennisch) Ms. 18/VIII. 
Horní Blatná (Bergstadt Platten) Č. 10/X. 
Horní Litvínov (Ober-Leutensdorf) č. 2/II. 
Horní Planá (Ober-Plan) č. 7/VII. 
Horšovský Týn (Bischofteinitz) č. 9/IX. 
Ilory Kašperské viz Kašperské Ilory. 
Hořice č. 3/III. 
Hořovice Č. 8/VllI. 
Hostinné (Arnau) č. 5/V. 
Hostouň (Hostau) Č. 9/IX. 
Ilradec Jindřichův viz Jindřichův Ilradec. 
Hradec Králové Č. l/I. 
Ilradiště Mnichovo viz Mnichovo Ilradiště. 
Ilradiště Uherské viz Uherské Ilradiště. 
I/rady Nové viz Nové I/rady. 
Hranice Ms. 17 /VII. 
Hrotovice Ms. 13/Ill. 
Humenné S. 22/II. 
Humpolec č. 6/VI. 
Hustopeče (Auspitz) Ms. 11/I. 

Chabařovice (Karbitz) Č. 2/II. 
Cheb (Eger) č. 10/X. 

CH. 

Chlumec Královský viz Královský Chlumec. 
Chlumec nad Cidlinou č. l/I. 
Chomutov (Komotau) Č. 2/II. 
Chotěboř Č. 6/VI. 
Chrastava ~Kratzau) č. 5/V. 
Chrudim C. 1/1. 
Chust PR. 25 /II. 
Chvalšiny (Kalsching) Č. 7 /VII. 

Irava S. 22/II. 
Iršava PR. 24/I. 
Ivančice Ms. 13/III. 

I. 

J. 
Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiíle) č. 5/V. 
Jablonné Německé viz Německé Jablonné. 
Jablunkov (Jablonków) Ms. 17/VII. 
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Jáchymov (Joachimsthal) č. 10/X. 
Janovice Uhlířské viz Uhlířské Janovice. 
Jaroměř č. 3/III. 
Jaroslavice (Joslowitz) Ms. 11/I. 
Javorník (Jauernig) Ms. 19/IX. 
Jemnice Ms. 20/X. 
Jesenice (Jechnitz) č. 8/VIII. 
Jevíčko Ms. 14/IV. 
Jičín č. 3/III . 
Jičín Nový viz Nový Jičín. 
Jihlava (Iglau) Ms. 20/X. 
Jilemnice č. 5/V. 
Jílové č. 8/VIII. 
Jindřichov (Hennersdorf) Ms. 18/VIII. 
Jindřichův Hradec č. 6/VI. 
Jirkov (Gorkau) Č. 2/II. 

Kadaň (Kaaden) č. 2/11. 
Kameň Modrý viz Modrý Kameň. 
Kamenice Česká viz Česká Kamenice. 
Kamenice nad Lipou Č. 6/VI. 
Kaplice (Kaplitz) Č. 7 /VII. 

K. 

Kapušany Velké viz Velké Kapušany. 
Karlovy Vary (Karlsbad) č. 10/X. 
Kašperské Hory (Bergreichenstein) č. 7 /VII. 
Kdyně Č. 9/IX. 
Kežmarok (Kasmark) S. 23/IIIa. 
Kladno č. 1/1. 
Klatovy Č. 9 /IX. 
Klimkovice Ms. 17/VII. 
Klobouky Ms. 11/I. 
Klobouky V a/ašské viz V a/ašské Klobouky. 
Kojetín Ms. 12/II. 
Kolín č. l/I. 
Komárno S. 21/Ia. 
Konice Ms. 14/IV. 
Kostelec nad Černými Lesy Č. 6/VI. 
Kostelec nad Orlicí č. 4/IV. 
ISo~~ce - město } S. 22 /II. 
Kosice - okres · 
Kouřim č. 1/1. 
Králíky (Grulich) Č. 4/IV. 
Králové Dvůr nad Labem viz Dvůr Králové nad Labem. 
Králové Ilradec viz Ilradec Králové. 
Králové Městec viz Městec Králové. 
Kralovice Č. 8/VIII. 
Kralovice Dolní viz Dolní Kralovice. 
Kráfovsky Chlumec (Király-Helmec) S. 22/II. 
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Kralupy nad Vltavou Č. l/I. 
Kraslice (Graslitz) č. 10/X. 
Kremnica S. 22/II. 
Krnov (Jagemdorf) Ms. 18/VIII. 
Kroměříž Ms. 12/II. 
Krumlov Český viz Český Krumlov. 
Krumlov Moravský viz Moravský Krumlov. 
Krupina S. 22/II. 
Křivoklát č. 8/VIII. 
Kubín Dolní viz Dolní Kubín. 
Kunštát Ms. 20/X. 
Kutná Hora č. l/I. 
Kyjov Ms. 12/II. 
Kynžvart Lázně viz Lázně Kynžvart. 
Kysucké Nové Mesto S. 23/IIIa. 

L. 

Lanškroun (Landskron) č. 4/IV. 
Lázně Kynžvart (Bad Konigswart) č. 10/X. 
Lázně Mariánské viz Mariánské Lázně. 
Ledeč nad Sázavou Č. 6/VI. 
Levice (Léva) S. 22/II. 
Levoča (Leutschau) S. 23/III. 
Libáň č. 3/III. 
Libavá Město Ms. 19/IX. 
Liberec (Reichenberg) Č. 5/V. 
Libochovice č. 2/II. 
Lípa Česká viz Česká Lípa. 
Lipník nad Bečvou Ms. 17 /VII. 
Liptovský Svatý Mikuláš S. 23/IIIa. 
Lišov Č. 7 /VII. 
Litoměřice (.Leitmeritz) č. 2/II. 
Litomyšl č. 4/IV. 
Litovel Ms. 14/IV. 
Litvínov Horní viz Horní Litvínov. 
Loket (Elbogen) č. 10/X. 
Lomnice nad Lužnicí č. 7 /VII. 
Lomnice nad Popelkou č. SjV. 
Louny Č. 2/II. 
Lovosice (Lobositz) č. 2/II. 
L'ubovňa Stará m·z Stará L'ubovňa. 
Lučenec (Losonc) S. 22/II. 

Malacky S. 21/Ia. 
Manětín č. 10/X. 

M. 

Mariánské Lázně (Marienbad) č. 10/X. 
Maršov (Marschendorf) č. SJV. 
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Martin Svatý Turčiansky viz Turčiansky Svatý Martin. 
Medzilaborce S. 23/IIIb. 
Mesto Nové Kysucké viz Kysucké Nové Mesto. 
Mesto Nové nad Váhom viz Nové Mesto nad Váhom. 
Meziříčí Valašské viz Valašské Meziříčí. 
Meziříčí Velké viz Velké Meziříčí. 
Mělník Č. l/I. 
Městec Králové č. l/I. 
Město Libavá viz Libavá Město. 
Město Nové nad Metují viz Nové Město nad Metují. 
Město Nové na Moravě viz Nové Město na Moravě. 
Město Nové pod Smrkem viz Nové Město pod Smrkem. 
Město Staré viz Staré Město. 
Michalovce S. 22/II. 
Mikuláš Svatý Liptovský viz Liptovský Svatý Mikuláš. 
Mikulov (Nikolsburg) Ms. 11/I. 
Milevsko Č. 7 /VII. 
Mimoň (Niemes) č. 3/III. 
Mirovice Č. 8/VIII. 
Místek Ms. 17 /VII. 
Mladá Boleslav č. 3/III. 
Mladá Vožice č. 6/VI. 
Mnichovo Hradiště č. 3/IIl. 
Modra S. 21/Ia. 
Modrý Kameň S. 22/II. 
Mohelnice (Miiglitz) Ms. 14/IV. 
Moldava nad Bodvou (Szepsi) S. 22/Il. 
Moravce Zlaté m·z Zlaté Moravce. 
Moravská Ostrava (Mahrisch Ostrau) Ms. 17 /VII. 
Moravská Třebová (Mahrisch Triibau) Ms. 14/IV. 
Moravské Budějovice Ms. 13/III. 
Moravský Krumlov Ms. 11/l. 
Most (Briix) č. 2/II. 
Muka~evo - město \ PR. 24/I. 
Mukacevo - okres I 
Myjava S. 22/II. 
Mýto Vysoké viz Vysoké Mýto. 

Náchod č. 4/IV. 
Náměšť nad Oslavou Ms. 13/III. 
Námestovo S. 23/IIIa. 
Napajedla Ms. 12/II. 
Nasavrky Č. 6/VI. 
Nechanice č. l/I. 
Nejdek (Neudek) č. 10/X. 
Nepomuk č. 9/IX. 
Netolice č. 7jVII. 
Neveklov Č. 6/VI. 

N. 

229 



-·_........--~---.,.,----....----------T.-·--·--i~r~·r------

Německé Jablonné (Deutsch Gabel) Č. 5/V. 
Německý Brod č. 6/VI. 
Nitra S. 22/II. 
Nová Baňa S. 22/II. 
Nová Bystřice (Neu-Bistritz) Č. 6/VI. 
Nová Paka č. 3/III. 
Nové Benátky Č. l/I. 
Nové Hrady (Gratzen) Č. 7 /VII. 
Nové Mesto nad Váhom S. 22/II. 
Nové Město nad Metují č. 4/IV. 
Nové Město na Moravě Ms. 20/X. 
Nové Město pod Smrkem (Neustadt an der Tafelfichte) Č. 5/V. 
Nové Strašecí Č. 8jVIII. 
Nové Zámky (Érsek-Újvár) S. 22/II. 
Nový Bydžov č. l/I. 
Nový Jičín (Neu Titschein) Ms. 17 /VII. 
Nymburk č. l/I. 
Nýrsko (Neueru) Č. 9/IX. 

Odry (Odrau) Ms. 17 /VII. 
Olomouc -město I Ms. 12/II. 
Olomouc - okres I 
Opava (Troppau) Ms. 18/VIII. 
Opočno č. 4/IV. 

o. 

Osoblaha (Hotzenplotz) Ms. 18/VIII. 
Ostrava Moravská viz Moravská Ostrava. 
Ostrava Slezská viz Slezská Ostrava. 
Ostroh Uhersk:ý viz Uherský Ostroh. 

Pacov č. 6/VI. 
Paka Nová viz Nová Paka. 
Pardubice č. l/I. 
Parkan S. 21/Ia. 
Pelhřimov č. 6/VI. 
Perečín PR. 24/I. 
Piešťany S. 22/II. 
Písek č. 7/VII. 
Planá (Pian) Č. 10/X. 
Planá Horní viz Horní Planá. 
Plánice č. 9 /IX. 
Plumlov Ms. 14/IV. 
Plzeň Č. 9 /IX. 
Poběžovice (Ronsperg) č. 9/IX. 
Počátky č. 6/VI. 
Podbořany (Podersam) č. 2/II. 
Poděbrady č. l/I. 

230 

P. 

i ,. 

-

I 
,,11 

:,•, 

·~~ 
""'.'~' 

IÍ:L 

Pohořelice (Pohrlitz) Ms. 11/1. 
Police nad Metují Č. 4/IV. 
Polička č. 6/VI. 
Polná Č. 6/VI. 
Poprad S. 23/IIIa. 
Postoloprty (Postelberg) č. 2/II. 
Považská Bystrica S. 22/II. 
Praha - hl. město 1 
Praha - se,ver č. l/I. 
Praha - vychoď J 
Praha - západ 
Prachatice (Prachatitz) Č. 7/VII. 
Prešov S. 22/II. 
Prievidza S. 22/II. 
Prostějov Ms. 12/II. 
Přelouč Č. l/I. 
Přerov Ms. 15/V. 
Přeštice Č. 9 /IX. 
Příbor Ms. 17 ;vn. 
Příbram Č. 8/VIII. 
Přibyslav č. 6/VI. 
Přimda (Pfraumberg) č. 9/IX. 
Přísečnice (Pressnitz) Č. 10/X. 
Púchov S. 22/II. 

Rachov PR. 25/II. 
Rakovník č. 8/VIII. 
Revúca S. 22/II. 

R. 

Rimavská Sobota (Rima-Szombat) S. 22/Il. 
Rokycany č. 9 /IX. 
Rokytnice nad Jizerou (Rochlitz an der Iser) č. 5/V. 
Rokytnice v Orlických horách (Rokitnitz im Adlergebirge) (: '." 
Roudnice nad Labem č. l/I. 
Rožnov pod Radhoštěm Ms. 16/VI. 
Rožňava (Rozsnyó) S. 22/II. 
Rumburk (Rumburg) Č. 5/V. 
Ružomberok7S. 23/IIIa. 
Rychnov nad Kněžnou č. 4/IV. 
Rýmařov (Romerstadt) Ms. 19/IX. 

Říčany č. 8/VIII. 

Sabinov S. 22/II. 
Sedlčany č. 6jVI. 
Sedlec č. 6/VI. 

ít 

s. 
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Semily Č. 5fV. 
Senica S. 22/II. 
Sevluš (SzOlos) PR. 24/1. 
Skalice S. 21/Ia. 
Skalice Českd viz Česká Skalice. 
Skuteč č. 6/VI. 
Slaný č. l/I. 
Slavkov u Brna Ms. 13/III. 
Slavonice (Zlabings) Ms. 20/X. 
Slezská Ostrava Ms. 17 /VII. 
Snina S. 23/IIIb. 
Soběslav č. 7 ;vrr. 
Sobota Rimavská viz Rimavská Sobota. 
Sobotka Č. 3/III. 
Sobrance S. 22/II. 
Spišská Nová Ves S. 23/IIIa. 
Spišská Stará Ves S. 23/IIIa. 
Stará Ďala (Ó-Gyalla) S. 21/Ia. 
Stará L'ubovňa S. 23/IIIa. 
Staré Město (Mahrisch Altstadt) Ms. 19/IX. 
Stod (Staab) č. 9/IX. 
Strakonice č. 7 ;vrr. 
Strašecí Nové viz Nové Strašecí. 
Stražnice Ms. 12/II. 
Streda Dunajská viz Dunajskd Streda. 
Stropkov S. 22/II. 
Stříbro (Mies) Č. 9/IX. 
Sušice Č. 9/IX. 
Svalava PR. 24/I. 
Svidník Vyšní viz Vyšní Svidník. 
Sviny Trhové viz Trhové Sviny. 
Svitavy (Zwittau) Ms. 20/X. 

Šahy (Ság) - (expositura) S. 21/Ia. 
Šafa (Sellye) S. 22/II. 
Šamorín (Somorja) S. 21/Ia. 
Šilperk (Schildberg) Ms. 14/IV. 
Šluknov (Schluckenau) Č. 5/V. 
Štemberk (Sternberg) Ms. 14/IV. 
Štětí (Wegstadtl) č. l/I. 

S. 

Štiavnica Banská viz Banská Štiavnica. 
Štoky (Stecken) č. 6/VI. 
Šumperk (Mahrisch-Schonberg) Ms. 14/IV. 

T. 

Tábor Č. 7 /VII. 
Tachov (Tachau) č. 9/IX. 
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Tanvald (Tannwald) č. 5/V. 
Telč Ms. 20/X. 
Teplá (Tepl) Č. 10/X. 
Teplice nad Metují (Wekelsdorf) č. 4/IV. 
Teplice-Šanov (Teplitz-Schonau) č. 2/II. 
Těšín Český viz Český Těšín. 
Tišnov Ms. 13/III. 
Topofčany S. 22/II . 
Tamara (Tornalja) S. 21/Ib. 
Touškov (Město) - (Tuschkau Stadt) č. 9/IX. 
Trebišov S. 22/II. 
Trenčín S. 22/II. 
Trhové Sviny Č. 7/VII. 
Trnava S. 22/II. 
Trstená S. 23/IIIa. 
Trutnov (Trautenau) Č. 5/V. 
Třebíč Ms. 20/X. 
Třeboň Č. 7 /VII. 
Třebová Moravská viz Moravská Tfebová. 
Třešť Ms. 20/X. 
Turčiansky Svatý Martin S. 23/IIIa. 
Turnov Č. 3/III. 
Týn Horšovský viz Horšovský Týn. 
Týn nad Vltavou č. 7 /VII. 

Ťačovo (Técso) PR. 25/II. 

Uherské Hradiště Ms. 12/II. 
Uherský Brod Ms. 15/V. 
Uherský Ostroh Ms. 12/II. 
Uhlířské Janovice Č. 6/VI. 
Unhošť č. l/I. 

Ť. 

u. 

Uničov (Mahrisch Neustadt) Ms. 14/IV. 
Úpice č. 5/V. 
Ústí nad Labem (Aussig) č. 2/II. 
Ústí nad Orlicí č. 4/IV. 
Úštěk (Auscha) č. 2/II. 
U~horod - město l PR. 24/I. 
U zhorod - okres I 

Valašské Klobouky Ms. 16/VI. 
Valašské Meziříčí Ms. 16/VI. 
Varnsdorf (Warnsdorf) č. 5/V. 
Vary Karlovy viz Karlovy Vary. 
Vejprty (Weipert) č. 10/X. 

v. 
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Velká Bíteš Ms. 20/X. 
Vefká Bytča S. 23/IIIa. 
Vefké Kapušany (Nagy Kapos) S. 22/II. 
Velké Meziříčí Ms. 20/X. 
Vefký Berezný PR. 24/I. 
Velvary č. l/I. 
Ves Nová Spišská viz Spišská Nová Ves. 
Ves Stará Spišská viz Spišská Stará Ves. 
Veselí nad Lužnicí Č. 7/VII. 
Vidnava (Weidenau) Ms. 19/IX. 
Vildštejn (Wildstein) č. 10/X. 
Vimperk (Winterberg) č. 7 /VII. 
Vítkov (Wigstadtl) Ms. 19/IX. 
Vízmberk (Wiesenberg) Ms. 19/IX. 
Vizovice Ms. 15/V. 
Vlašim č. 6/VI. 
Vodňany č. 7/VII. 
Volary (Walleru) č. 7/VII. 
Volové PR. 25/II. 
Volyně Č. 7/VII. 
Votice č. 6/VI. 
Vožice Mladá viz Mladá Vožice. 
Vráble S. 22/I I. 
Vranov (Fraiu) Ms. 20/X. 
Vranov nad Topfou S. 22/II. 
Vrbno (Wtirbenthal) Ms. 19/IX. 
Vrchlabí (Hohenelbe) Č. 5/V. 
Vsetín Ms. 16/VI. 
Vysoké Mýto č. l/I. 
Vysoké nad Jizerou Č. 5/V. 
Vyškov Ms. 13/III. 
Vyšní Svidník - (expositura) S. 23/IIIb. 
Vyšší Brod (Hohenfurt) Č. 7 /VII. 

Zábřeh (Hohenstadt) Ms. 14/IV. 
Zámky Nové viz Nové Zámky. 
Zbiroh Č. 8/VIII. 
Zbraslav č. 8/VIII. 
Zdounky Ms. 12/II. 
Zlaté Moravce S. 22/II. 
Zlín Ms. 15/V. 
Znojmo (Znaim) Ms. 11/I. 
Zvolen S. 22/II. 

Žacléř (Schatzlar) Č. 5/V. 
Žamberk č. 4/IV. 
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Žatec (Saaz) č. 2/II. 
Ždánice Ms. 11/I. 
Žďár Město Ms. 20/X. 
Železný Brod č. 5/V. 
Želiezovce (Zseliz) S. 21/Ia. 
Židlochovice Ms. 11/I. 
Žilina S. 23/IIIa. 
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Sborníky. výzkumných ústavů zemědělských • 

Dosud bylo vydáno: 

Neuvedené svazky jsou rozebrány. 

Sv. 1. Příspěvky k biomechanice ovsa. Napsal 
Dr. Ing. B. Stempel Cena 6 Kč. 

Sv. 2. Biochemické studie o aciditě lesních půd. 
Napsal De. A. Němec a Dr. K. Kvapil. Cena 5 Kč. 

Sv. 3. Výnosové křivky a pokusy s brambory, 
sázenými do různých vzdál;>nosti. Napsal Dr. M. 
Servit a Ing. V. Starý. Cena 12 Kč . 

Sv. 4. Mo;·enl hlh bramborových Napsali Dr. E. 
Baudyš a Ing. J. :Riha. Cena 6 Kč. 

Sv. 5, Úplavice novorozených hflbat. (Dysenteria 
pt.llorur.l neonatorum.) Napsal MVDr J. Sigmund 
Cena 4 Kč. 

Sv. 6. Půdoznalecký prozkum pnzemků Státní 
výzkumné stanice zemědělské v Liběiovicich u Neto
lic v C. Napsal ln~. J Spirhanzl. Cena 9 Kč. 

Sv. 7. Studit o povaze reakce půd dvora Netluky, 
školního závorlu vysok~ školy zemědělského a lesního 
inženýt'ství v Uhřtrěvsi. Napsali Dr. A. Němec a Ing. 
M. Grečanin. Cena 14 Kč 

Sv. 8. Přlspěvek k řešeni otá7ky hubeni hraboše 
polního. Nap.a) Ing O. Farský. Cena 7 Kč. 

Sv. 9. Ptíspěvek k otázce v1ivu čistého porostu 
bukového a smrkového, iakož i porostu •míšeného 
I'ia některé chemické a biochemické vlastnoFti lesních 
půd. Napsali Dr. K. Kvapil a Dr. A. Němec. Cena 
l~ Kč. 

Sv. 10. Výnosové a korrelačnl křivky vegetačního 
faktoru na veHkost sádě bramborové. Napsali Dr. 
M. Servit a Ing. Krákora. Cena 10 Kč. 

Sv. 11. Půdoznalecké prozkaumání katastru obce 
Štěkne u Strakonic v C. Naµsal Ing. J. Spirhanzl. 
Cena 18 Kč. 

Sv. 12. Studie o vlivu světla na některé fvsik-ílnl 
vlastnosti 1esnícb půd. Napsali Dr. K. Kvapil 3 Dr. 
A. N c!mec. Cena 6 Kč. 

Sv. 13. Půdoznalecké prozkoumáni úz~mi ka
tast1-. obce Bystrce u J&blonného n. O. Napsal Ing. 
J. Spirhanzl. Cena 16 Kč. 

Sv. 14. Prozkum růd ;;kolnlho statku hosp. školy 
ve Žďáře ~ okolím. Z pedoJ. sekce zem. výzkum. úst1vu 
v Brně. Cena 13 80 Kč. 

Sv. I>. Studie dědičnosti hlavnlch rozlišovaclch 
znaků u hrachu. Napsal D~. J. Stádnik. Cena 18 Kč. 

Sv. 16. O účinku drenáže na fysikální a mecha: 
nickou ctavbu pady. Napsal Dr. Ing. J. Janota. Cena 
22 Kt. 

Sv. 17. Puklice švestková. Napsal Dr. A Blattný. 
Cena 9 Kč. 

Sv. 18. Studie o chemické povaze lesních půd. 
Napsali Dr. A. Němec a Dr. K. Kvapil. Cena 15 Kč. 

Sv 19. O českých o"dch praehistorických. Napsal 
Dr Purkyně. Ce:ia 6 Kč 

Sv. 20. Podcznalecké preskúmauie pozemkov 
kolonie Hudžovh u Komárna. Napsal Ing. F. Kvntera. 
Cena 12 Kč. 

Sv. 21, Studie o některých fysikálnlch vlaatnc
stech a Jich vztazlcb k additě lesnlch půd. Napsali 
Dr. A. Němec a Dr. K. Kvapil. Cena 6 Kč. 

Sv. 22. Ceskoslovenské ovocné odrůdy lokáln!. 
NapsqJ Dr. K. Kamen;cký. Cena ~O Kč. 

Sv 23. Vliv lesních porootů na obsah a tvorbu 
dusičnanů v půdě. Naps„!i Dr. A. Němec a Dr. K. Kva
pil. Cena IO Kč 

Sv 24. Pedologický prozkum pozemkó státní 
odborné školy hospodářské v Kravařích. Napsal Dr. 
V. Novák. Cena 10.20 Kč. 

Sv. 25. Pohyb vody v půdě a působeni drenáži. 
Napsal Ing. Otai<ar Solnař. Cena JI Kč. 

Sv. 26. Lze zvy§ovánim obsahu vitaminů v pknl 
dávce dojnic stupňovati produkd míéka? Napsali 
prof. Dr. Just a Dr. Koukl. Cena 14 Kč. 

Sv. 27 Peronospora chiuelová. NapSF.li Dr. Blntný 
e Dr. Bandvš Ce\1t.1 3ó Kč 

Sv. 27~. Hopfenp~ronospora. 'Německý překlad sv. 
27. Cena 36 Kč. -

Sv. 28. Směsi fluoridu sodného a některých org • 
dinitroslouč.enin v knnservováni dřeva. ('X7ith Englisn 
Summ..-y.) Napsali Dr. Ing. Vl,1d. Hruban a Ing. V. 
Stibor. Cena 10 Kč. 

S•·. 2~. Pflanzenbauliche Verhiiltnisse in d. 
deutsch. Gebieten M:ihrens m. bes. Beriicksicht. d. 
Getrcidebaues. Napsal Dr. Lokscha. Cena 50 Kč. 

Sv. 30. Pradehtové kreosotové oleje v konservo
vání dřeva. (Wi1h English Summary.) Napsal Dr. Ing. 
Vlad. Hruban. Cena 10 Kč. 

Sv. 31. Přlspěvek k poznání jakosti a složení 
másel československých. (Contrlbution a la connaissance 
de la qualité et de la ('omposition des beurres tchécoslova
ques.) Napsal Ing. agr. Dr. techn. Václav Škoda. Cena 
25 Kč. 

Sv. 32. Polem a význam lesních typů. Prof. Dr. 
A. K. Cajander. Z angl. pleložil prof. Ing. J. ·Konšel. 
Cena 7 Kč. 

Sv. 33. O vl;vech, působících variace délky gravi
dity u i<.oně. N~psal Dr. Fr. Bllek. Cena 6 Kč. 

Sv. 34. Půdoznalecký prozkum pozemků roln.
lukařské školy v Rožn vě p. R. Napsali Dr. Hrdina 
a !ng. Smolik. Cena 12 Kč. 

Sv. 35. Půdoznalecký prozkum pozemků hospod. 
školy v Košicích. Napsal Ing. Karel Kohout. Cena 
8 Kč. 

Sv. 36. Půdní poměry území kat. oLce Ch~astavic 
na Chodsku. Napsal Ing. Dr. J. Spirhanzl. Cena 8 Kč. 

Sv. 37. Zajišťováni dna při úpravách a zahráž
kách hystf:n. Napsal prof. Ing. V. Kaisler. Cena 12 Kč. 

Sv. 38. Studie o humifikaci lesnlch půd. Napsal 
Dr. Ir.g. Ant. Němec. Cena 27 Kč. 

Sv. 39. Půdy okresu Brandýs n. Lah. Napsal 
Dr. Ing. Spirhanzl. Cena 24 Kč. 

Sv. 40. Proměnlivost výsledků polnfch !"Okusů 
a srovnání některých prostředků a metod vyrovnáni 
půdní nestejnoměrnosti. Napsal Ing. Dr. Jar. Šimon. 
Cena 30.50 Kč. 

Sv. 4 l. Zml'ny obrazu krevnlho během gravidity 
klisen. Napsal Ing. Dr. Nikolaj Lubarský. Cena 6 Kč. 

Sv. 42 Púdoznalecký prozkum soudního okresu 
Karlin v Ce~hách. Napsal Dr. V. Novák. Cena 16 Kč. 

Sv. 43. Protozoálnl nákaza !lnů. NapS?li Ing. 
Fr. Volfa Ing. B. Dvořák. - Bakterluru coli commu· 
n~ ve střevě ryb. Napsal Ing. Fr. Wolf. Cena 5 Kč. 

Sv. 44, Od~ůdové pokusy s cukrovkami v letech 
1923-25. Ze Svazu výzkumnvch ústavú. Cena 18.50 Kč. 

Sv. 45. Zkou~ení cukrovkových odrůd v roce 1927. 
Ze S'v·azu výzkum. ústavů.. Cena 6.50 Kč. 

Sv. 46. Zkoušeni odrůd krmných řep v letech 
1922-23. Ze Svazu výzkum. ústavů. Cena 10 Kč. 

Sv. 4 7. Vrbařství. (Osiéri<-11ltu"e.) Napsali Ing. B. 
Zežula a J. Nejedlý. Cena 11.50 Kč. 

Sv. 48. Pl'lspěvek k metodice stanoven! reakce 
měření koncentrace vodíkových ionů. Napsali Dr. 
V. Vrbenský a Dr. S. Borisov. Cena 5.50 Kč. 

Sv. 49. Vzorec Tretjiakovův. Napsal Ing. Alex. 
Leporský. Cena 9 Kč. 

Sv. 50. Ro~bory šišek if'hličnanů a Jelich semen. 
I. část. Napsal Dr. Ing. G Vincent. Cena 14 Kč. 

Sv. 51. Správa o pedologickom preskume p<'ld 
obce Košicke! N. Vsi. Napsal Ing. P. Kučera. Cuia 
9,50 Kč. 

~v. 52. Studie o slatinných lukách polabských • 
NapRal Dr. Ing. Ant. Klečka. Cena 29.50 Kč. 

Sv. 53. Studie o obsahu dusíku a úsuojných 
látek" lesn•ch pť.dách. Napsali Dr. Ant. Němec a Dr. 
K. Kvapil. Cena IO K~. 

Sv. 54, Odchování mláďat náhradním mlékem 
kazim R kravským. Napsal prof. nr. F. Rilek. Cena 8 Kč. 

Sv. 55, Výsledky výzkumnlctvi v oboru zeměděl
ské techniky. K ti~ku •Jprav•lo odd. 7. min. zem. Cena 
12 Kč. 

Sv. 56, Studie o l<adeřavosti chm.ete. Napsal Dr. 
Blattný. Cena 9.50 Kt. 

Sv. 57, Ceské červinky. Napsal Ing. Fr. Valenta. 
Cena 16 Kč. 

Sv. 58. Pomčry srážkové a tepelné ve Slezsku 
a vztahy Jejich k výoo•ům zemědělských plodin. 
Napsal Ing. A. Špička. Cena 12.5:l Kč. 

Sv. 59. Jest poháňka hfebenitá vhodnou travou 
pro porosty luénf a pastvinué? Napsali Ing. Dr. J. 
Demela a Ing. Dr. L. Brada. Ceoa 9 Kč . 



Sv. 60. Účinky neobyčejně tuhé Z'imy v roce 
1928-29 na lesnl dfevlny. Napsal Ing. B. Polansk~. 
Cena 30 Kč. 

Sv. 6i, Untersuchungen iiber den EinfluB einer 
Helodeawucheru.1'1g auf das Netzplankton des Hirsch
berger GroUteiches ln Bohmen ln den Jahren 1921 
bls 1~25 incl. Von Dr. Trude Schreiter. Cenn 48 Kč. 

s„. 62. Půdnl poměry kat. území Dolní Úiezd 
u Litomyšle. Napsal D•·· J. Spirhanzl. Cena 14 Kč. 

Sv. 63. Chov a výkrm vepřovéh'> bravu. Některá 
čfsla výrobnl. Nap,al Ing. V. Weger. Cena 5 Kč. 

Sv. („1. Výsledky výzkumnictví v oboru zeměděl
•ké techniky za rok 1929. K tisku upravilo odd. 7. min. 
Cena 12 Kč. 

Sv. 65. Studie o proměnlivosti modřinu. Napsal 
prof. Dr. K. Domin. Cena 16 Kč. 

Sv. 66. Pokusy s porulacemi hospod. rostlin, 
Napsál Dr. M Servit. Cena 5.50 Kč. 

Sv. 67. Boržavské poloniny na Podkarpatské 
Ru•!. Napsal Ing M. Maloch. Cena 33,- Kč. 

Sv. 68. Přispěvek k oceněni Btl druhů trav 
v umělých jetelotravnfch směslch jako podkladu 
ku sestaveni ideální směsi. Na.p-;ali Ir..g. Dr. L. Brada 
a Ing. ). Demela. Cena 2150 Kč. 

Sv. 6Q. Výsledky poln!ch pokusů s různými 
očkovacími látkami pro obilniny a okopaniny. Ze 
Svazu výzkumných ústavů zemědělských, lesnických 
a zern~děl~ko-prúmysiov~·ch v I'ra-ie. Cena 21.50 Kč. 

' Sv. 71J. Ceskoslovenské bučiny. Napi_i.al prof. Dr. 
K. Do;nin. Cena 11 Kč. 

Sv. 72. Výsledky výzkumnictví v ob<>ru zeměděl
ské techniky za rok 1930. K tisku <Jp;avil Dr. Tng. Ar,t. 
Stenlfk. C,na 12 K~. 

Sv. 73. Odrůdové pokusy s cuk::-ovkou v r. 1930. 
z~ Svazu výzkumných ústavU zemědělských, lesnických 
e ?.emédělsko-prúmvslový ::h v Praze Cen~ 9 Kč. 

Sv. 75. Půdoznalecký -prozkum soudního okresu 
Židloc!tovke na Moravě. Nap.ali prof. Dr. V. Novák 
a Dr J. Hrdina. Cena 28.50 Kč. 

Sv. 7b. Srovnávací pokusy s mořicími prostředky 
rroti chorobám obilí deslnfekc( osiva potirateJným. 
Ze Svazu výzkumných úsravů zeměJCiských, lesnických 
a zem~déhko-průmvshJvých v Prdze. Ceria B Kč. 

Sv. 77. Půdoznalecké preskúmanie pozemkov 
obce Lekene, okres Tornai'a. N..ipsal [ng. F. Kyntera. 
Cena 15.- Kč. 

Sv. rn. Mnišková kalamita v letech 1917 až 1927. 
Napsal prof. Dr. J. Komárek Cen& 3f) Kč. 

_ Sv. 80. Přehled mechanického zpracováni půdy 
v CSR. Redigc1val prdf. Dr. V. N uvak. Cena ~i Kč. 

Sv. 82. Zr-ráva o oedolo~ickém prozkun1u půd 
polonin ,\1.enčul, Šešui, Konec, Pereluka a Údolní 
části Cerné Tisy v kat. obce Kvasy, Napsal Ing. P. 
Kučera. Cena R.511 Kč. 

Sv. 83, Agrobota•1ická studie c Nardetech ho?"žav
s:t .. '/ch polonin na Podkarpatské Rusi. Napsal Ing. 
,); lvi. Maloch. Cena 24 • .111 Kč. 

Sv. E4. Zásady a návody ryro zpr„covánl výsledků 
p.„1ních pokusil. Referent Dr. Jar. Šimon. Ze Svazu 
v~ :;.k umných ústavů zemť--rlělskýc~, lesnických a zemédčl.~ 
:v·1mvslových v Praze. Cena I 5 Kč 

Sv 1!5. Studie o siepencových půdáC"h. I. Fysikálni 
vlastnosti. Naosa! fng, B. Mařrlfl. C.?ns 12 Kč. 

Sv 8b Botanická mikrotcchnika. Napsali: prof. 
Dr. K. Kavina a Doc. Dr. A. Klečka Cena 28 Kč. 

Sv. 87 Mikrobiologické praktikum. (lvltkrobio
logický pro.lkum půdy a chlévske mr~·y). Sestavil Ing. Dr. 
V. Káš. Cena 16 K~. 

Sv 88. Odrťh.IGvé pok•.1sy s kukufh--f a slunečnici: 
pěstovanými na siláž v letech 1929, 1930. Zpracovali: 
prof. Dr. Fr. Chmelaf a Or. Jar Šimon. Ze Svazu 
výzkumných ústavů zen1ěděJ~kýfh, lesnických a zemčděl. 
průmvslových v Praze Cena 9·50 Kč. 

Sv. 89. Ovocn1 a okra~má slromuřadJ. Pojednán{ 
o stromořact1ch silničnlch, vVsaUbách podel železničnlch 
trati~ vodnkh toků a o osazŮvcioi Pli8tých mJst a neplod
ných stráni. Napsal Ing. Dr. Karel Kamen i c ký. 
Cena 5.- Kč. 

Sv. <;,J, 1-'ůdoznaiecká mapa pozl.'mků státní vý„ 
zkumné stanice zeměděJs:ié v Jičíně. Ref"erujt lr.g. Dr. 
). Spirhanzl a Ing. Dr. V. Káš. Cena 8.- Kč. 

~v. 91. Stanovení st-ravitdnosd a výživné hodnoty 
nig.erovýcb pokruLin. Napsali; Ing. Dr. ]. K o u k J a 
Ing. Dr. B. Cl.. ř in. Cena 4.- Kč. 

Sv. 92. Vliv kyselin" máselné na výměnu látko
vou v organismu živoči$ném. Napsal Ing. Dr. ]. 
R.ech k a Ce11e <l·So Kč.. 

Sv. 9.l. Výsledky polnfch pokusů se strniotnlm 
zeleným hnn)enhn. Ze Svazu výzkumnýcl:; ústavů země-

ňěl•kých, lesnických a zeměděl~ko-prOmyslo~ch v Praze. 
Zpracoval Ing. Dr. A. Němec, Cena 15·- Kč. 

Sv. 94. Die Rebenziichtung ln Sildmahren. Ein 
Zehnjahresbcricht 1922-193 l. Von Direktor A. St um mer 
und PrcJf. Dr. Fr. Frimmel. Cena 10 Kč. 

Svazek Q5. Výsledky výzkumnlctvi v oboru -země
dělské techniky za r. ! 931. K tisku upravil Ing. Dr. A. 
Stehlík. Cena 10.- Kč. 

Svazek 96. O původu kyseliny mléčné v siláži. 
Napsal Ing. Dr. B. Cu ř in. Cena 8·- Kč. 

Svazek 97. Výsledky polních pokusů se stupňo
vanými dávkami superfosfátu a Thomasovy moučky, 
provedených v letech 1927-193v. Ze Svazu v~)zk. 
ústavů zeměď., les. a zeměď. průmysl. v Praze. Zpracoval 
Ing. Dr. A. Němec. Cena JO·- Kč. 

Svazek 93. Pťidní poměry katastrálnino území 
Dolní Újezd u Litomyšle, Část II. Mikrobiologické 
poměry v vůdách dolnoúiezdských. Napsali Ing. Dr. 
V. Káš a Ing. D •. ]. Spirhanzl. Cena 14. Kt. 

Sv. 99. Některé otázky dendrom ctrické, týkající 
se inventarisace zásob porostu. Napsal Ing. Dr. A. 
Leporský. Cena 17.-Kč. 

Sv. 100. Obst- und Zierhaum-Alleen. Eine Ab· 
handlung Uber Strassenalleen, .,;npflazungen lángs Eisen
bahnlinien und 'X'asserlauten, Uber die Bepflanzug óder 
Fliichen ur.d unfruchtbarcr lfange. Von Ir.g. Dr. K. K a· 
menický. Cc:ia 12.- Kč. 

Sv. 101. Půdy okresu Český Brod. (Průvodni 
zpráva k půdoznalecké mapě.) Napsal Ing. Dr. J. Spir
h a n z I Cena 23·- Kč. 

Sv. 102. Výsledky polních pokusů s hnojením 
stupňovanými dávkami 40°/ 0 draselné soli provede
ných v letech 1927-HlO. Ze Svazu výzkůmných ústavů 
zcm0dčlských, les. a zeměd.-průmysl. v Praze. Zpracoval 
Ing. Dr. A. Němec. Cena ú.- Kč. 

Sv. l 03. Biochemické studie o vlivu hrabáni les
ního steliva na půdu a porost. Napsal Ing. Dr. A. Ně· 
n1ec. Cena 17.- Kč. 

Sv. 10·1-. Výsledky pokusného pěstován~ americ
kých plodných hybridů na Moravě. Část I. Ze Svazu 
výzkum. ústavů zeměděl~kých, lesnických a zemědčl'lko
p~umyslových v Praze. Zpracovo.1 Ing. Dr. K. Ne o r a I 
Cena 9·- Kč. 

Sv. 105. Odrůdové pokusy s b·rambory v Cesko
slovcnsku v letech 1921-1928. Ze Svazu výzkum. ústa
vu zemědělských, lesnických a zemědélsko-průmyslových 
v Praze. Zpracovali: P:-of. Ing. Dr. F. Chmel a ř a Ing. 
Dr. J. š i m on. Cena 20· - Kč. 

Sv. 106. Hořčík a jeho vztah k vápnu v půdách 
českých. (Loewův „vápnový faktor". - Hnojeni hořeč
naté.) Napsal Ing. Dr. V. Gčssl. Cena 11·- Kč. 

Sv. 107. Závlaha postřikem, je.il vliv na teplotu 
půdní, množství a jakost sklizně. Napsal Ing. Dr. 
V. Vrbenský. Cena 20.- Kč. 

Sv. 108. Výsledky polních pokusů s hnojením 
ledkem ostravským, nitrofoskou a nitrofosem. Ze 
Svazu výzk. ústavů. zeměd., les. a zeměd.-průmysl. v Praze. 
Zpracoval Ing. Dr. A. Němec (v tisku). 

Sv. 109. Výsleiky výzkumnictví v oboru zeměd. 
techniky za r. 1932. K tisku upravil Ing. Dr. A. Stehlík 
(v tisku). 

Sv. 110. Ovocnářské oblasti československé s vý
běry tržních odrůd ovocných. Napsal Ing. Dr. K. 
Kamenický (v tisku). 

Sv. 11 l. Výsledky polních orientačních pokusů 
s hustotou setby a hnojením ovsa a otimé pšenice, 
prove.lených v letech 1929/30 a 1932. Ze Svazu výzk. 
ústavu zerněd., les. a zeměd.-průmysl. v Praze. Zpracoval 
Ing. Dr. F. Duchoň. Cena 3·- Kč. 

Sv. 112. Návrh odrůd pro pšeničné oblasti v 
Československu. Ze Svazu výzk. ústavu zeměd., les. a 
zeměd.-prúmysl. v Praze. Redakčně upravili: Prof. Dr. 
P. Chmelař a Dr. J. Šimon. Cena Ill· -- Kč. 

Sv. l 12a Sortenvorschlilge fiir Wei7enbaugebiete 
in der Tschechoslowakei. Aus dem Verband d. landw., 
ťorstw. u. land,1,·.-industr. Versuchsanstalten i. d. tschecho
slo-,,.-akischen Republik. Redi5iert von prof. Dr. F. Chmelař 
und Dr. J. Šimon. Preis 10·- Kč. 

Sv. lU. Topografie lesU v českosloveµské repu
blice. Část J. Vysoké Tatry. Napsal G. Vincent. Cena 
27·-- Kč· 
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