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ABSTRAKT
Evidence výskytu starých a krajových odrůd v alejích a stromořadích Orlických
hor
Lidé jiţ od pradávna pěstovali na svých pozemcích ovocné stromy a keře. V dnešní
době se pěstuje mnoho moderních, barevných, odolných i chuťově výjimečných odrůd,
které dnešní trh vyţaduje. Dováţí se velké mnoţství zahraničního ovoce, mnohdy
cenově výhodnějšího pro spotřebitele. Moje práce je zaměřena na průzkum ovocných
stromů v alejích a stromořadích v oblasti podhůří Orlických hor. Jedná se o staré
stromy a odrůdy, které se na našem území v minulosti pěstovaly. Postupně se tyto staré
porosty likvidují, na jejich místo se podél silnic sázejí zcela jiné stromy. Mizí tak i
mnoţství poměrně vzácných odrůd, které by bylo velmi důleţité zachovat pro další
generace z několika důvodů. Tento starý genofond má i v dnešní době velký význam
pro moderní ovocnáře. V práci bych chtěla také upozornit na důleţitost zachování a
upřednostnění našeho českého trhu. S tím úzce souvisí šlechtitelská práce našich
ovocnářů, zaloţená na tradičních a původních odrůdách.
Klíčová slova: staré odrůdy, stromořadí, ovocné aleje, genofond, lidvidace starých
stromů, zachování tradičních a původních odrůd, důleţité pro další generace.

ABSTRACT
Occurence records of the old regional varieties in the avenues oof alleys of the
Orlické Mountains
People have planted the fruit trees and fruit bushes on their land since time immemorial.
Nowadays many modern, colourful and hardy varieties with an exceptional taste are
planted as they are required by the market. Large amount of fruit is imported from
abroad. It is frequently more affordable for consumers. My thesis is aimed as the
research of the fruit trees in the avenues and alleys in the foothills of the Orlické
Mountains. The research is concerned with the old trees and varieties planted in our
region in the past. This vegetation is gradually eliminated and replaced with completely
different trees being planted along the roads, resulting in the disappearance of many rare
varieties that would be worth preserving for the next generations for several reasons.

This old gene pool is of a great importance for the modern fruit growers even
nowadays. The next reason that should be mentioned is the importance of preserving
and giving priority to the Czech market. This is closely related to our fruit growers'
cultivation work based on the traditional and genuine varieties.
Key words: old varieties, avenues, fruit-tree alleys, gene pool, elimination of the old
trees, preserving the traditional and genuine varieties, importance for the next
generations.
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1. ÚVOD
Ovocné stromy doprovázejí člověka od jeho dávné minulosti a nic se na této skutečnosti
nezměnilo ani v dnešní moderní době. Člověk se postupem času naučil ovoce vyuţívat
jako zdroj potravy, ovocné stromy pěstovat a výběrem nejlepších jedinců šlechtit.
Ovocné dřeviny nemají však pro nás význam pouze z hlediska výţivy. Pro dnešní
krajinu, zahlcenou moderní technikou, velkými sídlišti a průmyslovými středisky, má
ovocný strom nejen ozdravnou funkci v přírodním prostředí ale i nesmírnou estetickou
funkci.
V naší zemi se pěstovalo velké mnoţství krajových odrůd jiţ na počátku minulého
století a některé z nich se uchovaly i do dnešní doby. Krajové odrůdy se rozšířily ve
větší oblasti, v několika okresech. Oproti tomu vznikly některé odrůdy, které se objevily
v určitém místě a rozšířily se do několika lokalit. Takové odrůdy označujeme jako
lokální nebo místní. Lokální odrůdy jsou neznámého původu, jsou však velice dobře
přizpůsobeny místním klimatickým podmínkám.
Starými odrůdami se nazývají takové, které dosahují určitého stáří, několika desítek let
od svého vzniku. Některé staré odrůdy se dochovaly do dnešní doby, ale je mnoho
takových, které jiţ úplně vymizely. Naše země měla ve své historii mnoho věhlasných
pomologů, kteří svoji dlouholetou, mnohdy i celoţivotní, usilovnou prací, vloţili názvy
svých výpěstků a tím i svoje jméno právě do těchto odrůd, kterým dnes říkáme staré.
V oblasti podhůří Orlických hor a vůbec v celém Královéhradeckém kraji, mělo a má i
dnes pěstování ovocných stromů bohatou minulost a velkou tradici. Vzešla odsud řada
takových ovocnářů, kteří nejenom vtiskly názvy některým starým odrůdám, ale stali se
váţeným jménem i za hranicemi naší země.
Je proto dnes naším velkým úkolem a zároveň i posláním zachovat v názvech těchto
odrůd mnohaletou snahu a práci našich ovocnářů.
Zachování těchto starých odrůd nemá význam jen pro svoji historickou hodnotu.
Odrůdy, které se dochovaly, jsou zdrojem zdravé genetické základny, potřebné pro
moderní šlechtitelství. V současné době je třeba nabízet pro trh odrůdy, které jsou jak
trţně a spotřebitelsky zajímavé, ale i zdravé a odolné proti různým chorobám a
škůdcům. (www.valasskakrajina.cz)
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2. CÍL PRÁCE
Cílem práce je zjistit druhovou a odrůdovou skladbu ve vybraných katastrech obcí
Orlických hor, zhodnotit klimatické, půdní, zeměpisné a antropogenní vlivy. Z dostupné
literatury vypracovat literární přehled zaměřený k otázkám nároků ovocných druhů,
způsobů pěstování a hospodářskému vyuţití sklizeného ovoce. Dle moţností určit
druhové a odrůdové zastoupení, růstové znaky, zdravotní stav, stáří stromů, způsob
pěstování a agrotechniku. Dalším úkolem je pouţít stanovená bodovací kritéria k dílčím
úsekům hodnocení.
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3. LITERÁRNÍ PŘEHLED
3.1 Botanická charakteristika vybraných ovocných druhů
3.1.1 Jabloň, rod Malus, Mill.
Jabloň patří do řádu růţokvětých (Rosales), čeledi růţovitých (Rosaceae) a podčeledi
jablkovitých (Maloideae). Zařazujeme ji do dvouděloţných rostlin. U nás se původně
pěstovala jabloň lesní (Malus silvestris), s mohutným vzrůstem aţ 18m a s plody různé
barvy i tvaru. Spolu s jabloní nízkou (Malus pumila) patří k prapůvodním rostlinám, ze
kterých vzešly všechny kulturně pěstované odrůdy jabloní.
Ţivotnost stromu je 80 aţ 150 let. Štěpované odrůdy mají ţivotnost kratší. Jabloň začíná
plodit mezi 5 a 15. rokem. (http://botany.cz)
Jabloň je hojně pěstovaná ovocná dřevina s velkým počtem kultivarů, které se od sebe
liší tvarem, barvou, chutí plodů. Kultivary se roubují na podnoţe M.domestica. Jabloň je
nejvyýznamnější ovocný druh mírného pásu.

Obecná charakteristika a vlastnosti jabloní
Kořeny: jabloně zakořeňují mělčeji neţ hrušně. Na kořenový systém má vliv pouţitý
druh podnoţe a půda. Převáţná část kořenů je v hloubce 20 aţ 60 cm. Největší hustota
kořenů je u kmene stromu. Nejmohutnější kořenová soustava je na hlubokých, dobrých
půdách, kde vertikální kořeny dosahují hloubky i několika metrů. Naproti tomu na
mělkých půdách s těţkou spodinou nebo vysokou hladinou spodní vody se utváří
kořenová soustava při povrchu. (DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)

Habitus: jabloň je strom nebo keř 6 aţ 14 m vysoký, podle vzrůstnosti odrůdy. Dospělé
stromy jednotlivých odrůd mají charakteristický vzhled a stavbu koruny – habitus.
Setkáváme se s korunou kulovitou, vysoko (vznostně) kulovitou, široce (ploše)
kulovitou, široce rozloţitou (plochou) i vysoko rozloţitou, rozloţitě převislou, široce
pyramidální, výjimečně i jehlancovitou.
Koruna mnohých odrůd je v dospělosti převislá, můţe být také vejčitá i opakvejčitá.
Odrůdy jabloní se od sebe liší také ve velikosti korun. Také hustota koruny bývá u
jednotlivých odrůd různá. (DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)
13

Listy: kulturní odrůdy jabloní mají listy nedělené, střídavé, opadávající. Jsou v nich
velké rozdíly jak ve velikosti, tak i ve tvaru zoubkování, barvě, plstnatosti, nervatuře,
lesku apod. Čepel listová bývá 6 aţ 14 cm dlouhá, 3 aţ 8 cm široká. (DVOŘÁK,
VONDRÁČEK, 1969)

Květ: květy jabloní jsou velké, pravidelné, oboupohlavní, sestavené v chocholících.
Chocholík má 4 aţ 8 květů. Kalich je přirostlý k češuli a skládá se z pěti kališních
lístků. Květ je aţ 5 cm široký. Korunní lístky jsou bílé, vně narůţovělé. Tyčinek v
květu je 15 aţ 25, pestík má 4 aţ 5 plodolistů. Jabloň kvete v květnu, po hrušních.
Doba květu je závislá na odrůdě, stanovišti a klimatických podmínkách. V době květu
jsou mezi odrůdami značné rozdíly. Z kaţdého květu se plod nevyvine. (DVOŘÁK,
VONDRÁČEK, 1969)

Opylovací poměry: kulturní odrůdy jabloní jsou cizosprašné. Kaţdá jabloňová odrůda,
aby mohla vytvořit plody, vyţaduje proto opylení odrůdou jinou, která musí mít dobře
klíčivý pyl. Dochází k případům, kdy ani dobře klíčivý pyl (diploidní odrůdy) neoplodní
uspokojivě kaţdou odrůdu. Tato oplodňovací neschopnost se nazývá inkompatibilita
(intersterilita). Je zaloţena geneticky. Někdy můţe být násada plodů způsobena i
partenokarpií, při níţ se vytvářejí bezsemenné plody bez oplodnění. Je to ale výjimečný
jev. Jabloně jsou cizosprašné dřeviny, a proto je důleţité, aby odrůdy, které se mají
vzájemně oplodňovat, také v současné době kvetly. (DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)

Plod: malvice je průměrně 4 aţ 9 cm dlouhá a 5 aţ 10 cm široká, různého tvaru
(kulovitá, zploštělá, soudkovitá, kuţelovitá). Semena jsou 8 aţ 10 mm dlouhá, v
pergamenovitých pouzdrech, nejčastěji po dvou. ( http://botany.cz)
Jablka mají zdravotní a dietetický význam. Nemají vysokou kalorickou hodnotu.
Obsahují aţ 86 % vody, 1,30 % buničiny, 0,50 % dusíkatých látek, 0,10 % tříslovin a
0,33 % minerálních látek. Obsah cukrů kolísá od 6 do 16 % podle odrůd. Nejvíce je
fruktózy (6,50 – 11,80 %). Z organických kyselin je nejvíce zastoupená kyselina
jablečná. Jablka obsahují malé mnoţství dusíkatých látek, tuků, tříslovin a éterických
olejů. Významný je obsah vitamínů A, B1, B2 a C.
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U plodu studujeme znaky vnější a vnitřní. Z vnějších znaků jsou nejdůleţitější velikost
a tvar plodu, barva a povrch slupky. Tyto znaky jsou vedle jakosti duţniny nejdůleţitější
pro obchod. Z vnějších znaků se posuzuje také stopka a kalich. Z vnitřních znaků se
posuzují znaky duţniny, jádřince, semen a doba zrání plodů. (DVOŘÁK,
VONDRÁČEK, 1969)

3.1.2 Hrušeň, rod Pyrus L.
Hrušně, (Pyrus L.) patří do řádu růţokvětých (Rosales), čeledě růţovitých (Rosaceae)a
podčeledě jabloňovitých (Maloidae).
Nejpravděpodobnějším místem původu je území Kavkazu a Číny. Základem pro dnes
pěstované odrůdy je Pyrus communis. Na našem území je moţné se setkat i se
zplaňělými druhy hrušní, které mohou být staré více jak stopadesát let. Jedná se hlavně
o příhraniční vesnické lokality. Tyto staré stromy, mnohdy obřích rozměrů, mají i v
dnešní době velký význam v podobě semen, která jsou cenným materiálem pro
získávání semenáčů a pláňat. Pro výzkum v oblasti zkoumání původních odrůd je to
velmi důleţité.
Rod hrušeň (Pyrus L.,) se vyskytuje v mnoha druzích a formách. Většina pěstovaných
odrůd se zařazuje k druhu hrušeň obecná (Pyrus Communis L.,), která roste divoce v
jihozápadní Asii. Pravděpodobně vznikla jako dávný kříţenec několika maloasijských
druhů. U nás planě roste hrušeň polnička (Pyrus pyraster L.,). Sporadicky se v krajině
vyskytují mohutné, často solitérní stromy. Avšak většina jedinců je jiţ hybridního
původu s krví některé z odrůd hrušně obecné. (TETERA a kol., 2006)
Obecná charakteristika a vlastnosti hrušní
Hrušně koření velmi hluboko, často se kořeny nacházejí i vtřímetrové hloubce. Stromy
dorůstají aţ do výšky dvaceti metrů, coţ má za následek obtíţnou sklizeň. Můţe proto
docházet k pádu zralých plodů a jeho znehodnocení. Aby se tomuto problému předešlo,
roubují se v dnešní době hrušně na kdoulové podnoţe. Ty nemají tendenci narůstat do
takových výšek a i jejich růst není tak bujný.
Hrušeň je cizosprašný strom. Objevují se ale i samosprašné odrůdy. Často u nich
můţeme pozorovat partenokarpii – tvorbu plodů bez semen. Strom je opadavý, poměrně
odolný. Plody dorůstají do velikosti 8x18 cm. Obsahují draslík a riboflavin.
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Kořeny podnoţí a borka kmene: hrušňová podnoţ vytváří silný kůlový kořen, který se
v půdě bohatě člení proniká do značné hloubky. Kdouloň, která je zákrskovou podnoţí
pro některé odrůdy hrušní, má kořenovou borku tmavší, kořeny jsou slabší a větví se
mělce pod povrchem. Větší kmenné tvary hrušní se štěpují na semenáče planých
hrušní. Slabě rostoucí odrůdy dorostou i na hrušňovém semenáči jen do
velikosti zákrsku. Kdouloňová podnoţ zpomaluje růst a urychluje vývoj naštěpované
hrušňové odrůdy. Vznikne zákrsek, který plodí dříve a má kratší věk ve srovnání se
stejnou odrůdou na pláněti. Trpí ale na poškození mrazem. (ČERNÍK, BOČEK,
VEČEŘA, 1969)
Habitus stromu: dospělé stromy mají podle vzrůstu, větvení a hustoty koruny
charakteristický tvar. Uplatňuje se zde i vliv pěstované odrůdy hrušně, zvolená podnoţ
a pěstovaný tvar.
Vzrůstnost jednotlivých odrůd v určitých pěstitelských podmínkách, nástup plodnosti a
tvarová rozmanitost korun má základní význam při volbě typu výsadby, například
čtvrtkmeny nebo palmety, její odrůdové skladbě a vzdálenosti stromů (sponu). V trţním
ovocnářství dáváme dnes přednost odrůdám středně aţ slabě vzrůstným. Do malých
zahrad se rovněţ nehodí odrůdy, které mají mohutný vzrůst, naopak zde nejlépe
vyhovují odrůdy slabě rostoucí a brzy plodící. (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1969)
Letorosty: u jednotlivých odrůd se liší barvou, leskem kůry a celkovým tvarem,
polohou a barvou pupenů.
Listy: podle listových čepelí a řapíků můţeme mnohdy určit i odrůdu. Velikost, tvar,
barva, poloha, mnoţství a další vlastnosti jsou rozpoznávacími znaky pro jednotlivé
odrůdy. Také řapíky mají různou délku, sílu i barvu a tak jsou charakteristické pro
danou odrůdu.
Květy: květy odrůd hrušní se liší různou velikostí, tvarem a uspořádáním korunních
plátků. Jsou pětičetné.
Opylovací poměry: hrušně jsou cizosprašné. K opylování květů je třeba opylovačů,
hlavně včel. Jedno včelstvo stačí opylit zhruba 0,4 ha sadu. U hrušní se také vyskytuje
partenokarpie, kdy se plod vyvine bez opylení.
Plod: plody hrušně, hrušky, patří mezi malvice. Botanicky jsou zařazeny mezi nepravé
plody rostlin jabloňovitých, (jádrovin), ke kterým patří jabloň, hrušeň, jeřáb,
kdouloň.Vznikají srůstem zduţnatělého květního lůţka češule s oplodím pětipouzdrého
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semeníku. Plody jednotlivých odrůd mají různý tvar, charakteristický k určité odrůdě.
Také duţnina hrušek má jemné barevné odstíny a příznačnou vůni podle odrůd.
(ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1969)
3.1.3 Třešeň, rod Prunus
Třešeň (Prunus avium L.,) je druh rodu Prunus, čeledi růţovitých (Rosaceae), podčeledi
Prunoideae. Kulturní odrůdy třešní a višní patří do sekce Eucerasus podrodu Cerasus.
Třešně rozdělujeme podle tuhosti duţniny a barvy plodu. Rozlišujeme chrupky, s
duţninou tuhou, srdcovky s duţninou měkkou a polochrupky s duţninou polotuhou.
Podle barvy slupky rozeznáváme odrůdy tmavé (černé), pestré a ţluté (světlé).
(DVOŘÁK a kol., 1978)
Obecná charakteristika a vlastnosti třešní
Třešně dosahují stáří 60 aţ 80 let, někdy i více.
Habitus stromu: stromy mají nejčastěji široce vejčitou korunu.
Listy: nedělené, podlouhle vejčité, velké, 10 – 15 cm dlouhé, špičaté, na bázi
zaokrouhlené, hrubě nestejně pilovité, světleji zelené, řapíky s 1 – 2 červenými
ţlázkami
Květy: bílé, sestavené v bezlistých okolících. Stopky jsou 3 – 5 cm dlouhé.
Plody: peckovice, kulovité, lysé, s nasládlou duţninou. Velikost plodů závisí na odrůdě,
stanovišti, intenzitě pěstování i velikosti násady. Podle doby zrání se třešně zařazují do
tzv třešňových týdnů. Počítají se ode dne zrání 'Rychlice německé', která zraje jako
první.
Opylovací poměry: třešně jsou diploidní a cizosprašné. Pyl přenášejí včely.
(DVOŘÁK a kol., 1978)
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3.2 Pěstování ovocných stromů a vyuţití ovoce
3.2.1 Agrotechnika pěstování ovocných stromů
3.2.1.1 Pěstování jabloní
Odrůdy jabloní se pěstují v různých tvarech a sponu na rozdílných podnoţích.
Vysokokmeny a polokmeny se pěstují na podnoţích mnoţených semeny. Čtvrtkmeny a
zákrsky se pěstují na vegetativně mnoţených podnoţích skupiny M(Malling) nebo EM
(East Malling). Při velkovýrobním způsobu pěstování nejsou velké a středně velké tvary
jabloní vhodné.

Podnoţe: podle vzrůstnosti odrůd se volí podnoţe, tvary a spony ve výsadbách. Dnes
dáváme přednost odrůdám středně, popřípadě slaběji rostoucím (DVOŘÁK,
VONDRÁČEK, 1969)
Janče, Malus pumila var. paradisiaca zakrslá forma jabloní se pouţívá pro vegetačně
mnoţené podnoţe. Duzén, Malus pumila var. Praecox, zplanělá forma jabloní jako
podnoţ skupiny M (Malling). (http://botany.cz)

Údrţba a řez jabloní
Jabloně vyţadují řez pro zajištění optimálních podmínek pro svůj růst a plodnost. Bez
řezu by koruny stromů byly zahuštěné,

zastíněné,

plodonosné dřevo by se stalo

neproduktivním a zasychalo by. Odborně provedený řez ve správnou dobu zajišťuje
stálou a vysokou plodnost. Řez ovocných stromů je náročný na ruční práci a odbornou
zdatnost pracovníků. K základním řezům ovocných stromů patří řez výchovný a
udržovací. U starších a poškozených stromů se provádí zmlazovací řez.

Výchovný řez: u jabloní se provádí výchovný řez v období růstu stromků, a to od sadby
do 4. - 6. roku podle pouţitého tvaru, odrůdy a podnoţe. Je velmi důleţitý pro
zapěstování správné kostry koruny. Pokud se po výsadbě stromek dobře zapěstuje,
vytvoří se předpoklad pro udrţení vysoké plodnosti bez ohýbání a lámání větví.
(DVOŘÁK, 1987)
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Udržovací řez: cílem udrţovacího řezu je udrţení vhodného poměru růstu k plodnosti
stromu, coţ je předpokladem stálých, vysokých a kvalitních sklizní ovoce. Udrţovací
řez udrţuje dobrou kondici stromu. V intenzívních výsadbách se tento řez provádí po
co nejdelší dobu, aby se co nejvíce oddálily příznaky stárnutí stromu. (DVOŘÁK, 1987)
U stromů, kde nevyhovuje pěstovaná odrůda, velikost stromu nebo při doplnění
vhodného opylovače, se přistupuje k přeroubování stromu.

Pěstované tvary jabloní
Jabloně se pěstují v různých tvarech. Pouţívané tvary vyţadují svůj vlastní sortiment
pro intenzívní pěstování.
Vysokokmen: výška kmene je 180 cm. V současné době se pouţívá jen omezeně v
extenzívních výsadbách. Jako podnoţ se pouţívá semenáč. Stromy se doţívají vysokého
stáří ale kvalita plodů není tak vysoká, jak u zákrsků.
Polokmen: výška kmene je 140 cm. Je vhodnější neţ vysokokmen, je niţší a můţe se
snadněji sklízet a ošetřovat. Jako podnoţ se pouţívá semenáč, někdy vegetativně
mnoţené podnoţe M 11 a M 16, někdy A². Polokmen se vyuţívá do souvislých výsadeb
i na svazích.
Čtvrtkmen: výška kmene je 80 – 100 cm. Hodí se pro intenzívní velkovýsadby. Jako
podnoţe se pouţívají pro velmi plodné a slabě vzrůstné M 11 a A2, pro ostatní M1, M2.
Čtvrtkmeny se doţívají 35 aţ 40 let.
Zákrsek: výška kmene je 40-60 cm. Jako podnoţe se pouţívají M I a IV, dle stanoviště a
pouţité odrůdy. Výsadby zákrsků mají ţivotnost 25 aţ 30 let a mohou se kombinovat s
čtvrtkmeny.
Vřetenovitý zákrsek: výška kmene je 40 – 50 cm. Hodí se hlavně do zahrad. Jako
podnoţ se pouţívá M IX, v horších půdách M 2. Na stanovišti vydrţí 18 aţ 25 let.
Palmety: Uplatňuje se u nich různý způsob tvarování, vyuţívá se při pěstování
ovocných stěn pro intenzívní ovocnářství.
Pěstované tvary vytvářejí různé typy výsadeb. Pro zvolení určitého typu výsadby je
důleţité zhodnotit, jaké jsou podmínky pro pěstování, půda, poloha, podnebí, odrůdy,
které chceme pěstovat.
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Choroby: úspěšné pěstování jabloní, ale i ostatních druhů, je kaţdoročně ohroţeno
výskytem chorob i ţivočišných škůdců. Jejich působení je sice omezeno na určité
období, ale jejich výskyt trvá téměř celý rok.(HRIČOVSKÝ, ŘEZNÍČEK, SUS, 2003)
Houbové choroby: strupovitost jabloně (Venturia inaequalis), padlí jabloňové
(Podosphaera leucotricha), moniliová hniloba (Monilinia fructigena), nectriová
rakovina (Nectria galligena), sazovitost jablek (Gloeodes pomigena).
Fyziologické choroby: fyziologická skvrnitost jablek, křenčení jablek a korkovatění
duţniny.
Virové choroby: virová mozaika jabloně (Apple Mosaic Virus)

Škudci: svilušky (Tetranychidae), mera jabloňová (Psylla mali), mšice (Aphidoidea),
pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea), obaleč jablečný Cydia pomonella), květopas
jabloňový (Anthonomus pomorum), píďalka podzimní (Operophtera brumata), molovka
jablečná (Argyresthia conjugella), vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum), zobonoska
ovocná (Rhynchites bacchus) (HRIČOVSKÝ, ŘEZNÍČEK, SUS, 2003)

Výţiva a hnojení jabloní
Hnojení a výţiva jabloní zajišťuje bohatou úrodu jablek. Na kvalitu hnojení jsou
náročné zejména mělce kořenící vegetativní podnoţe, které vytvářejí menší kořenový
systém. Jabloně mají vysokou spotřebu dusíku, draslíku a vápníku. Důleţitá je také
kyselina fosforečná. Jabloně potřebují pro správný růst a vývoj plodů také hořčík,
stopové a uţitečné prvky, jako je bór, ţelezo, měď, mangan, zinek a síru. Spotřeba ţivin
je u jednotlivých tvarů a typů výsadeb různá a ovlivňuje ji také velikost sklizně. Pro
zajištění dobré výţivy je nutné, aby půda obsahovala dostatek ţivin a to v přístupné
formě. (DVOŘÁK, 1987)

Výţiva a hnojení ovocných druhů má mnoho zvláštností, které vyplývají z jejich
biologické povahy. Patří mezi vytrvalé rostliny, které zůstávají mnoho let na jednom
stanovišti. U jabloní (u současných typů intenzívních výsadeb) se počítá s ekonomickou
efektivní ţivotností 18 aţ 25 let. Některé kmenné tvary jabloní dosahují mnohonásobně
delší ţivotnosti , tj. 60 a více let.
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Významná jsou věková období – období silného růstu vegetativních částí, období
plodnosti a období stárnutí. Kaţdé toto období má zvláštní nároky na příjem ţivin. První
období silného růstu vegetativních částí vyţaduje růstový, dusíkatý metabolismus s jeho
intenzívním příjmem. V období plodnosti vzniká v souladu s kořenovým systémem
velký asimilační aparát. Do dusíkatého metabolismu vstupuje metabolismus sacharidů,
který společně s růstovými látkami způsobuje zakládání a diferenciaci květních pupenů.
Kromě dusíku je přijímán fosfor, draslík, hořčík, vápník, mikroţiviny a další prvky.
Dusíkatý metabolismus v období stárnutí podporuje růst vegetativních orgánů a
oddaluje je. (HRIČOVSKÝ, ŘEZNÍČEK, SUS, 2003)

Chemická ochrana
Chemická ochrana jabloňových výsadeb je v současné době jediným zásahem, který
umoţňuje spolehlivě zlikvidovat kalamitní výskyt škodlivých činitelů. Proto nelze
uvaţovat o tom, zda ovocné stromy chemicky ošetřovat či nikoli, z hlediska zdravotní
prevence. Je třeba se snaţit, aby negativní vlivy ochrany byly co nejmenší nebo zcela
vyloučeny. (DVOŘÁK, 1987)
V současné době existuje velmi pestrá škála prostředků chemické ochrany ovocných
výsadeb, různé moţnosti vyuţití a kombinace přípravků. Perspektivu do budoucnosti
májí i biologické přípravky, které jsou šetrnější a mnohdy výhodnější.
Zralost a sklizeň ovoce: doba zrání je dědičně zaloţená odrůdová vlastnost,
ovlivňovaná klimatickými a stanovištními podmínkami i způsobem pěstování.
Rozeznáváme zralost sklizňovou (fyziologickou) a konzumní. V době sklizňové zralosti
se plody lehce oddělují od plodonoše a mají hnědě zbarvená semena. Zralost sklizňová
a konzumní se časově téměř kryje pouze u letních odrůd, které mají krátkou
uchovatelnost. Podzimní a zejména zimní odrůdy konzumně dozrávají teprve po
uloţení, někdy i za několik měsíců po sklizni. Jablka sklízíme opatrně, aby se
nepoškodily a neotlačily. Průměrná sklizeň jablek z jednoto stromu se pohybuje od 10
do 15 kg. (DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)
Sklizeň jablek je vyvrcholením práce ovocnáře. Její neodborné provedení můţe
znehodnotit celoroční snaţení. Plody se musejí sklízet co nejpečlivěji, a to jak vzhledem
k plodům, tak i ke stromům. Poškozené plody bývají infikovány mikroorganismy a od
jednotlivých napadených plodů se infikují okolní plody. Proto je nutné napřed se
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seznámit jak se správnou technikou česání jablek, tak i s charakteristikou česaných
odrůd. (DVOŘÁK, 1987)
Skladování ovoce: skladujeme pouze nepoškozené plody. Odrůdy jablek mají různé
nároky na podmínky skladování, na teplotu a vlhkost. Příznivé podmínky prodluţují
uchovatelnost plodů hlavně u podzimních a zimních odrůd. Letní odrůdy skladujeme při
teplotě -0,5 aţ 0°C při relativní vlhkosti 88-90 %.Obvykle se jablka skladují při teplotě
0 aţ +1°C. Některé orůdy ale potřebují pro skladování vyšší teplotu, kvůli hnědnutí
duţniny. Ideální jsou sklady s upravenou atmosférou, v nichţ se reguluje teplota,
vlhkost i sloţení vzduchu. Při optimálních skladovacích podmínkách je trvanlivost u
zimních odrůd o 2-3 měsíce vyšší. (DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)

3.2.1.2 Pěstování hrušní
Hrušním se v našich podmínkách daří nejlépe na jihozápadních svazích, do výšky 400
m.n. m. K správnému růstu vyţadují středně vlhké, dobře ţivinami zásobené, propustné
a hluboké půdy. Chladné a vlhké oblasti hrušním neprospívají. Stromy jsou zde ve větší
míře náchylné na strupovitost. Za optimální pro pěstování hrušní se udává roční úhrn
sráţek 500 aţ 600 mm. Průměrná roční teplota by měla být 8°C.
HAMERNÍK (1960) uvádí, ţe hrušeň na rozdíl od jabloně koření hluboko, zvláště
pokud je pěstována na semenáčích, ţádá proto hlubší půdu. Hrušeň pěstovaná na kdouli
se spokojí i spůdami mělčími. Ideální hruškové půdy jsou úrodné, hluboké, hlinité
náplavy, dostatečně propustné, teplé, ţivinami dobře zásobené a dostatečně vlhké.
Nevhodné jsou těţké půdy jílovité, mokré, chladné a nepropůstné, v nichţ hrušeň
všeobechně trpí ţloutnutím listů, zasycháním špiček výhonů a náchylností k chorobám.
Stejně nevhodné jsou i půdy vyčerpané, hubené a štěrkovité. Hrušeň snáší i půdy lehčí,
jsou-li alespoň ve spodině vlhčí.
Podnoţe pro hrušně se získávají jak ve formě pohlavně, tak i nepohlavně
mnoţené.(www.konev.cz)
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Pohlavně mnoţené:
hrušňové pláně

- dobré zakořeňování naštěpovaných odrůd
- dlouhověkost, bohatá úroda
- náchylnost k listové skvrnitosti
- pozdější úroda

hrušňový semenáč - je důleţité vybírat místní odrůdu pro odolnost vůči mrazu
- moţno vyuţít na kmenné tvary
- výsadba na sušší stanoviště, nesnáší přemokření
Nepohlavně mnoţené podnoţe:
Kdouloň podlouhlá (Cydonia oblonga)
- vyţaduje sušší, ţivné půdy
- choulostivá na vápno (trpí ţloutenkou)
- slabý růst
- vyšší plodností se ale strom rychle vysiluje a brzy stárne
- náročnost podnoţí na teplotu a kvalitu půdy
Kdouloň zakrslá (typ MC) – vhodná podnoţ
- vyšší vzrůst, přírůstek je ale velmi malý
- náročnost na stanoviště
- koření do hloubky jednoho metru
- chráněná místa kvůli náchylnosti kořenů k namrzání
- vyţaduje nejteplejší stanoviště
Hrušně s podnoţí kdouloně /zákrsek/ plodí po čtvrtém roce od výsadby. Vlivem
podnoţe mají sníţenou ţivotnost na maximálně 35 let. Jestliţe jsou vytvořeny příznivé
podmínky pro správný růst, jsou dobré klimatické podmínky a odrůda je vhodně
vybraná, je moţné dosáhnout ročně 25kg ovoce. Úroda je ale mnohdy sníţená
vymrzáním. Proti tomu pláně se doţívá i vysokého věku. Plodí ale aţ desátým rokem
a kolem dvacátého roku dosahuje plné plodnosti. Má vysokou úrodu (aţ 60kg ročně),
plodnost je vyrovnaná. Stromy jsou proti vymrzání poměrně odolné. (www.konev.cz)
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Údrţba a řez hrušní
Na jaře se plocha pod mladými stromky udrţuje bez plevelu nebo se mulčuje vrstvou
kůry. Květy je třeba chránit před mrazem.
V létě se provádí probírka hrušek a letní řez jednoletých výhonů.
Podzim je obdobím sklizně, uskladnění a zpracování plodů.
V zimě se provádí radikální řez, odstraňují se mumifikované plody a přihnojuje se
kompostem. (www.konev.cz)

Řez hrušní:
Pro správný vývin ovocných stromů je velmi důleţitá včasná a odpovídající úprava
koruny řezem. Je to velmi důleţitý pěstitelský zásah pro dosaţení dobrého výnosu, pro
vytvoření velkého a zdravého plodu, odpovídající dobré kvalitě pro spotřebitele.
U hrušní se vyuţívají tyto tvary koruny:
Pyramidální tvar koruny: Vyznačuje se dobře vyvinutým středovým výhonem, vyuţívá
se rozpěra mezi středovým výhonem a kosterními větvemi. Mělo by být nejvýš pět
kosterních větví, výhony mají svírat úhel 70 – 80°. Je třeba udrţovat prosvětlenou
korunu. Hlavní výhony se seřezávají do jedné třetiny jejich délky, na vnější pupen.
Vodorovně rostoucí a svislé větve se u báze ostraní. Pro svoji dobrou hojivost se můţe u
hrušní provádět zmlazovací řez. Rány nad 6 cm v průměru se ošetří stromovým
balzámem. Zmlazovacím řezem se zvýší produkce i kvalita plodů. (www.konev.cz)
Palmety:

Typ husté řadové výsadby s plošně tvarovanou korunou ve směru řad.

Hrušním vyhovuje pěstování při zdech domů, výhřevná a chráněná místa. Jako podnoţe
se pouţívají slaběji rostoucí podnoţe. Větve se ohýbají do plošných řad o maximální
šířce 0,8 m. Svislé výhony se odstraňují. Maximální výška koruny je 2 m. Stěny jsou
orientovány ve směru sever – jih. Vyţadují drátěnou oporu, jsou náročně na řez a
ošetřování. Výsadby palmet mají ţivotnost kolem 20 let. Velkou předností je snadná
sklizeň a velmi kvalitní ovoce. (http://leccos.com)
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Sklizeň ovoce:
•

letní odrůdy

- jsou určeny k přímé konzumaci
- v čerstvém stavu vydrţí maximálně dva týdny
- sklizeň před dozráním (na stromě by změkly)

•

pozdní odrůdy - včasná sklizeň
- dle odrůd vydrţí dobře uskladněné delší dobu

Všeobecně platí pro optimální dobu sklizně ovoce, ţe se ovoce snadno odděluje od
plodonoše.
Skladování ovoce: pro skladování pozdních odrůd je třeba vytvořit odpovídající
podmínky: konstantní teplotu (3 °C), temné místo, dobré odvětrávání a vysokou
vzdušnou vlhkost (85%). Teplota uskladněného ovoce by neměla překročit 10 °C.
Pokud se zachovají všechny optimální podmínky pro uskadnění, prodlouţí se doba
dozrávání ovoce do konzumní zralosti.

3.2.1.3 Pěstování třešní
Třešním se nejlépe daří na půdách hlubokých, propustných, lehčích i štěrkovitých,
dostatečně vápenitých, hnojených, obdělávaných nebo dobře ošetřovaných. Na suchých
stanovištích třešně špatně rostou a mají malé plody. Na vlhkých místech namrzají a trpí
klejotokem. Nejvhodnější pro pěstování jsou svahy chráněné ze severu. Nejlepší
podmínky pro pěstování třešní u nás jsou v I. Zóně vhodnosti pěstování, s nadmořskou
výškou do 350 m, průměrnou roční teplotou nad 8 °C, s průměrným ročním úhrnem
sráţek do 650 mm. Trţní výsadby třešní lze zakládat i v II. Zóně s nadmořskou výškou
do 450 m, průměrnou roční teplotou nad 7 °C a průměrným úhrnem ročních sráţek do
700 mm. V III. Zóně se mohou třešně pěstovat pro účely samozásobování. Plodnost
třešní je závislá na povětrnostních podmínkách, třešně jsou citlivější na mráz neţ
jabloně, a to především v době květu. (DVOŘÁK a kol., 1978)
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3.2.2 Vyuţítí sklizeného ovoce
3.2.2.1 Využití jablek
Jablka se pro své dietetické a zdravotní klady vyuţívá hojně pro přímý konzum.
Vyuţívají se při pečení do různých nádivek a při rozličném tepelném zpracování v
kuchyni. Nejvíce se jablka ovšem pouţívají pro konzervárenské zpracování na kompoty
a různé zavařeniny. Z jablečných koncentrátů se připravují šťávy a různé dţusy i v
kombinaci s jiným ovocem. Plody jablek se také suší.
Velmi oblíbené jsou destiláty z jablek a hrušek. U nás se označují jako jablkovice a
hruškovice. Z jablečného moštu se vyrábí známý kalvados. Je to pálenka z jablek.
Původně se vyráběla ve francouzském regionu Dolní Normandie a to destilací
zkvašeného jablečného moštu. Tato pálenka by měla dva roky zrát v dubových sudech.
Své jméno dostala pálenka podle španělské válečné lodi, která se jmenovala El
Calvador. Název pálenky se brzy rozšířil do celého světa. U všech ovocných pálenek
platí, ţe se musí vyrábět z dobře vyzrálého, kvalitního a aromatického ovoce, které má
zvýšený obsah zkvasitelných cukrů. Obsah cukru u jablek by měl být 8 aţ 12%. K
výrobě pálenky lze pouţít i zdravého padaného ovoce. Z jablek se vyrábí také mošt,
tepelně upravená vylisovaná jablečná šťáva. Jablka se pouţívají při výrobě dětských
přesnídávek a jiných dětských pokrmů.
Co se týká zdraví prospěšných látek, obsahují jablka kromě jiţ zmiňovaného vitamínu C
i řadu andioxidantů, které sniţují riziko vzniku rakoviny. Pektiny, které jablko také
obsahuje, zpomalují mnoţení škodlivých mikroorganismů ve střevech, regulují trávení a
podporují vylučování škodlivého cholesterolu z těla. Ochraňuje nás tak před
civilizačními chorobami, jako je vysoký krevní tlak, křečové ţíly i infarkt. Na nervovou
soustavu a posilování organismu působí celá řada zdraví prospěšných látek v jablku
obsaţených, jako je hořčík, ţelezo, vápník, draslík. Ţluté pigmenty mají ochranný
účinek před onemocněním plic. Jablka stabilizují hladinu krevního cukru. Vláknina je
důleţitá pro náš metabolismus. Tyto pozitivní účinky na organismus mají jak syrová, tak
tepelně upravená jablka. Nahnilá a poškozená jablka se ale nesmí konzumovat, obsahují
škodlivé toxiny pro organismus. www.coopclub.cz)
Ovocný strom má své vyuţití i po jeho pokácení. Získané dřevo lze vyuţit jak při
výrobě nábytku, tak i jako palivové dřevo pro otop.

26

3.2.2.2 Využití hrušek
Hrušky dělíme na tržní, stolní a moštové. Vyuţívají se k přímé konzumaci a stolní
odrůdy lze dobře pouţít i pro kuchyňskou úpravu. Je vyšlechtěno mnoho odrůd různé
kvality, od horších trţních aţ po jemné stolní. Existují stovky odrůd s různou kvalitou a
moţností zpracování. Hrušky jsou výborným stolním ovocem, pro kuchyňské vyuţití
jsou vhodné jak k tepelné úpravě, tak i k přímé konzumaci. Z hrušek se připravují
kompoty, které mají vynikající vlastnosti. Je třeba ale vybrat vhodnou odrůdu ve
správné technologické zralosti. Významné je pěstování hrušek pro přípravu pálenky, K
tomu je třeba hrušek, které mají obsah cukru 5 aţ 12%. U hrušek i jablek na
výrobu kvasu je třeba vyzrálého ovoce, ne nahnilého.
Pěstují se také moštové hrušky, jejichţ plody nedosahují kvality a velikosti stolních
odrůd, plody jsou drobnější a tuţší. Jejich předností je však to, ţe stromy těchto odrůd
jsou mohutné a výnos hrušek je velký. Hrušky mají trpkou a hořkou chuť, obsahují
velké mnoţství taninu. Lisuje se z nich šťáva, ta kvasí na alkoholický nápoj, který se
nazývá perry a cider. Dnes se ale tento způsob zpracování pouţívá jen velmi zřídka.
Moštové hrušky většinou nechutnají ani při kuchyňském zpracování a tepelné úpravě.
(http://www.konev.cz)
Hrušně nejsou významné pouze svojí úrodou chutných plodů. V kůře stromů je
obsaţená látka arbutin, která působí jako antibiotikum. Jiţ v dávné době se této látky
pouţívalo v lidovém léčitelství. Kůra se drtila, vařila, louhovala, macerovala. Tak se
získala ţlutá šťáva. Hrušky jsou téţ významné svým obsahem riboflavinu a draslíku.
Ve své knize uvádějí autoři (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968), ţe plod hrušky,
podobně jako jablka, sice nepatří k produktům zvlášť bohatým na vitamíny a látky
minerální, ale jejich podíl ve výţivě má značný dietetický a zdravotní význam. Hrušky
obsahují mnoho důleţitých sloţek: 83,2 % vody, 15,5 % glycidů, 1,5 % vlákniny,
4 mg % vitamínu C, vápníku a fosforu má 0,4 % aj. Z glycidů je v hruškách obsaţen
cukr hroznový, řepný a hlavně ovocný,

který je pro lidský organismus nejlépe

přijatelný.
Stejně jako u ostatních ovocných stromů, lze i hrušňové dřevo vyuţít v nábytkářství
nebo k otopu.
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3.2.2.2 Využití třešní
Třešně se vyuţívají hlavně v konzervárenském průmyslu na výrobu kompotů. Vyrábějí
se z nich ovocné marmelády, dţemy, dětské ovocné pokrmy, pouţívají se v pekárenství.
Vyuţívají se téţ pro výrobu nealkoholických nápojů, ovocné šťávy, alkoholických
nápojů, piva, likérů a destilátů.
Často se konzumují za syrova. Třešně se mohou i mrazit. Jelikoţ třešně podléhají
rychlému kaţení, je potřeba jejich rychlá konzumace. Skladovat by se měly v chladném
a tmavém prostředí a jen po krátkou dobu. Plody třešní se dále mohou vyuţívat i v
kosmetice, mají schopnost dehydrovat buňky a zpomalovat stárnutí pokoţky.

Třešně mají blahodárný vliv na lidský organismus, pomáhají čistit krev, játra a ledviny.
Jejich konzumace podporuje vyměšování trávicích šťáv a moči. Nové poznatky a studie
naznačují, ţe jejich konzumace má blahodárný vliv na léčení cukrovky pomocí barviva
antokyan, které v laboratorních testech podporovalo produkci inzulínu a současně
fungují jako antioxidanty. Díky vysokému obsahu jódu mají příznivy vliv na šťítnou
ţlázu. Jsou zdrojem vápníku. Pomáhají chránit tělo proti různým zánětům, paradentóze
a artritidě. Jsou zároveň dietním jídlem a podporují hubnutí. (http://cs.wikipedia.org)
Tab. 1 Průměrný obsah látek a minerálů v syrových třešních
Sloţka

Jednotka Průměrný Prvek Průměrný
Sloţka
Průměrný
g.100g-1
obsah
mg.100g
obsah
mg.100g-1
obsah

voda

82,8

Na

1

vitamín C

11

bílkoviny

0,9

K

210

vitamín D

0

tuky

0,1

Ca

13

vitamín E

0,13

cukry

11,5

Mg

10

vitamín B6

0,05

celk.dusík

0.14

P

21

vitaminB12

0

vláknina

0,9

Fe

0,2

karoten

mastné
kyseliny

stopy

Cu

0,07

thiamin

0,03

0

Zn

0,1

riboflavin

0,03

Mn

0,1

niacin

0,2

cholesterol

energie
kJ.100 g
203
Zdroj: (http://cs.wikipedia.org)
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0,03

3.3 Pěstované odrůdy ovoce
3.3.1 Rozdělení plodů dle ranosti

•

letní odrůdy

•

podzimní odrůdy

•

zimní odrůdy

3.3.2 Odrůdy ovoce pěstované v současnosti
3.3.2.1 Odrůdy jabloní
V dnešní době se pěstuje více jak 2000 odrůd jablek. Jsou vyšlechtěné na vysokou
produkci, vzhled, velikost apod. Vyţadují ale větší pěči, minerální hnojiva a chemické
ošetření. Také ošetřování a nároky na pěstování jsou mnohem vyšší. Někteří odborníci
tvrdí, ţe nové odrůdy ve větší míře vyvolávají alergie. (www.coopclub.cz)
letní odrůdy:

'Průsvitné letní jablko', 'Mantet', 'Jůlia',

podzimní odrůdy: 'James Grieve Red', 'Oldenburgovo jablko', 'Matčino', Fantazie',
'Parména zlatá', 'Prima', 'Šampion', 'Dezert', 'Diadém',
zimní odrůdy:

'Golden Delicious', 'Idared', 'Jonathan', 'Ontario', 'Jolana', 'Jonagold',
'Angold', ' Gold Bohemia', 'Denár', 'Florina', 'Goldstar', 'Karmína',
'Melodie', 'Resista', 'Rubín', 'Rubinola', 'Spartan', 'Starkrimson',
'Topaz',

3.3.2.2 Odrůdy hrušní
letní odrůdy :

'Clappova', 'Červencová pestrá', 'Williamsova čáslavka',
'Solanka', 'Isolda', 'Madlenka', 'Šídlenka', 'Williamsova červená',
'Červencová pestrá'

podzimní odrůdy: 'Boscova lahvice', 'Hardyova máslovka', 'Konference', 'Morava'
zimní odrůdy:

'Lucasova', 'Madame Verté', 'Astra', 'Bohemica', 'Dicolor', 'Erika'
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3.3.2.3 Odrůdy třešní
Tab. 2 Třešně – doby zrání, odrůdy (současný sortiment třešní)
Doba zrání
(třešňové týdny)

Odrůda

1. týden

'Rivan'

srdcovka

'Burlat'

polochrupka

2. týden

'Kaštánka'

srdcovka

3. týden

'Karešova'

srdcovka

4. týden

'Granát'

chrupka

'Těchlovan'

chrupka

'Napoleonova'

chrupka

5. týden

'Van'

chrupka

6. týden

'Kordia'

chrupka

'Hedelfingerská'

chrupka

'Regina'

chrupka

7. týden

(TOMÁŠ, 2011)

3.3.3 Odrůdy ovoce pěstované v minulosti
3.3.3.1 Staré odrůdy jabloní
V dřívějších dobách měl kaţdý kraj své vlastní odrůdy, přizpůsobené místní poloze a
podmínkám. Postupně tak z našich zahrad mizely poměrně vzácné odrůdy. Byly
jedinečné svou chutí, měly neopakovatelné aroma a při dobrém domácím uskladnění
vydrţely i do dubna dalšího roku.
Staré odrůdy jabloní:

'Čistecké', 'Coxova reneta', 'Banánové zimní',
'Croncelské', 'Gdaňský hranáč', 'Grávštýnské', 'Jadernička
moravská', 'Koţená reneta', 'Krasokvět ţlutý', 'Malinové
hornokrajské', 'Míšeňské', 'Panenské české', 'Řehtáč
soudkovitý', 'Skalická hrabůvka', 'Strýmka', 'Valašská reneta',
'Watervlietské mramorované', 'Zvonkové', (www.arbia.cz)
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JABLONĚ – staré a krajové odrůdy
Tab.3 Staré a krajové odrůdy jabloní, jejich využití a rozdělení1

odrůda

typ odrůdy

'Antonovka'
'Car alexander'
'Matčino'
'Signe Tillish'
'Gascoigneho šarlatové'

podzimní
odrůdy

vyuţití
zpracování
přímý konzum, zpracování
stolní, zpracování
stolní odrůdy
stolní odrůdy

'Gdaňský hranáč'
'Gravštýnské'
'Kradinál ţíhaný'
'Croncelské'
'Wealthy'
'Řehtáč soudkovitý'

moštování a výroba vína
stolní a moštování
moštování, zpracování
moštování a výroba vín
moštování

'Holovouské malinové'
'Coxova renata'
'Banánové zimní'
'Grimesovo zlatoţluté'
'Reneta zlatá'
'Ananasová reneta'
'Krasokvět ţlutý'

stolní odrůdy
stolní odrůdy
stolní odrůdy
stolní odrůdy
stolní odrůdy
stolní odrůdy
stolní a zpracování

stolní, sušení, povidla, marmelády

zimní odrůdy

'Watervlietské
mramorované'
'Citrónové zimní'
'Strýmka'
'Kasselská reneta'
'Koţená reneta'

stolní, moštování, sušení
moštování, marmelády, povidla
moštování, povidla, víno
moštování a výroba vín
sušení, výroba vín, povidla

'Mišeňské'
'Boikovo'
'Zvonkové'
'Boskoopské červené'
'Bleinhemská reneta'

stolní, sušení, povidla
sušení, univerzální
stolní, sušení
sušení
stolní, sušení a zpracování

'Panenské české'
'Jadernička moravská'
'Albrechtovo'

univerzální odrůda
univerzální odrůda
univerzální odrůda

'Ontario'
'Pontoiské'
Zdroj:(www.ovocnedreviny.cz)
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3.3.3.2 Staré odrůdy hrušní
Staré odrůdy hrušní: 'Amanlinská','Boscova lahvice', 'Clappova máslovka', 'Charneuská'
'Ječmenka', 'Konference', 'Krvavka', 'Madame Verté', 'Merodova',
'Muškatelka letní', 'Pastornice', 'Praskule' ('Vinohradská'), 'Solanka',
'Sterkmanova', 'Špinka', 'Williamsova', 'Šídlenka', 'Nagevicova',
'Muškatelka šedá', Hardyho', 'Červencová',' Arvanšská',
'Thirriotova', (www.stareodrudy.org)
3.3.3.3 Staré odrůdy třešní
Staré odrůdy třešní: 'Granát', 'Karešova', 'Kaštánka', 'Napoleonova', 'Rychlice německá,
'Schneiderova', 'Troprichterova', 'Těchlovická II', 'Hedelfingerská',
'Granát', 'Germersdorfská' (DVOŘÁK a kol., 1978)
3.3.4 Původ a rozšíření odrůd
V rámci průzkumu, evidence, popisu a dalšího studia ovocných odrůd v krajině (insitu)
se setkáváme s nejrůznějšími pojmy. Jimi badatel zařazuje a charakterizuje současný i
minulý stav výskytu a rozšíření dotyčných kultivarů. Terminologie a obsah výrazů se od
dob zakladatelů české moderní ovocnické vědy od začátku 20. století (Kamenický,
Vaněk, Kohout, Hrubý, Vávra, Koch, Vondráček a další) aţ do dnešní doby vyvíjel a
měnil. V současnosti se pouţívají tyto výrazy: (TETERA, 2006)
Kulturní odrůdy: jsou odrůdy vzniklé, nalezené a dále rozšiřované cílenou lidskou
činností a většinou na základě ekonomického efektu zařazené do ovocných kultur k
dalšímu pěstování. Jsou produktem specializované odborné kultivace. (TETERA, 2006)
Lokální odrůdy: jsou odrůdy vzniklé nahodile, bez odborné či profesně cíleného
záměru. Podmínkou zařazení do této skupiny odrůd je jejich alespoň minimální
pěstitelské rozšíření v menší či větší lokalitě.
Dle toho se například nazývají
•

místní odrůdy – vznikly a rozšířily se v jednom či několika katastrech obcí

•

krajové odrůdy – rozšířily se ve více katastrech s přibliţně podobnými

klimatickými, půdními a dalšími podmínkami tvořících určitý kulturní a sociální celek
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•

národní odrůdy – jedná se jen o několik odrůd, které pravděpodobně vznikly,

získaly oblibu, rozšířily se a pěstovaly na celém území národního či státního celku.
Místní semenáče: jsou z pomologického hlediska na místě, lokalitě spontánně vyrostli
jedinci dávající úrodu. Tyto semenáče jsou buď beze jména, nebo lidově pojmenovány.
Pokud vykazovaly dobré hospodářské vlastnosti a znaky, byly dále rozmnoţovány.
Vznikly z nich lokální nebo i kulturní odrůdy.
Staré odrůdy: jsou veškeré odrůdy, které dosahují stáří několika desítek let od svého
vzniku či rozšíření. Některé staré odrůdy se ještě pěstují v dostatečném mnoţství, jiné
jsou na ústupu. Některé staré odrůdy jiţ vymizely. Jsou to většinou výpěstky nejstarších
šlechtitelů a také mnoho místních odrůd. Označují se také jako historické odrůdy.
Nové odrůdy: termín charakterizující vznik nebo počátek rozšiřování odrůd. Můţe se
jednat o nově vyšlechtěné odrůdy, také o cizí odrůdy staré k nám poprvé importované.
(novinky).
Významné odrůdy: široký pojem zahrnující všechny odrůdy, které měly nebo mají
význam pro rozvoj trřţního, ekologického, samozásobitelského ovocnářství, jsou
významné jako zdroj vlastností pro šlechtění, nebo hrály v dějinách národů významnou
úlohu. Ty je moţné také označovat jako historicky významné odrůdy.
Zanikající odrůdy: jedná se o odrůdy, které se přestávají pěstovat, rozmnoţovat a
nerozšiřují se. Někdy se označují jako ohrožené odrůdy, mizející odrůdy. Takovými
odrůdami mohou být známé lokální a kulturní odrůdy i importované noviínky, které se v
našich podmínkách neosvědčily.
Sbírkové odrůdy: jsou odrůdy vyskytující se v malém počtu v sortimentech organizací
anebo u soukromých sběratelů. (TETERA, 2006)
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3.4 Historie pěstování ovoce v České republice
3.4.1 Historie vzniku některých starých ovocných druhů
3.4.1.1 'Holovouská zlatá reneta'
Ve starých výtiscích odborné literatury z roku 1916 se můţeme dovědět zajímavosti z
dávné minulosti pěstování některých starých druhů ovoce, které se na našem území
pěstovaly. Zajímavou odrůdou je například 'Holovouská zlatá reneta'. V časopise
Ovocnické rozhledy z roku 1916 se o této odrůdě píše:
„Procházíme-li v době, kdy ovoce dozrává, některé naše staré ovocné sady, v kterých jiţ
před staletím zkušení ovocnáři hospodařili, vše, co kde dobrého a pěkného se vyskytlo,
do svých sadů přinášeli, dále rozmnoţovali, najdeme tam mnoho, co jen pro sebe po
celé věky tajili a neposkytnuli nikomu ničeho, dokud se to dalo.“
Není proto divu, ţe se při zajímavých pochůzkách po starých sadech najdou odrůdy,
které ani nejproslulejší odborníci a ovocnické ústavy neznají, v ţádném spise popsány
nejsou. Není vyloučeno, ţe jiţ dříve byly dobře známy. Lze předpokládat, ţe vznikly
kdesi ze semene, rouby se přenášely jen mezi známými, kdeţto pro veřejnost zůstaly
utajeny. Tak asi vzniklo mnoho nových, domácích i cizích odrůd, mezi nimiţ bylo
pravděpodobně i 'Holovouské malinové', 'Letní malinové', v Podchlumí hojně rozšířené,
'Přeloučská reneta', 'Chrtkova reneta', 'Švambergovo jablko' a také i 'Holovouská zlatá
reneta' a mnoho jiných. Pověst, ţe původní strom odrůdy 'Holovouského malinového'
stál v tamějším zámeckém sadě, není správná. Dle poznámek bývala severně od
Holovouského dvora na jiţním svahu chlumeckém ovocná školka, kde zůstal stát strom,
„zda šlechtěn nebo ne, to ţádný neví, který skýtal ovoce tak vzácné chuti, ţe nechali jej
nerušeně dále státi, brali z něho rouby a šířili dál a dále v nejbliţším okolí. Není dávno,
co strom ten pro sešlost věkem poraţen byl. “ Podobné to bylo asi i s 'Holovouskou
zlatou renetou'. Nejstarší strom rostl ve zdejším zámeckém sadě a píše se o něm:
[„Nejstarší jiţ scházející strom roste v zámeckém sadě holovouském, z něhoţ šlechtěno
jest i více stromů v tamějších rozsáhlých sadech. Ze stromu toho vzaty byly také plody,
dle nichţ vedlejší obrazy zhotoveny byly. Tvarem, barvou i chutí podobá se velice
nápadně americké odrůdě Lady´s Sweet, totoţnost jest však naprosto vyloučena, leda ţe
by se byly dostaly rouby z matečného stromu holovouského do Ameriky, poněvadţ
holovouský strom jest více neţ stoletý, kdeţto jablko 'Lady´s Sweet' obdrţel závod
Simon Louis v Metách teprve v sedmdesátých letech z Ameriky a dále rozšířil. Má své
přednosti, jest veliké, pěkného tvaru, krásně ţlutě zbarvené a má velmi dobrou chuť,
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naproti tomu sdílí velice špatnou vlastnost, mnoha jiných a to těch nejušlechtilejších
odrůd, ţe často na loţi pod slupkou křenčí. Není to kaţdý rok stejné. Někdy zůstává
čisté, jindy křenčí málo, stává se však, tak jako v roce 1915, ţe křenčilo a řada dalších
odrůd. Co velikosti a tvaru se týče, jednotlivé plody váţí aţ 380 g. Jsou také plody
menší asi 200 g těţké. Některé se ke kalichu více úţí, jiné zůstávají niţší a sploštělejší,
vesměs však mají temeno mnohdy aţ nápadně zkosené. Kalíšky mají zelenavě šedé, do
špiček náhle zůţených sestavené a vězí v jamkách hlubokých po kraji hruběji
zhrbolených: kulatost plodu bývá málo porušená. Slabé dřevnaté stopky jsou as tak
dlouhé, ţe dosahují úrovně jamek, zřídka kdy přečnívají a vězí v jamkách hlubokých,
dosti širokých a od spodu šedé paprskovitě porezavělých. Hladká slupka poněkud se
leskne, ze stromu má barvu jasně zelenou, později na loţi pěkně zeţloutne, strana
sluncem oţehlá bývá někdy zcela mírně a nejasně, jako mramorované, červenavě
nadechlá. Většina plodů jest jen pěkně ţlutá. Hojné rozptýlené, silné, mnohdy i vyvstalé
tečky jsou tmavé, s počátku bledě zelenavě ovroubené, coţ se později ztrácí, sem tam
vyskytuje se rezavá skvrna, někdy i zcela plochá velká bradavice. Duţnina bývá
zaţloutlá, hustá, jemná, hojně šťavnatá a má chuť libou, kořenitě sladce navinulou.
Jaderník posunut jest hluboko ke stopce, má osu úzce dutou, pouzdra zavřená, napříč
hojně, tak jako zmoučnatěle natrhaná, jádra v nich světle hnědá, ponejvíce zcela chatrně
vyvinutá. Pravidelně uzrává pozdě v zimě, mnohdy mnohem dříve, jiţ před vánoci, dle
poznámky ze dne 3. ledna 1915 bylo ještě úplně tvrdé, však jiţ v tu dobu výborné, na to
dne 13. dubna 1915 bylo výborné a zdá se, ţe nejlepší bývá v únoru a březnu, upomíná
chutí na Blenheimskou renetu, nedostihuje ji však.“] (OVOCNICKÉ ROZHLEDY,
1916)
Z článku Ovocnických listů vidíme, jak si jiţ minulé generace váţily svých pěstovaných
klenotů a předávaly si je hlavně z generace na generaci. Také popis jednotlivých odrůd
má svůj osobitý slovník a kouzlo naší dávné minulosti.
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3.4.1.2 'Smiřické vzácné'

Obr. 1 Matečný strom jablka 'Smiřiké vzácné' v roce 1930 (KOHOUT, 1960)
Z pamětí Josefa Vorla – Pan Vorel vzpomíná na zámecký park a původ jablka
„Park u zdejšího zámku – to byla nádhera. Dnes jest to velmi ţalostné nic neříkající
torso. A jak vše bylo účelně zařízeno. U Labe byla studna, nad kterou se vypínala věţ
opatřená větrným kolem. Vítr tímto otáčel a čerpal vodu do reservoáru. Odtud šel
rozvod vody olověným potrubím po celém zámeckém parku. A těch nádherných stromů
a cizokrajných křovin. Ještě dnes, kdyţ jdu po tolika letech kolem, jasně vidím, kde
stály. Starý pán se odmlčel. Hlavou mu táhly myšlenky na doby dávno minulé.
To byl park. Před zámkem na vstupním platu, kde byly květinové záhony vykouzlil
jsem z květin – trvalek, několik nádherných motýlů. Přesně vypracovaný plán – jména
květin a tak to bylo u mě vţdy. To musí člověk vědět co chce a pak něco dokáţe. Kdyţ
byl park i zelinářská zahrada v pořádku, vrhli jsme se na tropické skleníky. Bylo zde
mnoho palem, kvetly zde i citroníky a o dalších rostlinách ani nemluvě. Kdyţ i toto bylo
v pořádku, dal jsem své síly k dispozici k přebudování zdejší školky. Tak asi v polovině
roku 1920 byla zřízena ve Smiřicích Státní rolnická a hospodářská škola, kde jsem byl
jmenován jako výpomocný učitel, vedle svého vlastního povolání. Tady jsem za ta léta,
která jsem zde strávil, vypěstoval zvláštní odrůdu hrušky, kterou z vděčnosti ku svému
učebnímu mistru, jsem pojmenoval Hruška Josef Štupl. Ale nejen hrušku, ale i jablko se
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mi podařilo vypěstovat. Je velmi chutné a nazval jsem ho 'Smiřické vzácné'. To z
vděčnosti ku svému rodišti. Jaké jsme měli ve školce stromky? To byste nevěřili, přes
100 odrůd hrušní, přes 50 odrůd jabloní, třešně, švestky, ořechy a další některé druhy
uţitkových stromů a keřů. (VACEK, 1962)
Josef Vorel vypěstoval původní odrůda jablka 'Smiřické vzácné'. (www.smirice.eu)
3.4.2 Slavní pomologové v kraji
V Chlumci nad Cidlinou se narodil roku 1853 Jan Říha, slavný český pomolog evropské
i světové proslulosti. Je autorem knihy České ovoce, která je biblí českého ovocnářství a
je známá daleko za hranicemi naší země a neustále slouţící k poučení i tvůrčí inspiraci
pěstitelů. Jan Říha pocházel z chudé rodiny, z 15 dětí. Byl nejstarší a velice nadaný a s
výborným prospěchem absolvoval obecnou školu a potom šel do učení k truhlářovi.
Raději neţ u ponku v truhlářské dílně pracoval ale v mistrově zahradě a srdce jej táhlo
do světa rostlin. Zabýval se pěstováním bource morušového a Česká jednota
hedvábnická v Hradci Králové jej za vystavené hedvábí vyznamenala stříbrným
spolkovým tolarem. V roce 1874 jej mistr truhlář propustil a on nastoupil jako dělník v
zámku. Jan pokračoval ve studiích, tentokrát jako zahradník a byl přijat do stavu
hraběcích zaměstnanců jako zahradnický pomocník. Těšilo ho, ţe můţe dělat konečně
to, co ho nejvíce těší. Vydělané peníze střádal hlavně na ovocnářské knihy. Dychtil po
rozšiřování a prohlubování svých vědomostí. Všímal si ovocných odrůd a stále se
snaţil, aby se dozvěděl něco nového ve svém zamilovaném oboru. Kdyţ dostal na
starost panské pěstitelské školky, uvedl je brzy do zcela nebývalého, naprosto vzorného
stavu. Tak si získal průběhem času pověst i postavení prvotřídního odborníka. Roku
1881 navázal kontakt s praţským zahradníkem Josefem Fialou, který mu poradil, aby
zaloţil pokusnou ovocnou zahradu, kde by mohl konat pokusy s roubováním stromů a
pozorovat dosaţené výsledky. Fiala ve svém dopise přál Řihovi zdar v jeho práci s tím,
ţe se dočká radosti. Ta radost ovšem nespadla z nebe a mladý Říha se ji nedočkal hned a
bez vynaloţení velkého a trpělivého úsilí. Zatouţil stát se ţákem pomologického ústavu
v Tróji, o němţ se doslechl. Pan hrabě Oktavián ale něměl pro jeho další vzdělávání
pochopení. Tak zůstal Jan v hraběcích sluţbách do roku 1890, kdy neodolal nabídce,
aby se podílel na sadovnické úpravě výstaviště pro chystanou velkolepou zemskou
výstavu. Uţ tehdy si získal proslulost ve svém oboru jako výborný ovocnář. Roku 1892
dostal funkci okresního zahradníka. Tak se dostal ve svých znalostech aţ k nejvyšším
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metám znalostí ve svém oboru. Navázal spolupráci se zahraničními odborníky v oboru,
s Lucarem z Reutlingenu, Mullerem z Tulnerbachu u Vídně, s dr. Dieckem z Zoeschenu,
českým pomologem Jaroslavem Němcem, se Simirenkem, kníţetem Gagarinem z
Ruska, s Wikarym z Bolzana, hrabětem Altemsem z Vídně, Trautengergem a jinými
špičkovými odborníky. V rámci ovocnářství navštívil také výstavu v Petrohradu,
cestoval po Německu, Vídni, Záhřebu. Přednášel, diskutoval a radil ve svém oboru na
mnoha místech u nás i v zahraničí. Pilným studiem teorie i praxe ovocnictví se Říha
postupně stal nejlepším českým znalcem ovocných odrůd, hlavně jádrovin. Okresní
školka v Chlumci nad Cidlinou se pod jeho vedením stala pomologickou zahradou
světové úrovně. Říha tu shromaţďoval všechny ovocné pěstitelské novinky, o nichţ se
dozvěděl nebo které sám vypěstoval. Pro nedostatek prostoru někdy rouboval 30 aaţ 50
odrůd na jeden strom, jen aby nemusel rezignovat na pokusnické moţnosti. Jako
bezkonkurenční odborník byl ţádán na všech ovocnářských výstavách a byl ţádán, aby
vzal funkci rozhodčího soudu pro pojmenování odrůd. Byl přizván k spolupráci na
Thomayerově spise České ovoce. Spřátelil se s vynikajícím pomologem Prochovým ze
Sloupna u Nového Bydţova, autorem výkladu pomologických hesel Sitenského
Hospodářského slovníku naučného, byl jmenován čestným členem mnohých
zahradnických spolků. Roku 1911 byl povolán do kuratoria Zemského ústavu
pomologického v Tréji, kam se před lety marně touţil dostat. Byl nejpilnějším a
nejerudovanějším členem Ovocnického spolku pro království České. Své znalosti pak
vloţil do obsáhlého díla nazvaného po Thomayerově vzoru rovněţ České ovoce. Lišil se
však od tohoto díla větší obsaţností, popsal navíc na šedesát odrůd jablek, dále třešně,
višně, slívy, švestky, meruňky, broskve, angrešty, rybíz a maliny. Knihy byly vydány v
několika svazcích v krásné grafické úpravě s barevnými obrázky. Bylo to záviděníhodné
dílo, které nalezlo velký ohlas i v cizině. I druhé vydání v roce 1920 bylo brzy
rozebráno. Jan Říha publikoval v odborných pomologických časopisech Česká flora,
Pomologické listy a hlavně psal do Ovocnických rozhledů, měsíčníku Československé
jednoty ovocnické, ale i do některých odborných německých pomologických časopisů.
Měl velké znalosti botaniky. Vysazoval četná stromořadí, upravil sadovnický chlumecký
hřbitov, kde byl u vchodu po jeho smrti umístěn jeho hrob s monumentálním
náhrobkem.
Na jaře 1919 jej pověřilo ministerstvo zemědělství soustavným průzkumem
československého ovocnictví a zaloţením přípravné ovocné školky pro budoucí
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Pomologické arboretum o předpokládané rozloze 100 ha. Tehdy bylo Říhovi 66 let a
nebyl zcela zdráv. Přesto se do tohoto úkolu pustil s velkým elánem. Byl to jeho dávný
sen, soustředit všechny známé odrůdy ovocných stromů z naší klimatické oblasti k
badatelským a šlechtitelským účelům.
V realizaci mu pomáhal mladý zahradník V.Karas. V nové školce bylo našlechtěno na
2000 odrůd na rozmanitých ovocných podnoţích v celkovém počtu téměř 30 000
stromků. Říha spolupracoval i s Ing. Dr. Karlem Kamenickým, který do Říhovy
pracovny pomohl obstarat vzácné knihy, přesné váhy, mikroskopy, fotografické přístroje
a jiné vědecké pomůcky. Tím ještě více rostla Říhova chuť do práce. V roce 1921 a
1922 se dočkal uznání svého ţivotního díla, kdyţ byl po zásluze jmenován čestným
členem Sdruţení absolventů vyšších škol zahradnicko-ovocnických a vinařských,
Národní společnosti zahradnické a Svazu československého zahradnictva. Jediné, čeho
se nedočkal, bylo zaloţení Státního pomologického arboreta v Újezdě u Průhonic, pro
něţ připravil tisíce stromků.
Ing. Kamenický jeho spolupracovník a obdivovatel líčí konec jeho zásluţného ţivota:
„Na požádání ředitelství chlumeckého velkostatku provedl v sychravý den koncem
června roku 1922 odhad úrody jaderného ovoce … Po návratu z cesty byl nucen
ulehnouti. Ttrápen nečinností, snažil se povstati – ale po dvou dnech ulehl znovu pod
tíhou smrtelné choroby. Plicní tuberkulosa, proti níž úporně bojoval po dlouhá léta,
dokončila zhoubné dílo odpoledne dne 12. července 1922. Zemřel, obětavě ošetřován
chlumeckými lékaři, tiše, jak žil".
Tělesné pozůstatky velkého pomologa byly uloţeny do čestné hrobky na chlumeckém
hřbitově. Prostý pomník, tesaný mistrem Úprkou, nevtíravě hlásá, ţe pod ním spočívá
tělo vzácného pracovníka, který pro ovocnictví československé vykonal více neţ mnoţí
slavní pomologové zahraniční pro své státy.
Ing. Kamenický zakončil svou vzpomínku pietním přáním: „Budiž nehynoucí čest jeho
památce!".
Jan Říha se bezpochyby zaslouţí i dnes nejvyšší uznání a pocty. A pokud pohlíţí na svůj
Chlumec ze zahradnického nebe, má jistě radost nejenom z toho, ţe na něj
nezapomínáme, ale ţe v jeho šlépějích se ubírají další Chlumečáci, jako třeba pan
Louda nebo Celler.

(www.chlumecko.cz.)

Na příkladu tohoto vzácného člověka českého ovocnictví vidíme, jak dlouhá a
namáhavá je cesta k tomu, aby se člověk stal odborníkem v nějakém oboru. Jeho ţivot i
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úsilí nám napovídá, ţe bychom měli v této práci pokračovat a snaţit se o zachování
klenotů naší země a tím staré odrůdy ovoce jsou.

3.4.3 Ovocnářství východních Čech
3.4.3.1 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Pokud mluvíme o starých krajových odrůdách ovoce, nelze opomenout toto
pomologické středisko nacházející se v malé obci ve východních Čechách, nedaleko
Hradce Králové. Tento výzkumný ústav je umístěn na zámku v Holovousích a od roku
1951 zde provozuje svoji činnost. Stal se jedním z ústavů Ministerstva zemědělství ČSR
Pěstování ovoce mělo v tomto kraji tradici jiţ v dávné historii
Dnes tento ústav funguje jako společnost s ručením omezením. Výzkumná činnost
ústavu se týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako
trţní kultury. Součástí tohoto výzkumného programu je i uchování genofondů ovocných
plodin, sběr krajových a primitivních odrůd domácího původu. Tato činnost je jen malá
část toho, čím se pracovníci ústavu zabývají. Najdeme zde všechny úseky ovocnářství,
od výzkumu, šlechtění nových odrůd, ochrany ovocných dřevin, poradenství pěstitelům
aţ po prodej ovocných rostlin a jinou komerční činnost. Nemalý význam má i
automatická meteorologická stanice. (www.vsuo.cz)
Holovousští ovocnáři se dočkají špičkového výzkumného a šlechtitelského centra na
světové úrovni. Má vzniknout za téměř 600 milionů právě v Holovousích. Výzkumný
ústav zatím vyuţívá staré budovy a techniku. Proto vznikl projekt na výstavbu nového
ústavu na zelené louce. Vzniknou nové, moderně vybavené laboratoře, skleník a
rekonstruované sklady ovoce. Staré zůstanou jenom sady, jejichţ součástí je unikátní
genofond 2300 ovocných odrůd. Mezi nimi i ty, které se jinak v České republice,
některé i v Evropě, nevyskytují. V areálu by se měli vzdělávat a radit čeští ovocnáři.
Investice má být dokončena do roku 2015. 13. 3. 2012 20:04, autor: pet zdroj: ČT 24,
(www.ceskatelevize.cz)
Co se týká uchování starých a krajových odrůd byl v roce 1994 zahájen projekt na
záchranu mizejících lokálních odrůd. Podle (František Paprštein1), Josef Kloutvor2.)
byly přeneseny vzácné odrůdy do polní kolekce v VŠÚO Holovousy. Odrůdy
konzervované metodou in situ byly lokalizovány satelitní navigací a zaneseny do mapy.
Největší počet poloţek (395) je u jabloně. Dále následují třešně s 262 poloţkami.
Menší skupinu tvoří drobné ovoce.
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V roce 2001 byl zaloţen sad ve Vrchlabí s 45 starými odrůdami, sad smíření Neratov
v roce 2005 s 42 lokálními odrůdami a ve Znojmě v roce 2005 sad s 13 odrůdami.
Lokální odrůdy jsou neznámého původu, avšak přizpůsobeny půdně klimatickým
podmínkám dané oblasti. Výsadby jsou zakládány na semenných podnoţích ve tvaru
vysokokmenů po 3 stromech od odrůdy. (www.vurv.cz)
Podle (Paprštein, Kloutvor 1999, 2003, Paprštein a kol. 2002, 2003) dochází v polovině
minulého století k likvidaci starých sadů a stromořadí změnou vlastnických vztahů k
půdě a priorit zemědělské výroby. Hrozí nebezpečí ztráty krajových forem ovocných
plodin. Proto v roce 1994 byl zahájen projekt na záchranu mizejících lokálních odrůd na
území České republiky a byla uskutečněna řada sběrových expedicí převáţně na
územích národních parků a chráněných území. Průzkum ovocných dřevin byl zaměřen
na oblasti s minimálním poškozením lidskou činností.
Staré lokální odrůdy představují nejcennější genetický materiál, proto je důleţité jeho
zachování pro budoucí generace. (www.vurv.cz)
Lokálními odrůdami nazýváme takové, které vznikly nahodile, bez odborně či profesně
cíleného záměru. Podmínkou zařazení do této skupiny odrůd je jejich alespoň minimální
pěstitelské rozšíření v menší či větší lokalitě. Dle toho se nazývají. (KAMENICKÝ,
1926)
Příklady lokálních odrůd:
Jabloně: 'Hetlina', 'Kralické', 'Krasokvět ţlutý', 'Libinské' ('Grávštýnské'), 'Pasecké
vinné', 'Chodské', 'Malinové holovouské', Chodské', 'Malinové holovouské',
Hrušně: 'Krvavka moravská', ' Špinka'
Slivoně: 'Bílá trnečka',
Třešně: 'Baltavarská' (Baltawarer), 'Buky' (Mramorovaná chrupka), 'Doupovská
černá', 'Libějovická raná', 'Plavky', 'Šakvická', 'Ladeho pozdní', 'Van',

3.4.3.2 Východočeské ovocnářství z hlediska rajonizace
Bývalý kraj Hradec Králové lze v Čechách zařadit ke krajům po stránce ovocnářské
velmi významným. Převáţná část níţinných poloh a mírné pahorkatiny místy i do 500
m, ohraničená na severu městy Jičínem, Hořicemi, Náchodem, Dobruškou, Rychnovem
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nad Kněţnou, má povětrnostní poměry, a tedy i poměry ovocnářské, zejména po stránce
tepelné, velmi příznivé: průměrné roční teploty přesahují vesměs 8° C a roční úhrny
sráţek jsou pod 700 mm. Polohy posunuté poněkud nad tuto hranici se značně horším
klimatem a půdami mají jiţ z hlediska produktivního ovocnictví menší význam.
Geologický podklad tvoří většinou svrchní a střední křídu. V západní a střední části
kraje jsou ponejvíce zastoupeny rendziny (slinovatky), zasahující aţ na Dobrušsko.
Západně od Hradce Králové a v severovýchodní části okresu Jičín převládají
hnědozemě a v malém prostoru severozápadně od Hradce Králové černozemě jiţ
značněji degradované, na nichţ nachází uplatnění většina ovocných druhů. Ve východní
části, zvláště v prostoru Rychnova nad Kněţnou směrem k Dobrušce, přicházejí jiţ
půdy podzolované s velmi výhodnými expozicemi pro pěstování jabloní. Níţinné
polohy jsou tvořeny půdami těţšího charakteru, které v údolí řek a potoků přecházejí v
půdy lehčí, hlinitopísčité aţ v písčité náplavy, s nevyvinutým půdním profilem. Tyto
polohy odpovídají nejlépe biologickým nárokům švestek.
Celou tuto plochu od jiţních hranic kraje aţ ke zmíněné čáře Jičín-Hořice-NáchodDobruška-Rychnov nad Kněţnou zaujímá výrobní typ řepařský s převahou subtypu
pšeničného, na Jičínsku ječného a v menším ostrůvkovém zastoupení subtypu ţitného.
Po celé severní délce je tento řepařský typ lemován výhodnými polohami ovocnářskými
ve výrobním typu bramborářském s nejvhodnějším subtypem ječným popřípadě
pšeničným. Ovocnářsky jde o území velmi příznivé, zvláště v pásmu táhnoucím se
věncovitě ze severní části okresu bydţovského přes okres Jičín, jiţní část Novopacka,
okresu hořického královéhradeckého na Dobrušku, Rychnov nad Kněţnou a na
Letohrad. V předhořích a rovinných územích podhoří, zvláště na Opočensku a
Novoměstsku, ale i v sousedních okresech se výborně daří třešním, višním a švestkám
na opukovém podkladu, kde prospívají téţ vlašské oříšky, v dobrých polohách i jabloně
a hrušně. (HAMERNÍK a kol., 1960)
Ve své knize (VÁVRA a kol., 1961) uvádí, ţe v Československu se půdní druhy a půdní
typy vlivem členitosti území značně mění. Vzhledem k poloze a tvaru státu ve směru
západ – východ, máme u nás přechodné oblasti mezi vnitrozemským a přímořským
podnebím. Proto je u nás vyhledávání vhodných stanovišť pro jednotlivé ovocné druhy
(druhová rajonizace) velmi důleţité.
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Podle (HAMERNÍK, 1960) je podkladem k rozmístění jednotlivých ovocných druhů
určení zón vhodnosti. Pro kaţdý druh jsou navrţeny 4 zóny:

I.

zóna – s velmi dobrými výrobními podmínkami, kde se ovocnářství můţe

uplatnit jako hlavní odvětví rostlinné výroby v plantáţích a souvislých výsadbách, takţe
je moţno pouţít speciální agrotechniku a mechanizaci. V této zóně se mají pěstovat
odrůdy nejnáročnější a nejkvalitnější.

II.

zóna s dobrými středními polohami pro ovocné druhy, s dobrými výrobními

podmínkami, v nichţ se můţe uplatnit ovocnářství jako přídatná sloţka rostlinné
výroby. Ovoce se pěstuje v sadech, popřípadě alejových výsadbách, při pouţití běţné
agrotechniky.

III.

zóna s podřadnějšími aţ podřadnými polohami ovocnářskými i výrobními

podmínkami, v nichţ se ovocnářství můţe uplatnit trţní výrobou pouze při speciálním
zaměření. Do této zóny se zařazují polohy sice s dobrou expozicí, ale na špatných,
velmi těţkých nebo mělkých půdách a mechanizačně nepřístupné terasy. Tato zóna má
převáţně charakter samozásobitelské spotřeby.

IV.

zóna

je

charakterizována

podmínkami

ovocnářsky téměř

nebo

zcela

nevhodnými. Ovocné stromy mohou být pěstovány pouze v nejchráněnějších
stanovištích, většinou v bezprostřední blízkosti budov. Tato zóna prakticky nestačí pro
samostatné zásobování a ovoce je nutno dováţet.
Základní poţadavky jabloní na růstové podmínky byly v zónách vhodnosti
charakterizovány takto:
I. zóna - nadmořská výška 250 – 400 m i více, průměrná roční teplota 7 – 8 °C,
výjimečně nad

8 °C, roční úhrn sráţek 600 – 800 mm, půdy převáţně

hlinitopísčité, hlinité, jílovitohlinité, středně těţké aţ těţší s příznivými
fyzikálním vlastnostmi.
II. zóna - a) - nadmořská výška 250 – 500 m, výjimečně nad 500 m, průměrná roční
teplota nad 7 °C i více, výjimečně pod 7 °C, roční úhrn sráţek 600 – 800 mm,
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všechny půdy kromě těţkých jílovitých, nepropustných, štěrkovitých a
kamenitých půd a bezhumózních písků.
b) – nadmořská výška kolem 200 m, průměrná roční teplota nad 9 °C, roční úhrn
sráţek 500 aţ 600 mm se silným výparem, s vyloučením poloh a půd jako u
zóny IIa
III. zóna - nadmořská výška do 700 m, na Šumavě i výše, průměrná roční teplota
výjimečně i pod 6°C, roční úhrn sráţek do 900 mm, nejčastěji do 800 mm,
půdy jiţ značně horší kvality, s vyloučením vazkých jílů, sterilních písků a půd
štěrkovitých nebo kamenitých.
IV. zóna - půdy a polohy nevhodné pro I., II. A III. zónu (HAMERNÍK, 1960)
U hrušní a třešní byly navrţeny také čtyři zóny vhodnosti pěstování. V knize
(HAMERNÍK, 1960) se základní charakteristiky zón vhodnosti neliší od jabloní, jsou
však specifikovány růstové podmínky pro daný ovocný druh (nadmořská výška, roční
úhrn sráţek, průměrná roční teplota, vhodné půdy).

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
4.1 Zhodnocení přírodních podmínek podhůří Orlických hor
4.1.1 Zeměpisná poloha a charakteristika sledované oblasti
Královéhradecký kraj leţí v severovýchodní části Čech. Oblastí, která se vztahuje k
diplomové práci je část Královéhradeckého kraje – podhůří Orlických hor. Orlické hory
a podhůří je součástí regionu Východní Čechy. Orlické hory tvoří část severovýchodní
hranice ČR s Polskem. Prošly dlouhým přírodním vývojem, jehoţ výsledkem je
pozvolné tvarování zalesněných horských hřbetů. Civilizační vývoj přinesl do hor v
uplynulém tisíciletí také lidské osídlení, jehoţ důsledkem je vytvoření krajinné mozaiky
lesních a zemědělských ploch, doplněné o vesničky v údolích potoků a říček a později
vznikající roztroušené osady a samoty.
Průzkum starých ovocných stromů, zadaný v diplomové práci, se blíţe vztahuje na
lokality Dobrušska a Rychnovska.
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Dobrušsko
Správní obvod Dobruška se rozkládá ve východní části Královéhradeckého kraje,
zahrnuje celkem 26 obcí. (Bačetín, Bohdašín, Bystré, České Meziříčí, Deštné v
Orlických horách, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov, Kounov, Králova Lhota,
Mokré, Očelice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Opočno, Podbřezí, Pohoří,
Přepychy, Rohenice, Sedloňov, Semechnice, Sněţné, Trnov, Val. Rozloha tohoto
obvodu je 27 900 ha, tedy 5,9 % rozlohy kraje. Krajinný ráz přechází z rovinných
poloh, přes vrchoviny aţ do horského masívu Orlických hor. Západní část území
pokrývá Podorlická pahorkatina, směrem k severovýchodu se zvedá v Deštenskou
hornatinu. Část území spadá do chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Ţivotní prostředí
je v regionu částečně ovlivňováno dálkovými přenosy škodlivin a lokálně místními
zdroji znečištění. Zhoršené klimatické podmínky a hlavně emise tepelných elektráren
poničily částečně zdejší přírodu, zejména ve vrcholových partiích, které jsou dnes
převáţně odlesněny. Zemědělská půda zabírá 62,7 % území. Zalesnění je v rámci kraje
podprůměrné ( 28,8 %.).

Rychnovsko
Správní

obvod

Rychnov

nad

Kněţnou

se

rozkládá

v

jihovýchodní

části

Královehradeckého kraje. Zahrnuje 32 obcí (Bartošovice v Orlických horách, Bílý
Újezd, Byzhradec, Černíkovice, Jahodov, Javornice, Kvasiny, Lhoty u Potštejna, Libel,
Liberk, Lično, Lukavice, Lupenice, Orlické Záhoří, Osečnice, Pěčín, Polom, Potštejn,
Prorubky, Rokytnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobnicí, Rychnov nad Kněţnou,
Říčky v Orlických horách, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Solnice, Synkov,
Slemeno, Třebešov, Vamberk, Voděrady, Záměl, Zdobnice). Obvod má rozslohu 47 937
ha a zaujímá 10,1 % rozlohy kraje. Region Rychnovska se z převáţné části rozkládá v
krajině vrchovina. Podorlická pahorkatina se od západu směrem k severovýchodu zvedá
do podhůří Orlických hor. Ţivotní prostředí je negativně ovlivňováno regionálními
zdroji, zejména z průmyslové výroby. Emise tepelných elektráren a dalších zdrojů
částečně ničí zdejší přírodní bohatství. Část území spadá do chráněné krajinné oblasti
Orlické hory. Zemědělská půda zaujímá více neţ polovinu území (53,2 %). Lesní půda
zabírá téměř 40 % území a region je čtvrtým nejzalesněnějším obvodem v kraji.
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Obr. 2 Mapa Královehradeckého kraje (http://mapy.kr-kralovehradecky.cz)

4.1.2 Pedologická, geologická a geomorfologická charakteristika
Půdní poměry
Nestejné klimatické, hydrologické, geologické, geomorfologické a jiné poměry byly
příčinou, ţe na tomto území vznikly půdní typy kvalitativně zcela rozdílné. Najdeme
zde půdní typy jako jsou kambizemě, podzoly, pseudogleje, gleje, fluvizemě apod.

Geologie
Orlické hory jsou tvořeny převáţně souborem starohorních hornin pocházejících z doby
před více neţ 570 mil. Lety. Tehdy měly podobu sedimentů usazujících se na dně
pradávných moří. Usazeniny s po dlouhých procesech přeměnily na metamorfity – ruly,
svory, fylity, amfibolity aj., tvořící současný geologický podklad většiny území.
Poměrně malá pestrost geologického podloţí Orlických hor se projevila tím, ţe na
celém území nebyl zjištěn výskyt ekonomicky významných zásob nerostných surovin.
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Nacházejí se tu dvě větší a značný počet drobných jiţ netěţených loţisek stavebního
kamene (Špičák, Pěčín, …), dvě lokality historických vápencových lomů (Horní
Olešnice, Vápenný vrch) a pozůstatky po rudných průzkumech (Zdobnice, Říčky v
Orlických horách, Orlické Záhoří) jako bodová narušení terénu.
(www.ochranaprirody.cz)

Mineralogie
Na území Orlických hor lze nalézt minerály metamorfovanýc hornin. V rulách stroňské
série nalézáme především distén, granát, turmalín, rutil a apatit, ve svorech
porfyroblasty granátu.
Minerály z usazených hornin: Typickým minerálem pro svrchnokřídové sedimenty je
trávově zelený hlaukonit. Pyrit je přítomen v několika generacích. Těţké minerály v
říčních a potočních sedimentech obsahují minerály vyvřelých a přeměněných hornin –
apatit , zirkon, turmalín, granát, rutil, staurolit, magnetit, amfibol, epidot, leukoxen a
limonit. SKÁCEL (1971) uvádí, ţe v náplavech řek Zdobnice a Říčky se nalézá i
scheelit, wolframit a kassiterit.
Hydrotermální minerály: Loţisko zrudnění Pb-Zn popsal MIKUŠ (1962) u Orlického
Záhoří. Obdobné zrudnění bylo zjištěno při geologickém průzkumu u Velké Zdobnice,
v krystalických vápencích stroňské série. Hlavním minerálem je hrubě zrnitý, téměř
černý sfalerit s drobnými uzavřeninami chalkopyritu. Dalšími minerály jsou chalkopyrit
a galenit. Nalézá se zde chalkopyrit,

pyrit, arzenopyrit,

karbonáty,

krevel.

Hydroternální ţíly křemenné malé mocnosti známe z celé oblasti Orlických hor.
Průzkum na uranové zrudnění byl ukončen v r. 1964. PLUSKAL (1972) uvádí v okolí
Kamence, Říček a Nebeské Rybné ţíly smolince. SKÁCEL (1974) povaţuje za
charakteristický doprovod zdejšího uranového zrudnění polymetaliskou mineralizaci s
fluoritem.
Nerudní suroviny: Na východních svazích Orlických hor se vyskytují ortoruly a křídové
sedimenty, grafitové svory, místy kvarcity i čistý grafit. Nevýznamné pro těţbu jsou i
krystalické vápence, dolomity. Kamenivo se těţí v lomu Pěčín – granitizované ruly a
uralitické gabro v lomu Špičák u Plasnice. (www.ochranaprirody.cz)
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Geomorfologie
Orlické hory patří jako geomorfologický celek do Krkonošsko-jesenické (Sudetské)
soustavy a prošly s ní společným vývojem od starohor do přítomnosti.

4.1.3 Hydrologické poměry
Velká část území patří do povodí Divoké Orlice. Část oblasti spadá do povodí Metuje.
Od Sedloňova odvádí vodu Zlatý potok – Dědina, vlévající se do spojené Orlice.
Dalšími významnými vodními toky je Zdobnice, Říčka, Bělá, Olešenka a Knaţna.

Kvalita vod
Povrchové vody Orlických hor mají velmi nízký obsah rozpustných látek – měkká voda.
Svojí kvalitou se řadí prvních dvou tříd pětistupňového hodnocení kyslíkového reţimu a
chemických ukazatelů. Podle bakteriálních ukazatelů převaţuje zařazení do druhé a třetí
třídy. Podzemní vody v oblasti CHKO se většinou dají bez větších sloţitých úprav
pouţívat pro pitné účely.
Pro své přírodní podmínky tvořící významnou přirozenou akumulaci podzemních a
povrchových vod byly Orlické hory v roce 1978 vyhlášeny chráněnou oblastí přirozené
akumulace vod – CHOPAV. (www.ochranaprirody.cz)

4.1.4 Klimatické a klimatologické poměry
Oblasti výše poloţené patří do chladné klimatické oblasti CH3 a nejvyšší polohy do
CH2. Do podhůří zasahuje mírně teplá oblast MT1. (ATLAS ČSSR, 1986).
Nejchladnějším měsícem v oblasti Orlických hor je leden, nejteplejší červenec. Některý
rok se ale vyznačuje extrémními podmínkami. V průměru dosahují roční teploty
vzduchu cca 4°C. V červenci je průměr okolo 13°C. V lednu je obvyklé denní minimum
-10°C. Letních dnů, kdy maximální teplota vzduchu je větší nebo rovna 25°C, je v
nejvyšších polohách hor průměrně 8°C a v podhůří 30°C.
Vliv teplot má velký vliv na vegetaci. V niţších polohách nastupují mrazy v průměru aţ
kolem 11. října, ve vyšších partiích jiţ koncem září. Stejný rozdíl je i v datu ukončení
výskytu mrazů. V podhůří se v průměru mrazy po 1. květnu jiţ nevyskytují, na horách
se s nimi můţeme setkat ještě kolem 15. května. (www.ochranaprirody.cz)
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Srážky: průměrný roční úhrn atmosférických sráţek činí v niţších oblastech 700-800
mm, v podhůří 800-1000 mm. Nejvyšší denní sráţkové úhrny mohou v extrémních
případech dosahovat aţ 150 mm. Při tak silných deštích bývá poškozena vegetace a
erodována půda. Tomu tak bylo například v roce 1998, kdy vlivem dlouhotrvajících
dešťů byly rozsáhlé povodně hlavně v okolí Kounova a Dobrého. Byla zaplavena
rozsáhlá území, zničena vegetace na rozsáhlém území podorlicka, splaveno obrovské
mnoţství hlíny. V podhůří bylo zničeno mnoho obytných domů. Hlavně pak ale vlivem
povodní zahynulo několik lidí. Z toho je vidět, ţe se můţe stát nebezpečným i jinak
nepatrný tok, kterým byl v té době Zlatý potok i říčka Bělá na Skuhrovsku.
Také výška sněhové pokrývky má ve zdejších podmínkách velice kolísavý charakter. V
horských oblastech bývá často okolo 100cm sněhu. V niţších oblastech je většinou
méně, sněhová pokrývka zde dosahuje maximální výšky 30 – 40 cm. Sněţení se v
oblasti Orlických hor a podhůří vyskytuje v závislosti na nadmořské výšce.
(www.ochranaprirody.cz)
V Orlických horách jsou velmi časté intenzívní bouřky. Vznikají ze vzestupných proudů
na studených frontách. Místní bouřky jsou rozdílné v tom, ţe vznikají místním
přehřátím nebo orograficky. Vedle Krkonoš je v Orlických horách nejvíce bouřek v ČR.
(KUČERA, 2008)
Větrné poměry: stejně variabilní jako sráţky jsou i větrné poměry zdejší oblasti.
Vyplývá to z bohaté členitosti terénu i z toho, ţe pohoří se staví proudění vzduchu do
cesty jako překáţka. (www.ochranaprirody.cz)

4.1.5 Měření meteorologických údajů
Meteorologické stanice ve východních Čechách.
V Královéhradeckém kraji působí mnoţství meteorologických stanic. Pro pěstování
ovocných stromů má sledování aktuálních meteorologických pozorování a předpovědí
velký význam. Sadaři si tak v návaznosti na tato sledování mohou lépe zorganizovat
práci v sadech a mohou lépe čelit případným nepřízním počasí, které se v tomto kraji
často objevují. Ať uţ se jedná o nestejnoměrné sráţky, silný vítr nebo hrozící mrazy.
Nejbliţší meteorologická stanice v blízkosti sledovaných lokalit je v Lukavici nedaleko
Rychnova nad Kněţnou.
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Meteorologická stanice Lukavice u Rychnova nad Kněžnou
Meteorologická stanice je umístěna v Lukavici u Rychnova nad Kněţnou v
Královéhradeckém kraji v nadmořské výšce cca 373 m nad mořem. (GPS:
50°11'48,50"N 16°17´45,50"E). Měření teploty probíhá kaţdých 5 minut, později
přibude měření tlaku vzduchu, rychlosti a směru větru, vlhkosti, sráţek, apod.
Pro měření teploty se vyuţívá čidla DS18S20, jehoţ přesnost udaná výrobcem je +/0,5°C. Veškerá čidla připojená k této meteostanici jsou zapojena na jednovodičovou
sběrnicí 1-WIRE vyvinutou firmou Dallas Semiconductor v roce 2001, odkoupená
společností Maxim. Sběrnice s čidly je připojena na PC převodník DS9097 připojený k
sériovému portu na serveru. Pro komunikaci s čidly je pouřit program OWFS.
Pravidelné měření je prováděno pomocí programu CRON, který v nastavených časech
spouští jednotlivé PHP skripty. Ty pomocí OWFS zjistí hodnoty z čidel a uloţí je do
databáze. Data jsou prezentována na internetu pomocí www serveru Apache a pomocí
PHP skriptů generovány grafy naměřených hodnot. http://meteo.flegl.net)

V roce 2011 (v roce sledování lokalit starých odrůd ovoce), postihly v počátečních
dnech května naši oblast několikadenní mrazíky, které významně ovlivnily úrodu ovoce.
Meteostanice v Lukavici z této doby zaznamenala tyto údaje:
Tab. 4 Meteostanice Lukavice – naměřené hodnoty 4.5.2011
Teplota v °C

4.5.2011
Minimální teplota

-3

Maximální teplota

11,3

Průměrná teplota

3,8

Extrémy pro tento den (Klementinum)

Teplota v °C

Minimum v roce 1864

0,3

Maximum v roce 1977

28,8

(http://meteo.flegl.net)
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Obr. 3 Graf: Teplota naměřená v květnu 2011 na meteostanici Lukavice
Zdroj: (http://meteo.flegl.net/)
Porovnání s automatickou meteorologickou stanicí Meteo UNI, která je poloţená v
téměř stejné nadmořské výšce v Holovousích: (Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský):

Obr. 4 Graf: Průměrná denní teplota v květnu 2011 (www.vsuo.cz)
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Základní parametry meteorologické stanice METEOS 3 (VŠUO Holovousy):
(výrobce Meteoservis Vodňany)
nadmořská výška …..........................................

321 m

zeměpisná šířka …............................................

50°22'

zeměpisná délka …...........................................

15°34'

40-letý průměr ročních teplot ….........................

8,14°C

40-letý průměr za vegetaci (IV-IX) …................ 14,33°C
40-letý průměr ročních úhrnů sráţek …........... 654,7 mm
40-letý průměr úhrnů sráţek za vegetaci …..... 376,1 mm
Klimatologické údaje z Rychnova nad Kněţnou průměr rok 2011
průměrná roční teplota: …...............................................7,5°C
průměrná letní teplota: ….................................................14°C
průměrná zimní teplota: …........................................... -1,5°C
průměrný roční úhrn sráţek: …..................................... 700 mm
průměrný roční počet dní se sráţkami: …....................... 150
průměrný roční počet dní se sněţením: …........................ 60
průměrný roční počet dní se sněhovou pokrývkou: …...... 50
průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu: …...1450 hodin
průměrný roční počet dní s bouřkou: …............................ 26
v zimním půlroce spadne nejvíce sráţek při západní aţ severní cyklonální situaci
v letním půlroce spadne nejvíce sráţek při jihozápadní cyklonální situaci webkamery
(meteo-rychnov.cz),

Statistika počasí za rok 2011 (Webkamera Rychnov nad Kněţnou)
Pozice: 50°10'5.988"N, 16°16'6.888"E
Nadmořská výška: 331,72 m.n.m.
Průměrná teplota:

9,1°C (celkový průměr: 7,5°C)

Minimální teplota (2m):

-15,1°C

Minimální teplota (5m):

-16,8°C

Maximální teplota:

33°C

(www.meteo-rychnov.cz)
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4.2 METODIKA A MATERIÁL
Sledování byla zaměřena na následující lokality – silniční stromořadí:
•

Stromořadí mezi vesnicemi Svinná – Hraštice

•

Ovocné stromořadí mezi Opočnem a Pohořím

•

Jabloňová alej u Ještětic

•

Hrušně u Semechnic

•

Třešňová alej mezi Solnicí a Litohrady

Sledování a evidence ovocných dřevin byla provedena na uvedených lokalitách v
podhůří Orlických hor: Evidence probíhala v letech 2010 – 2011..
4.2.1 Pomologická kritéria a hodnocení
Určování odrůd: probíhalo za pomoci vedoucího práce a pomologické literatury a dle
charakteristických znaků jednotlivých odrůd.
Stáří stromů: Hodnoceno odhadem a za pomoci místních obyvatel.
Růstové znaky a zdravotní stav: za pomoci stanovených bodovacích kritérií. Některé
hodnoty byly odhadnuty.
Bodovací kritéria pro hodnocení jádrovin:
Hospodářské vlastnosti: velikost sklizně (dle devítibodové stupnice)
- velikost sklizně - odhadem v kg na 1 strom
0 …. ţádná
1 …. velmi malá (do 1 kg ~ 10 ks plodů)
2 …. velmi malá aţ malá (1-10 kg ~ více neţ 10 ks plodů)
3 …. malá (10 – 25 kg)
4 …. malá aţ střední (25 – 50 kg)
5 …. střední (50 – 80 kg)
6 …. střední aţ velká (80 – 120 kg)
7 …. velká (120 – 160 kg)
8 …. velká aţ velmi velká (160 – 200 kg)
9 …. velmi velká (více neţ 200 kg)
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Měření růstových znaků:
- výška stromu (m)
- výška kmene (m)
- obvod kmene A (m) – měřeno 0,2 m nad zemí
- obvod kmene B (m) – měřeno 0,2 m pod rozvětvením kmene
- šířka a výška koruny (m)
Celkový zdravotní stav stromu
(napadení chorobami, poškození kmene, úhyn koruny apod.)
1 ….kritický
2 ….velmi špatný
3 ….špatný aţ velmi špatný
4 … špatný
5 ….průměrný
6 … dobrý
7 ….dobrý aţ velmi dobrý
8 … velmi dobrý
9 ….vynikající
Napadení plodů strupovitosti jabloní (Venturia inaequalis) a hrušní Venturia pyrina)
(hodnoceno při sklizni)
1 …. velmi silné
3 …. silné
5 …. střední
7 …. slabé
9 …. bez napadení
Napadení listů padlím jabloňovým (Podosphaera leucotricha)
1 ….. velmi silné
3 ….. silné
5 …...střední
7 …...slabé
9 …...bez napadení
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Úhyn koruny
1 ….. velmi silný (více neţ 75 %)
3 …. silný (75 %)
5 …. střední (5 %)
7 …. slabý (25 %)
9 …. ţádný úhyn (0 %)
Určující znaky odrůd jádrovin (TETERA, 2006)
Plod: Vnější znaky plodů:
•

velikost plodů

•

kališní část

•

stopečná část

•

slupka

•

vzhled plodů
Vnitřní znaky plodů:

•

duţnina

•

jádřinec

Při určování odrůd ovoce je také důleţité posouzení velikosti, tvaru a vyrovnanosti
plodů, chuti a vůně plodů.
K dalším pomologickým znakům pro určování odrůdy patří:
Strom: kmen, tvar koruny, kůra
Letorosty: mnoţství, délka, tvar, barva
Pupeny: velikost, tvar, stavba
Květy: tvar, velikost, zbarvení korunních plátků, opylovací poměry, doba kvetení
Určující znaky peckovin
Plod: vnější znaky plodů:
•

stopka

•

slupka, barva, ojínění

•

šev, rýha, ţlábek

•

břišní část, temeno, vrchol, rzivá tečka, čnělečná část,

•

stopečná jamka
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Vnitřní znaky plodů:
•

duţnina (zabarvení), pecka, svazky cévní, ţilnatina, (TETERA, 2006)

U peckovin jsou téţ dalšími určujícími znaky jako u jádrovin: habitus stromu,
letorosty, pupeny, listové čepele a řapíky, květy. (znaky pro danou odrůdu
charakteristické).
4.2.2 Pomologický popis nalezených odrůd
4.2.2.1 Popis odrůd jabloní
Popis jednotlivých nalezených odrůd ovoce je proveden za pomoci
pomologické literatury

odborné

(DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969), (ČERNÍK, BOČEK,

VEČEŘA,1968 a odkazů na vebových stránkách: (www.sempra.cz/odrudy)

'Matčino' (Nonnetit)
Obr. 5 'Matčino' (foto Svinná – Hraštice)
Poprvé byla tato odrůda popsána v roce 1848 v USA. Strom roste středně bujně a
vytváří vysoce kulovitou, později mírně rozloţitou korunu. Plod je větší, tupě
kuţelovitý, mírně ţebernatý, pravidelný, vyrovnaný. Duţnina je ţlutá, šťavnatá, na
vzduchu slaběji hnědne. Chuť je sladká, aromatická, velmi dobrá. Plody voní. Uvnitř
koruny bývají plody méně zralé a méně chutné. Sklízí se koncem září, konzumně
dozrává v říjnu. Vydrţí do prosince i déle.
Odrůda je méně úrodná, málo mrazuvzdorná, značně odolná proti strupovitosti. Je
vhodná do vlhčích, ne však příliš teplých oblastí. Trţně je hodnotná, má však krátkou
konzumní zralost. (DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)
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'Parména zlatá zimní'
Obr. 6 'Parména zlatá zimní' (http://prodejstromku.cz)
Velmi stará odrůda, která vznikla pravděpodobně v Normadii roku 1510. Jiné zdroje
hovoří o jejím anglickém původu. (TETERA, 2006)
Jedná se o podzimní aţ zimní odrůdu. Roste bujně, vytváří vysokou kulovitou korunu.
Je raná, plodná. Plod je středně velký, tupě kuţelovitý, pravidelný, souměrný, hladký,
líbivého tvaru. Duţnina je bělavě ţlutá, křehká, šťavnatá, na vzduchu hnědne, slabě
voní. Chuť je sladce navinulá, výrazná. Sklízí se v první polovině září. Konzumní
zralost je v říjnu, vydrţí do prosince.Odrůda je úrodná, pěstitelský náročná, náchylná k
strupovitosti a rakovině, vhodná pro všechny tvary. Trţně je hodnotná pro svůj vzhled a
chuť. Vyuţívá se jako stolní odrůda, je vhodná i k sušení a dalšímu zpracování.
(DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)
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'Strýmka'

Obr. 7 'Strýmka' (http://www.stareodrudy.org)
Původ strýmky je neznámý, zřejmě pochází z Porýní, kde byla silně rozšířena jiţ
koncem 18. století. Roste bujně a vytváří velkou, vysoce kulovitou korunu. Odrůda je
pozdnější. Plody dobře drţí na větvích. Plod je středně velký, vysoce kulovitý aţ
kuţelovitě vejčitý, na pólech zaoblený, hladký, pravidelný, velikostně vyrovnaný.
Duţnina je bělavě zelenavá, později naţloutlá, tuhá, nehnědne. Chuť je nakyslá, bez
vůně a aroma, podřadnější. Sklízí se v polovině října, konzumně dozrává v únoru,
vydrţí do května, nehnije, nevadne, dobře skladovatelná.
Odrůda je pozdější, velmi úrodná, mrazuvzdorná, nenáročná, odolnější proti
chorobám.Je nenáročná na polohu a stanoviště. Chuťově nevyhovuje, vyuţitelnost v
průmyslovém zpracování. (DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)

'Coxova reneta'

Obr. 8 'Coxova reneta' (http://www.arbia.cz)
Odrůda je zimní a pochází z Anglie.V mládí roste bujněji a vytváří kulovitou, později
polokulovitou korunu. Plody jsou menší aţ středně velké, kulovité. Duţnina je ţlutá,
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pevná, chruplavá, křehká. Chuť je navinule sladká, kořenitá s výrazným aromatem,
výborná. Sklízí se koncem září. Konzumně dozrává počátkem října, vydrţí do února.
Odrůda je středně úrodná, méně mrazuvzdorná, náchylná k chorobám, hlavně k padlí,
náročná na stanoviště a agrotechniku, vhodná pro nízké tvary. Vyţaduje vlhčí oblasti s
dostatkem sráţek a dobré půdy.

Na trhu se uplatňuje pro svou výbornou

chuť.(DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)

'Harbertova reneta'

Obr. 9 'Harbertova reneta' (http://prodejstromku.cz)
Pochází z Německa kolem roku 1830. Odrůda je velmi plodná, odolná chorobám a
mrazu. Duţnina je jemná, chruplavá, osvěţivě navinulá, slabě kořenitá. Je vyuţitelná
pro přímý konzum a pro kuchyňské zpracování.
'Panenské české'

Obr. 10 'Panenské české' (foto Svinná - Hraštice)
Stará zimní odrůda českého původu. Nenáročná odrůda na stanoviště, roste středně
bujně a vytváří hustou korunu. Plody jsou menší s bělavou, pod slupkou narůţovělou,
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jemnou, méně šťavnatou duţninou. Barva slupky je karmínově červená. Chuť je
navinule sladká, s typickou příchutí. Sklízí se v polovině září. V době zralosti plody
rychle padají. Konzumně dozrává v listopadu, vydrţí do konce března i déle, nehnije,
nevadne.
Odrůda je středně úrodná, mrazuvzdorná, odolnější proti chorobám, vhodná pro vyšší,
volné tvary. Trţně v dnešní době nevyhovuje, především pro malou velikost plodů.
(DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)
'Boskoopské'

Obr. 11 'Boskoopské' (foto Svinná - Hraštice)
Původní odrůda vznikla v Boskopu v Holandsku. Roste velmi bujně, vytváří hustou,
široce rozloţitou korunu. Plod je velký aţ velmi velký, hmotnost dosahuje aţ 250 g,
Tvar plodu je značně variabilní, nejčastěji ploše kulovitý, často asymetrický. Duţnina
je světle ţlutá, pevná, hrubší, zrnitá, šťavnatá, na vzduchu silně hnědne. Slupka je
drsná, koţovitá, matná. Základní barva je zelenoţlutá, později ţlutá. Krycí barva je
karmínově červená. Chuť je navinulá aţ nakyslá. Sklízí se v první polovině října,
konzumně dozrává v prosinci a vydrţí aţ do dubna. Celkově je odrůda později plodící,
ale úrodná a odolnější proti chorobám. Často se u ní vyskytuje hořká skvrnitost plodů.
Je však méně mrazuvzdorná a proto potřebuje chráněná stanoviště. (DVOŘÁK,
VONDRÁČEK, 1969), (www.sempra.cz/odrudy)
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'Boikovo'

Obr. 12 'Boikovo' (www.sempra.cz/odrudy)
Odrůda pochází z Německa, z okolí Brém. Poprvé je popsána v roce 1928. Strom má
středně bujný vzrůst s kulovitou, řidší korunou.
Plod je těţký, velký, široce tupě kuţelovitý, celkově vyrovnaný. Slupka jablka je
hladká, polomastná, lesklá, se zelenavou aţ bělavě ţlutou barvou s červeným líčkem.
Duţnina je bílá, tuhá, drobně zrnitá, šťavnatá. Na vzduchu nehnědne. Má nakyslou,
dobrou chuť. Sklízí se v polovině října, konzumní zralost je v lednu. Vydrţí do dubna aţ
května, nehnije a nevadne. Odrůda je úrodná, středně vzrůstná, mrazuvzdorná. Je odolná
proti mrazu, trpí silně strupovitostí a padlím. Pro trh nemá toto jablko velký význam,
neodpovídá chutí ani vzhledem poţadavkům zákazníka. Je však velmi trvanlivé.

'Baumannova reneta'

Obr. 13 'Baumannova reneta' (www.kohaplant.sk)
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'Baumannovu renetu' vyšlechtil kolem roku 1800 van Mons v Belgii. Středně bujně
rostoucí strom má menší odolnost proti mrazu a je často napadán mšicemi. Je náchylný
ke strupovitosti a odolný proti padlí.
Plody jsou středně velké, ploše kulovité, tupě ţebernaté, nepravidelné. Slupka je hladká,
lesklá, ţlutozelená s červeným ţíháním. Duţnina je ţlutavě bílá, málo šťavnatá, hrubá,
tuhá, na vzduchu málo tuhne. Sklízí se v druhé polovině září, konzumně dozrává v
prosinci. Vydrţí do dubna a nevadne. Odrůda je velmi úrodná. Trţně je málo vhodná pro
nevyhovující chuťové vlastnosti. (DVOŘÁK, VONDRÁČEK, 1969)

'Šampaňská reneta'

Obr. 14 'Šampaňská reneta' ( http: prodejstromku.cz/produkt/champagner-reneta)
'Šampaňská reneta' se v minulém století rozšířila na Krym pod názvem 'Papírová
reneta'.
Růst stromu je pomalý, koruna je hustá, kulovitá. Plodí hojně, plody drţí dobře na
stromě. Jablka se sklízejí v září. Konzumní zralost je za 3 aţ 4 měsíce. Plody vydrţí do
jara. Jablka jsou středně velká, plochá, s výraznými, svislými ţebry. Zralé plody mají
slámovou barvu s jemně růţovým, rozmytým líčkem. Bílá barva plodů připomíná papír.
Duţnina je bílá, pevná, křupavá, šťavnatá, navinule nakyslé chutí. Plody se konzumují v
čerstvém stavu. Odrůda je rozšířena na Krymu a v oblasti Severního Kavkazu.
(www.ovocnarstvi.eu)
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'Rubín'

Obr.15 'Rubín'

(http://prodejstromku.cz)

Odrůda je vyšlechtěna v ČR. Jedná se o současnou odrůdu, registrovanou od roku 1983.
Rubín patří k zimním odrůdám jabloní s velmi atraktivními a kvalitními plody,
vhodnými pro přímý konzum i ke konzervárenským účelům. Plod je velký, kulovitý,
slupka hladká, mírně mastná. Základní barva je zelenoţlutá, z větší části krytá zářivě
červenou barvou ve formě rozmytého líčka a ţíhání. Duţnina je naţloutlá, chruplavá,
velmi šťavnatá. Chuť má navinulou aţ sladce navinulou, aromatickou. Sklízí se v září,
konzumně dozrává v říjnu. Vydrţí aţ do února.

(www.sadyklasterec.cz)

'Bláhovo'

Bláhova oranžová reneta
Obr. 16 'Bláhovo' (www.sadyklasterec.cz)
Odrůdu vyšlechtil Václav Bláha v Libovicích kříţením odrůd Coxova x Wagnerovo.
Povolena byla v roce 1970. Růst má středně bujný, vyţaduje správně zaloţenou korunu.
Daří se jí na vlhčích stanovištích. Proti mrazu je méně odolná. Strupovitostí i padlím
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trpí středně. Plody jsou středně velké, kulovité, slupka je matná, narezivělá, zelenoţlutá,
s červeným líčkem a ţíháním. Duţnina je naţloutlá, jemná, křehká, navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá. Sklízí se v polovině října, konzumně dozrává v prosinci.
Vydrţí aţ do března. (http://databaze.dendrologie.cz)

'Smiřické vzácné'

Obr. 17 'Smiřické vzácné ( www.smirice.eu )
Jablko má původ v ČSR jako neznámý semenáč z bývalé zámecké zahrady ve Smiřicích
kolem roku 1900. Strom roste bujně a tvoří velké rozloţité koruny. Je středně náročný,
dává přednost vlhčím a ţivným půdám. Stromy netrpí nemocemi a proti mrazu jsou
otuţilé. Plod je velký aţ velmi velký, ploše kulovitý, někdy zhranatělý. Slupka je jemná,
hladká, lesklá, světle citrónově ţlutá, pokryta nepravidelně dobře patrnými rzivými a
tmavými tečkami různých tvarů, někdy i rzivými bradavkami. Plod slabě voní. Duţnina
je bílá, jemná, později měkká, jemně zrnitá a šťavnatá, velmi dobré, navinulé chuti. Po
rozkrojení na vzduchu mírně hnědne. Sklízí se co nejpozději. Vyuţívá se jako stolní,
trţní odrůda, na mošty, v kuchyni. Jablko je oblíbené pro velké plody s nakyslou
duţninou. Ovoce je ale náchylné k vnitřní hnilobě a červivosti. Pro zahrádky a sady je
vhodnou odrůdou, nikoli do stromořadí. (KOHOUT,1960)
Na Moravě se výjimečně objevuje v domácích zahradách a polních sadech. Hodí se
zejména na moštování a kompotování. (TETERA, 2006)
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4.2.2.2 Popis odrůd hrušní
Popis hrušní byl proveden za pomoci odborné pomologické literatury (ČERNÍK,
BOČEK, VEČEŘA, 1968), webových stránek: (www.arbia.cz), (www.pomologie.com)
'Koporečka'

Obr. 18 'Koporečka'

(http://www.arbia.cz)

'Koporečka' je zimní česká odrůda, která vznikla koncem 18. století v Koporeči na
Mostecku jako nahodilý semenáč. Roste bujně, koruna je mohutná.
Plody jsou střední velikosti, zelenoţluté barvy se rzivým tečkováním. Duţnina je
šťavnatá, máslovitá. Chuť je sladká, lehce muškátová, výborná. Sklízí se koncem října,
konzumní zralost je v listopadu aţ únoru. Koporečka je velmi odolná odrůda proti
mrazu. Je mimořádně náchylná ke strupovitosti. Je výborná stolní a trţní odrůda. V
minulosti

byla

vyhledávanou

a

známou

vývozní

odrůdou.

(ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
'JEANNE d´ARC'

Obr. 19 'JEANNE d' ARC' (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
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(www.arbia.cz)

Strom roste slabě aţ středně bujně, koruna je menší velikosti, má jehlanovitý aţ převislý
tvar. Potřebuje pro svůj růst dobrou, výţivnou půdu. Je poměrně odolný proti mrazu, ve
vlhčích podmínkách trpí strupovitostí. Plod je zvonkovitě baňatý, zhrbolený, zdrsnělý.
Slupka je šedozelená, drsně hnědě tečkovaná aţ mírně zarudlá. Duţnina je ţlutavá,
šťavnatá, velmi jemná. Chuť je sladce navinulá, lehce aromatická a velmi dobrá. Sklízí
se v polovině října, co nejpozději. Konzumní zralost je od ledna do března. Je to
spolehlivě úrodná a dobrá zimní odrůda. Ve větším měřítku se ale nepěstuje. (ČERNÍK,
BOČEK, VEČEŘA, 1968)

'Drouardova'

Obr. 20 'Drouardova' (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
Odrůda pochází z Francie. Strom má slabý růst, tvoří malou, tupě jehlancovitou korunu.
Odolnost vůči mrazu je malá, strupovitostí netrpí. Plod je velký, zvonkovitě baňatý,
povrch hladký aţ zhrbolený.
Slupka je tlustá, koţovitě tuhá, sytě matně lesklá, zráním slámově ţloutne, můţe mít i
rzivé tečky a červená líčka. Duţnina je bílá, jemná, máslovitá, šťavnatá, z chladnějších
poloh špekovitá. Chuť je nasládle navinulá, málo kořenitá a jen z teplých míst velmi
dobrá. Hruška patří k trţním odrůdám. Pro poměrně malou odolnost proti mrazu a
průměrnou jakost se v produkčním ovocnářství velkou měrou neprosadila. (ČERNÍK,
BOČEK, VEČEŘA, 1968)
Sklízí se co nejpozději, nejdříve koncem října, konzumně dozrává koncem listopadu, na
skládce vydrţí aţ do března. Výskyt je sporadický jen v niţších polohách. (TETERA,
2006)
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'Pitmastonská'

Obr. 21 'Pitmastonská' (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
Původem je tato odrůda z Anglie. Růstem se řadí mezi středně bujně rostoucí stromy.
Má malou odolnost proti mrazu, strupovitostí trpí méně. Duţnina plodů je bělavá, s
odstínem do ţluta, šťavnatá, téměř máslovitá. Chuť je navinule sladká, příjemně
natrpklá, dobrá. Má hladkou, světle zelenou aţ ţlutou slupku, řídce a jemně tečkovanou,
u stopky a kalichu rzivou. Sklízí se koncem září aţ počátkem října, konzumně dozrává
dva týdny po sklizni. Je lákavě vzhlednou, velkou a dobrou stolní odrůdou místního
významu, hlavně pro samozásobitele. Snáší chlazení, hodí se na kompoty. Daří se jí v
hlubší, ţivné půdě a v chráněné poloze. V nevhodných polohách pro pěstování ovoce
nedosahuje dobré kvality. (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)

'Napoleonova'

Obr. 22 'Napoleonova' (www.pomologie.com)
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Hrušeň vypěstoval na počátku 19. století zahradník Liart v Belgii z výsevu. Strom roste
středně bujně, koruna je menší, převislá. Odolnost proti mrazu je malá a je náchylný k
strupovitosti. Dobře roste v teplé, ţivné a lehčí půdě. Plod je středně velký, zvonkovitý,
pravidelný a vyrovnaný. Slupka je lesklá ţlutozelená s teplým odstínem, jemně hustě a
světle tečkovaná. Duţnina je bělavá, velmi šťavnatá, jemná, s chutí sladce navinulou,
příjemně kořenitou. Sklizeň probíhá v polovině října. Konzumně dozrává počátkem
listopadu. Vydrţí aţ do vánoc. (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
Na půdu i klima je velmi náročná. Nalezena byla v teplých katastrech Bílých Karpat.
(TETERA, 2006)

'Lucasova máslovka'
Obr. 23 'Lucasova máslovka'

( http://prodejstromku.cz/katalog/hrusne-stare-odrudy/

Lucasova máslovka je zimní odrůda, pocházející z Francie. Strom má středně bujný
růst. Odolnost proti mrazu je menší a strupovitostí netrpí. Prosperuje v přiměřeně vlhké,
obdělané půdě, pěstuje se i ve vyšších chráněných polohách. Plody jsou velké, zcela
hladké, baňatě kuţelovitého tvaru. Základní barva slupky je světle zelená, ve zralosti
pak světle ţlutá s nevýrazným krycím růţovým aţ načervenalým líčkem. Duţnina má
ţlutobílou barvu, je jemně zrnitá a má máslovitou konzistenci. Je šťavnatá, téměř
rozplývavá., lehce kořenité a příjemně sladce navinulé chutí. Tato hruška je vhodná pro
intenzívní produkční výsadby. Koruna má malý rozměr, proto se hodí i do menších
zahrad. (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
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'Thirriotova'

Obr. 24 'Thirriotova' (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
Původ hrušně je pravděpodobně z Belgie. Růst stromu je středně bujný, šlahounovitý.
Strom má proti mrazu středně velkou odolnost, strupovitostí netrpí. Hodí se i do vyšších
poloh. Plody jsou středně velké, zaoblené, baňatě tupě kuţelovité. Slupka je jemná,
pololesklá, hladká, bohatě tečkovaná, ve vlhkých letech mírně porezivělá, ve zralosti
ţlutá, s jemným červeným líčkem. Duţnina je bílá, rozplývavá, šťavnatá. Chuť má
sladce navinulou, mírně kořenitou, dobrou. Sklízí se v polovině října. Konzumně
dozrává zhruba tři týdny po sklizni. Plody této odrůdy se obtíţně přepravují pro svoji
jemnou slupku a dlouhé stopky. Hruška je ale velmi úrodná a hodí se do zahrad výše
poloţených. V současné době ji u nás vytlačují jakostnější odrůdy. (ČERNÍK, BOČEK,
VEČEŘA, 1968)
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'President Mas'

Obr. 25 'President Mas' (www.lpv-odermuendung.)

Odrůda vznikla jako semenáč v roce 1852 ve Francii. Má velké plody protáhle
vejčitého, baňatého tvaru, povrch je často stlačený nebo je hrbolatý. Slupka je matně
lesklá, tuhá, světle zelená, kolem kalichu i stopky rzivá, na sluneční straně s moţností
hnědavého nádechu, pokrytá rzivými lenticelami. Duţnina je bělavě ţlutá, jemná,
máslovitá, šťavnatá, navinule sladké, kořenité chuti. Sklízí se v první polovině října, ke
konzumu je vhodná za 2 aţ 4 týdny. Pěstuje se v nejteplejších regionech, ale i ve
středních polohách Bílých Karpat. (TETERA, 2006)
Odrůda Mas je zdravá, středně vzrůstná odrůda místního významu. Kvalita plodů a
hlavně plodnost je uspokojivá jen v dobrých podmínkách. V produkčních výsadbách ji
nahrazují plodnější odrůdy, např. Konference. (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
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'Dvorní máslovka'
Obr. 26 'Dvorní máslovka' (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
Původ této odrůdy sahá do Belgie. Strom roste bujně, vzpřímeně. Vytváří jehlancovitou
korunu, sytě olistěnou. Odolnost proti mrazu je dobrá, strupovitostí trpí vyjímečně.
Strom je náročný na dobrou ţivnou půdu, snáší i chladnější polohy. Plod je středně
velký, kuţelovitý, tvarově méně vyrovnaný. Slupka je matná, zelenavě naţloutlá, místy
rzivá, nápadně tečkovaná. Duţnina je bělavá, ţlutě ţilkovaná, šťavnatá, máslovitá. Chuť
je pikantně navinulá, příjemně natrpklá, dobrá. Sklízí se počátkem října, konzumní
zralost je počátkem listopadu, někdy i dříve. Dá se skladovat do prosince. Odrůda má
místní význam. Bývá chutnější z vyšších dobrých poloh. Naroubovaná na slaběji
rostoucí podnoţe má velkou ţivotnost. (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)

'Lectierova'
Obr. 27 'Lectierova' (ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)
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Hruška pochází z Francie. Strom roste bujně a vytváří sevřený jehlanec. Nápadná je u
stromu barva listů na podzim, horní část koruny je zbarvena červeně a dolní část ţlutě.
Odolnost proti mrazu je středně velká, strupovitostí netrpí a někdy se objevuje virová
kaménčivost duţniny. Hrušni se daří pouze v teplých polohách a úrodných půdách, kde
je závětří. Plody špatně drţí na stromě a padají. Plod je velký, ke stopce do špičky
zúţený, baňatý, v dolní části zhrbolený. Slupka je matná, bělavě zelená aţ ţlutozelená,
pokrytá světle hnědými tečkami, které u stopky splývají v hnědou čepičku. Duţnina je
bělavě naţloutlá, pod slupkou zelenavá, jemná, šťavnatá. Chuť je sladce navinulá,
kořenitá, pod slupkou příjemně natrpklá, dobrá. Její význam je malý pro náročnost na
pěstování. Předčí ji podobná odrůda.(ČERNÍK, BOČEK, VEČEŘA, 1968)

4.2.2.3 Popis odrůd třešní

'Rychlice německá'
Obr. 28 'Rychlice německá' (http://tilia.zf.mendelu.cz)
Odrůdu údajně vyšlechtil v roce 1887 šlechtitel Kupper v Gubenu a vypěstoval ji ze
semene. Počáteční růst stromu je bujný, později slabší. Je cizosprašná a je dobrým
opylovačem. Kvete velmi raně. Plod je malý, Velikost je závislá na stanovišti a výţivě.
Tvar plodu je srdcovitý aţ kulovitý. Slupka je kalně fialově hnědá, lesklá. Duţnina je
fialově hnědá, středně šťavnatá. Chuť má sladkou, mírně navinulou. Šťáva je slabě
barvící. Pecka je malá a dobře se odděluje od duţniny. Zraje v 1. třešňovém týdnu.
Nejlépe se jí daří v hlinitých půdách a teplých polohách. Proti mrazu je středně odolná,
odolnost v květu je malá. Plody za deštivého počasí pukají středně. Jsou náchylné k
monilióze. Plody dozrávají velmi raně. Kvalita plodů je niţší. Hlavními znaky pro
rozpoznání odrůdy je habitus koruny, velikost, tvar barva a doba zrání plodů.
(DVOŘÁK a kol., 1978).
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'Kaštánka'

Obr. 29 'Kaštánka' (http://prodejstromku.cz)
Odrůda vznikla v Anglii v roce 1869. U nás byla povaţována od roku 1967 za krajovou
odrůdu. Strom roste bujně, v plné plodnosti středně. Koruny jsou velké pyramidální. Je
cizosprašná, sama je dobrým opylovačem. Kvete středně raně. Plod je středně velký,
tvar plodu je kulovitý, mírně zploštělý. Slupka je tenká, tmavě červená se světlejšími
tečkami, lesklá. Duţnina je měkká (srdcovka), tmavě červená, velmi šťavnatá, jemná.
Chuť je sladce navinulá, výborná. Šťáva je silně barvící. Pecka je středně velká a dobře
se odlučuje od duţniny. Zraje po polovině června. Není náročná na půdu. Proti mrazu je
odolnější. Plody jsou odolné proti pukání a nenapadá je vrtule třešňová pro ranost.
Třešeň je velmi plodná, brzy dozrává a má vynikající chuť plodů. (DVOŘÁK a kol.,
1978).
'Karešova'
Je to původní česká odrůda. Byla objevena F. Karšem v Ostroměři v Podkrkonoší jako
nahodilý semenáč, který vyrostl na začátku tohoto století. Strom má bujný vzrůst. Je
cizosprašná. Má velké plody. Zraje v druhém třešňovém týdnu, v polovině června. Tvar
plodů je nestejný, srdcovitý. Slupka je tenká, v plné zralosti tmavočervená, lesklá, se
světlejšími malými tečkami. Duţnina je v plné zralosti měkká (srdcovka),
tmavočervená, šťavnatá. Chuť má navinule sladkou, v plné zralosti dobrou. Šťáva dobře
barví. Pecka je větší srdčitá, od plodu se odděluje středně. Plodnost je vysoká,
pravidelná. Na půdu je nenáročná. Předností je velikost plodů a rané dozrávání. Plody
jsou středně odolné k praskání. Kvalita plodů a celkový zdravotní stav je dobrý.
(DVOŘÁK a kol., 1978).
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5 VÝSLEDKY
5.1 Výsledky ze sledovaných lokalit
U stanovených lokalit ovocných stromů bylo úkolem stanovit druhovou a odrůdovou
skladbu, zhodnotit klimatické, půdní, zeměpisné a antropogenní vlivy. U sledovaných
stromů byly kromě druhové a odrůdové skladby

sledovány také růstové znaky,

zdravotní stav, stáří stromů a způsob pěstování.

5.1.1 Stromořadí mezi vesnicemi Svinná – Hraštice
Jabloňové stromořadí mezi vesnicemi Svinná a Hraštice se nachází 5 km od Rychnova
nad Kněţnou a 2 km na severozápad od Skuhrova nad Bělou. Svinná leţí v katastrálním
území Svinná u Brocné o rozloze 3,91 km². Stromořadí leţí v nadmořské výšce zhruba
380 m. n. m.
Jabloně lemují silnici od konce vesnice Svinná aţ do vesnice Hraštice. Vesnice jsou od
sebe vzdáleny 1,2 km.
Svinná: součást obce Skuhrov nad Bělou

Hraštice:

okres Rychnov nad Kněţnou

zeměpisná šířka: 50°13'45.289"N

katastrální území: Svinná u Brocné

zeměpisná délka: 16°16'58.296"E

zeměpisná šířka: 50°14′34″N s. š.
zeměpisná délka: 16°16′42″E v. d.

Obr. 30 Svinná – Hraštice (jabloňové stromořadí) (www.mapy.cz)
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Růstové znaky: výška stromů na této lokalitě se pohybuje v rozmezí 6 aţ 8 m, výška
kmene přibliţně 160 cm, obvod kmene 90 aţ 100 cm ('Boskoopské'). U odrůdy
'Matčino je výška stromů v průměru 5,5 m, výška kmene do 120 cm, obvod kmene 80
cm.
Odrůdová skladba: bylo sledováno celkem 111 ovocných stromů, jabloní. Bylo určeno
38 jabloní odrůdy 'Boskoopské', 67 jabloní odrůdy 'Matčino', 2 jabloně odrůdy
'Panenské české', 2 jabloně 'Coxova reneta' a 2 stromy nebyly zařazeny (suché).
'Boskoopské': bylo evidováno 38 stromů. Odrůda byla v celkovém průměru poměrně
plodná, zařazena do bodové klasifikace pod hodnotou 6. Velikost sklizně byla střední aţ
velká. 80 aţ 120 kg na jeden strom.
Stromy jsou vysoké v průměru 6 metrů, kmeny jsou vysoké zhruba 160 cm, tvar
polokmen. Obvod kmenu měřený 20 cm pod rozvětvením bývá kolem 100 cm.
Napadení padlím jabloňovým je velmi malé a celkový zdravotní stav většiny stromů je
velmi dobrý.
'Matčino': zastoupení této odrůdy v sledovaném stromořadí bylo 67 stromů. Velikost
sklizně jablek byla ohodnocena hodnotou 7 jako velká., 120 aţ 160 kg na strom. Výška
stromů je v průměru 5,5 m, výška kmene 1,14 cm, obvod kmene .82 cm. Stromy
nejsou napadeny a celkový zdravotní stav je velmi dobrý. Některé stromy jsou
polámané vlivem tíhy dozrávajících plodů.
'Panenské české': odrůda byla zastoupena pouze dvěma stromy. Stromy jsou vysoké 6
m., kmen je vysoký 105 cm, obvod kmene 86 cm. Zdravotní stav stromů je dobrý,
ohodnocený stupněm 6. Velikost úrody jablek je střední, 50 aţ 80 kg na strom.
'Parména zlatá': odrůda byla z celkového mnoţství zastoupena pouze dvěma stromy.
Oproti odrůdám 'Boskopské' a 'Matčino' jsou stromy menšího vzrůstu. Také mnoţství
plodů velmi malé, hodnocené stupněm 2. Celkový zdravotní stav obou stromů je
ohodnocen stupněm 4, jako špatný. I kdyţ jsou stromy poškozeny, plody jsou vzhledově
líbivé a velmi chutné, sladce navinulé.
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Tab. 5 Svinná-Hraštice (zastoupení odrůd)
Počet Druh
stromů J, H

odrůda

% zastoupení % zastoupení
(zaokrouhleno)

38

J

'Boskoopské'

34,23

34

67

J

'Matčino'

60,36

60

2

J

'Panenské české'

1,8

2

2

J

'Parména zlatá'

1,8

2

2

J

Neurčeno (suché)

1,8

2

111

100

2%

2%

2%

34%

'Boskoopské'
'Matčino'
'Panenské české'
'Parména zl. zim.'
neurčeno

60%

Obr. 31 Svinná-Hraštice (zastoupení odrůd)
Jabloňové stromořadí mezi vesnicemi Svinná a Brocná tvoří v nějvětším zastoupení
odrůda 'Matčino' (67 stromů), druhá odrůda v pořadí je 'Boskoopské' (38 stromů).
'Panenské české' a 'Parména zlatá' jsou zastoupeny z kaţdé odrůdy dvěma stromy, 2
stromy nebyly určeny. Stromy jsou dle místních obyvatel vysazeny zhruba před 60 roky.
Úroda jablek byla na této lokalitě poměrně velká, i kdyţ se celkově na úrodě ovoce v
Orlických horách a podhůří projevily mrazy, které na počátku května 2011 zastihly
kvetoucí stromy v tomto kraji. Kvetoucí stromy na mnoha místech pomrzly a úroda byla
velmi omezená nebo ţádná. Fakt, ţe zdejší stromořadí mrazem poškozené nebylo, je
zapříčiněno patrně tím, ţe zdejší stromy plně kvetly aţ po mrazech.
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Při podzimní evidenci, v době dozrávajících jablek (konec září 2011), byly nalezeny dva
stromy jabloní, které kvetly. Květy se objevily na jabloních, které byly z jedné třetiny

proschlé. Podzimní kvetení ovocných stromů je ojedinělé.
Obr. 32, 33 Kvetoucí jabloně v září 2011 (Svinná-Hraštice)
Plody ze zdejších stromů zpravidla sklízejí místní občané, kteří jablka vyuţívají hlavně
k moštování nebo na jablečnou pálenku. Pěstitelská pálenice je od stromořadí vzdálena
pouze dva km, ve vesnici Brocná, v prostorách bývalé místní školy. Zdejší pálenice byla
zřízena za pomoci evropských dotací.
Zdravotní stav stromů je poměrně dobrý, mnohé stromy by však potřebovaly zmlazení
a průběţně udrţovat řezem. Některé stromy odrůdy 'Matčino' jsou pod tíhou
dozrávajících plodů polámány. Oproti odrůdě 'Boskoopské' se větve více lámou, buď
vlivem úrody nebo povětrnostními podmínkami. Celkový zdravotní stav lze ohodnotit
jako dobrý aţ velmi dobrý, bodovým ohodnocením 7. Dva stromy byly naprosto suché,
nebyly proto u nich určeny odrůdy.
Travní porost pod stromy pravidelně udrţují pracovníci Správy silnic. Stromy nebyly v
průběhu posledních let prořezávány. Potřebovaly by alespoň udrţovací řez, či zmlazení.
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5.1.2 Ovocné stromořadí mezi Opočnem a Pohořím
Ovocné stromořadí začíná na konci Opočna (směr České Meziříčí) a vede podél silnice
směrem k obci Pohoří u Dobrušky. Je dlouhé necelý 1 km (820 m).

Obr. 34 Ovocné stromořadí Opočno – Pohoří (www.mapy.cz)
Opočno pod Orlickými horami: okres Rychnov nad Kněţnou
katastrální území: Opočno pod Orlickými horami
nadmořská výška 286 m.n.m.
zeměpisná šířka: 50°16′24.76″N s š.
zeměpisná délka: 16°06′06.40″E v.d.
Nacházejí se zde jabloně a hrušně zhruba padesátileté. Přesný datum výsadby se
nepodařilo zjistit. Podél silnice jsou parcely orné půdy s různými vlastníky:
parc.č. 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1728/6 aj.
Vlastníci: Pícha Aleš – Přepychy, Škopová Monika – Jílovice, Woiciecowská Františka
-Berlín, Jušková Anna – Opočno, Pavlová Jaroslava – Opočno, Kubasa František –
Opočno, Kubasová Jiřina – Opočno, Správa silnic Královehradeckého Kraje – Hradec
Králové aj.
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Růstové znaky: (uvedeny v příloze Tab.1). Na této lokalitě je velká rozmanitost
ovocných stromů, proto i růstové znaky u jednotlivých stromů jsou variabilní.
Druhová a odrůdová skladba: bylo evidováno 93 ovocných stromů. Oproti
předchozímu stromořadí je zde druhová i odrůdová skladba bohatší. Je zde 19 hrušní a
74 jabloní. Nachází se zde 11 odrůd hrušní a 13 odrůd jabloní. Hodnoty sledované u
jednotlivých stromů byly zapsány do tabulky. Některé hodnoty byly odhadnuty.
Tab. 6 Opočno – Pohoří (zsstoupení odrůd)
Počet
Druh
stromů J-jabloň
H-hrušeň

odrůda

% zastoupení % zastoupení
(zaokrouhleno)

2

H

'Koporečka'

2,15

2

2

H

'Lucasova'

2,15

2

26

J

'Matčino'

27,9

28

7

J

'Šampaňská reneta'

7,52

8

4

J

'Rubín'

4,3

4

2

H

'Thirriotova'

2,15

2

6

J

'Bláhovo'

6,45

6

1

H

'Jeanne d' arc'

1,07

1

5

J

'Parména zlatá'

5,37

5

2

H

'President Mas'

2,15

2

1

H

Hrušňové pláně

1,07

1

3

H

'Lectierova'

3,22

3

1

H

'Pitmastonská'

1,07

1

6

J

'Strýmka'

6,45

6

2

H

'Dvorní máslovka'

2,15

2

2

J

'Baumannova reneta'

2,15

2

2

H

'Drouardova'

2,15

2

1

H

'Napoleonova'

1,07

1

2

J

'Boikovo'

2,15

2

4

J

'Harbertova reneta'

4,3

4

5

J

neurčeno

5,37

5

2

J

'Panenské české'

2,15

2

1

J

'Boskoopské'

1,07

1

4

J

'Coxova reneta '

4,3

4

93
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2%

2%

2%

1%

'Koporečka'

4%

2%
2%

'Lucasova'
'Matčino'

5%

1%

'Šampaňská reneta'

4%

'Rubín'

28%

'Thirriotova'
'Bláhovo'

2%

'Jeanne d' arc'
'Parména zlatá'
'President Mas'

6%

Hrušňové pláně

8%

1%
3%
2%
1%
2%

'Pitmastonská'
'Strýmka'

4%

5%

'Lectierova'

'Dvorní máslovka'

6%
1%

2%

Obr. 35 Opočno – Pohoří (zastoupení odrůd)
Nejvíce zastoupenou odrůdou je odrůda 'Matčino, která tvoří 28 % z celkového počtu
ovocných stromů. Následuje odrůda 'Šampaňská reneta' (8%), 'Bláhovo' a 'Strýmka'
(6%), 'Parména zlatá' (5%),

'Harbertova

reneta' a 'Coxova reneta ' (4%). Ostatní

uvedené odrůdy jsou v menším zastoupení.
Nachází se zde i odrůda 'Rubín' (4%), která však patří k mladší generaci stromů a byla
sem zřejmě vysazena později a nahradila tak staré pokácené stromy. Tato odrůda byla
registrována aţ v roce 1983.
Zdravotní stav stromů: stromy jsou v poměrně dobrém zdravotním stavu, hodnoceno
stupněm 5, průměrný. Jabloně jsou méně proschlé neţ hrušně. Všechny stromy by
potřebovaly alespoň udrţovací řez.
Stromořadí lemuje silnici od Opočna k Pohoří. O běţnou údrţbu travnatého porostu pod
ovocnými stromy se starají pracovníci Správy silnic Královehradeckého kraje ve
spolupráci s Městským úřadem Opočno.
Stromy podél silnice sousedí s pozemky s ornou půdou, jejíţ vlastníci mají svoji půdu v
pronájmu u místních zemědělských firem. Ovoce zde sklízejí pouze místní obyvatelé na
mošt, pálenku nebo běţné kuchyňské zpracování.
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5.1.3 Jabloňová alej u Ještětic

Obr. 36 Mapa Ještětice (www.mapy.cz)

Obr. 37 Mapa Ještětice (www.mapy.cz)

81

Jabloňová alej u Ještětic lemuje silnici procházející vesnicí Ještětice a pokračuje dál
směrem k Solnici. Část ovocných stromů nacházejících se ještě ve vesnici Ještětice tvoří
úsek dlouhý zhruba 400 m. Další ovocné stromy pokračují podél silnice směrem k
Solnici (necelý 1km). Další jabloňové stromořadí najdeme ve směru Ještětice-Kvasiny.
GPS souřadnice:
Ještětice:
nadmořská výška: 330 m.n.m.
x1: 50°13'24.61"N, 16°13'49.34"E

x2: 50°13'10.81"N, 16°13'53.45"E

Ovocné stromy, které lemují silnici od Ještětic směrem do Solnice pouze z jedné strany,
jsou všechny jabloně. Na úseku dlouhém zhruba 400 m je 24 jabloní odrůdy Smiřické
vzácné. Dále směrem k Solnici jsou jabloně po obou stranách silnice, která je poměrně
frekventovaná a vede k firmě ŠKODA Kvasiny.
Jabloně v této lokalitě byly poškozeny v roce 2011 mrazy, které místy úplně zničily
úrodu ovoce. Kvetoucí ovocné stromy byly pomrzlé, hlavně ty jabloně, které rostou od
konce vesnice Ještětice k Solnici. Nepodařilo se zjistit všechny odrůdy, pouze
namátkově z několika stromů, kde bylo malé mnoţství plodů a jen ojediněle.
Předpokládané stáří stromů je 40 aţ 50 let. Celkový počet jabloní je 98. Co se týká
druhového členění, jsou zde zastoupeny jabloně.
Odrůdové zastoupení: pouze jabloně s odrůdou 'Smiřické vzácné' (24 stromů) mělo
středně velkou úrodu jablek s poměrně dobrou kvalitou. Z ostatních odrůd byla zjištěna
odrůda 'Boikovo' (6 stromů), 'Parména zlatá' (3 stromy), 'Coxova reneta' (2 stromy),
'Strýmka' (5 stromů), 'Matčino (12 stromů). U zbývajících stromů se pro absenci plodů
nepodařilo odrůdové zastoupení zjistit.
U odrůdy 'Smiřické vzácné' lze odůvodnit poměrně bohatou úrodu ve srovnání s
ostatními stromy tím, ţe stromy této odrůdy kvetly aţ po mrazech z počátku května a
tak nebyla úroda ohroţena. Naopak jablka vydrţela na stromech bez většího poškození
aţ do poloviny ledna 2012, kdy teprve nastoupily dlouhotrvající mrazy a jablka
pomrzla.
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Zdravotní stav stromů: stromy jsou celkově v dobré kondici. Jsou udrţovány
pravidelnou prořezávkou. Není zřejmá větší proschlost stromů. Travnatý porost pod
jabloněmi je pravidelně udrţován. Sousední orná půda je obdělávána zemědělskou
firmou.

Tab. 7 Ještětice (zastoupení odrůd jabloní)
Počet
stromů

Druh
J-jabloň

24

J

6

odrůda

% zastoupení

% zastoupení
(zaokrouhleno)

'Smiřické vzácné'

24,48

24

J

'Boikovo'

6,12

6

3

J

'Parména zlatá'

3,06

3

2

J

'Coxova reneta '

2,04

2

5

J

'Strýmka'

5,1

5

12

J

'Matčino'

12,24

12

46

J

neurčeno

46,93

47

98

'Smiřické vzácné'
'Boikovo'

25%

'Parména zlatá'
47%

Coxova reneta'
6%

'Strýmka'
3%

neurčeno

2%
12%

'Matčino'

5%

Obr 38 Ještětice (zastoupení odrůd jablek)
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5.1.4 Hrušně u Semechnic

Obr. 39 Mapa Semechnice (www.mapy.cz)

Obr. 40 Hrušně Semechnice (www.mapy.cz)
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Nadmořská výška: 304 m.n.m
GPS souřadnice:
x1: 50°15'39.02"N, 16°08'19.13"E
x2: 50°15'17.97"N, 16°07'42.98"E
Šedesátileté hrušně rostou v úseku dlouhém 1 km od Semechnického hřbitova směrem k
drůbeţárně za Semechnicemi. Jejich celkový počet je 114.
Růstové znaky:
hrušně jsou vysoké od 6 do 10 m, na své stáří jsou v poměrně dobrém stavu, ikdyţ
potřebují razantnější prořezávku. V roce 2011 nebyla úroda hrušek vysoká, hrušně
kvetly celkově málo. Proschlost stromů hodnocena stupněm 5 (střední 5 %).
Druhová a odrůdová skladba: na úseku od konce Semechnic aţ za drůbeţárnu jsou
podél silnice pouze hrušně.
Bylo zde evidováno 7 odrůd hrušní: 'Thirriotova' (6 stromů), 'Dvorní máslovka' (12
stromů), 'President Mas' (8 stromů),

'Lectierova' (13 stromů),

'Pitmastonská' (8

stromů), 'Napoleonova' (11 stromů), 'Předobrá' (9 stromů), ostatní stromy nebyly
určeny. (bez plodů).

Tab. 8 Semechnice (zastoupení odrůd hrušní)
Počet
stromů

Druh
H-hrušně

6

H

12

odrůda

% zastoupení

% zastoupení
(zaokrouhleno)

'Thirriotova'

5,26

5

H

'Dvorní máslovka'

10,52

11

8

H

'President Mas'

7,02

7

13

H

'Lectierova'

11,4

11

8

H

'Pitmastonská'

7,02

7

11

H

'Napoleonova'

9,65

10

9

H

'Předobrá'

7,89

8

47

H

neurčeno

41,22

41

114

85

5%

'Thiriotova'
'Dvorní máslovka'

11%

'President Mas'
7%

41%

'Lectierova'

11%

'Pitmastonská'
'Napoleonova'
'Předobrá'

8%

10%

7%

neurčeno

Obr. 41 Semechnice (zastoupení odrůd hrušní)
Stromy dorůstají výšky 8 aţ 11 m. Nejvyšší stromy dosahují výšky aţ 11 m, obvod
kmene u nich byl namátkově měřen a dosahoval 110 cm, výška kmene u těchto
nejvyšších stromů je 150 aţ 160 cm. Většina stromů je vysoká přibliţně 8 m, obvod
kmene je 90 aţ 100 cm a výška kmene do 120 cm.
I kdyţ jsou hrušně poměrně staré (60 let), nejsou ve větší míře napadeny chorobami.
Pouze u některých hrušní se objevuje rez hrušňová a kaménčivost plodů. Celkově se dá
ohodnotit zdravotní stav hodnotou 6 (dobrý).
Úroda ovoce se dá zhodnotit jako malá aţ střední (25 aţ 50 kg ze stromu), na některých
stromech nebyly hrušky vůbec ţádné. (hodnota 0 – ţádná).

Obr. 42. 'Napoleonova'

Obr. 43 'Dvorní máslovka' (foto říjen 2011)

Agrotechnika: Stejně jak u předchozích lokalit ovocných stromů, je celková péče o
zdejší hrušně omezena pouze na sečení travnatého porostu podél silnice a zároveň pod
hrušněmi. Hrušně potřebují razantnější prořezávku, jejich koruny jsou v převáţně
většině hodně zahuštěné a větve proschlé. Ovoce ze zdejší lokality se téměř nevyuţívá,
pouze pro místní obyvatele na běţné kuchyňské zpracování nebo kvas na pálenku.
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5.1.5 Třešňová alej mezi Solnicí a Litohrady

Obr. 44 Mapa Solnice – Litohrady (www.mapy.cz)
nadmořská výška: 340 m.n.m
souřadnice GPS:
x1: 50°11'4.927"N, 16°15'17.741"E
x2: 50°10'58.697"N, 16°14'40.731"E

Obr. 45 Kvetoucí třešně u Litohradu (foto duben 2011)
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Třešňová alej mezi Solnicí a Litohrady měří 800 m. Lemuje silnici 3. třídy, která tyto
dvě vesnice spojuje. Třešně mohou být podle místních obyvatel staré přes 50 let. Na této
lokalitě roste 71 stromů, všechny jsou třešně. I kdyţ stromy v květnu 2011 bohatě
kvetly, zastihly je v plném květu květnové mrazy a úrodu třešní v tomto kraji téměř
zničily. Byla místa, hlavně v okolí Dobrušky, kde třešně v tomto roce nebyly vůbec
ţádné. Násada třešní byla poškozena mrazem a postupně mladé plody opadaly.

Obr. 46 Květnovým mrazem poškozené třešně (foto 7.5.2011)
Odrůdová skladba zdejších třešní se proto mohla posoudit pouze z několika vzorků,
které se zde podařilo nalézt.
Tab. 9 Solnice – Litohrady (zastoupení odrůd třešní)
Počet
stromů

Druh

8

T

6

odrůda

% zastoupení

% zastoupení
(zaokrouhleno)

'Rychlice německá'

11,26

11

T

'Kaštánka'

8,45

8

4

T

'Karešova'

5,63

6

53

T

neurčeno (bez plodů)

74,64

75

71

88

Růstové znaky: výška kmene u třešní byla měřena jen u některých stromů. U většiny
stromů je kmen vysoký přibliţně 130 cm. Obvod kmene je průměrně 110 cm. Stromy
dorůstají výšky 8 aţ 9 m.
Odrůdová skladba: byly určeny tři odrůdy třešní: 'Rychlice německá' (8 stromů),
'Kaštánka' (6 stromů), 'Karešova (4 stromy).
Hospodářský význam: u stromů, které měly plody, byla úroda celkově velmi malá, dle
klasifikační stupnice hodnocena číslem 2, velmi malá aţ malá (1-10 kg). Z celkového
počtu stromů mělo plody pouze 18 stromů. Důvodem toho, ţe v roce 2011 nebyla v
našem kraji úroda třešní, byl jiţ zmiňovaný mráz, který na počátku května výrazně
poškodil úrodu ovoce.
Třešně se vyuţívají pro běţné kuchyňské zpracování místních obyvatel.
Zdravotní stav třešní: je dobrý aţ velmi dobrý (hodnocen stupněm 7). Proschlost
stromů není patrna.
Agrotechnika stromů se nijak významně neliší od předešlých lokalit. Stromy rostou
podél silnice. Travnatý porost pod třešněmi se upravuje pravidelným sečením. Řezem
se upravují pouze větve, které zasahují do silnice.
Od hlavní silnice se naskýtá v květnových dnech zvláštní pohled. Směrem doprava k
Litohradům krásně kvete třešňová alej.
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6 DISKUSE
Ve střední Evropě má pěstování ovocných dřevin dlouholetou tradici. V minulosti na
tomto území vzniklo mnoho krajových odrůd ovocných dřevin. Pestrý sortiment odrůd
se v hojné míře pěstoval ještě na začátku 20. století také na území České republiky. Tyto
odrůdy vznikly samovolným procesem díky tradicím pěstování a vysokou hustotou
ovocných rostlin. (KOHOUT, 1959). V polovině minulého století dochází k likvidaci
starých sadů a stromořadí změnou vlastnických vztahů k půdě a priorit zemědělské
výroby. Hrozí nebezpečí ztráty krajových forem ovocných plodin. Proto v roce 1994 byl
zahájen projekt na záchranu mizejících lokálních odrůd na území České republiky
(PAPRŠTEIN, KLOUTVOR 1999, 2003), (PAPRŠTEIN a kol. 2002, 2003).
S ohledem na stanovištní podmínky se v různých oblastech počítá s vyuţitím sortimentu
druhů a regionálních starých odrůd ovocných dřevin v extenzivních systémech
pěstování s vyuţitím generativních podnoţí, kmenných tvarů stromů a s minimalizací
pěstitelských zásahů, a to především chemické ochrany. Jedná se zejména o obnovu
krajinné zeleně ve formě alejí, stromořadí, větrolamů, remízků, solitér, doprovodné
zeleně venkovských obydlí nebo jiných stavebních objektů, obnovu selských zahrad a
extenzivních sadů nebo na pozemcích málo vhodných pro intenzívní zemědělskou
výrobu.(VLK,

Krajové

odrůdy

ovocných

dřevin,

dostupném

na

www.valasskakrajina.cz.)
Ovocné stromy lze chápat jako významný krajinotvorný prvek pramenící z historického
významu, který bychom si měli uchovávat a chránit pro další pokolení. Je proto dnes
naším velkým úkolem a zároveň posláním zachovat v názvech těchto odrůd mnohaletou
snahu a práci našich ovocnářů. (www.vurv.cz).
Přední čeští pomologové se snaţí jiţ několik let zakládat ovocné kultury s těmito
starými odrůdami. Pokračují tak v náročné práci, která se tak předává dalším
pokolením. Je to náročný úkol, kterého by se měla ujmout i mladá generace ovocnářů,
která získává studiem mnoho důleţitých poznatků a vědomostí,

potřebných

pro

takovou práci.
Cílem diplomové práce bylo přispět k rozšíření evidence a průzkumu v oblasti
sledování a snahy zachovat genovou základnu starých odrůd ovocných stromů na území
podhůří Orlických hor, kde je pěstování ovocných stromů dlouholetou tradicí.
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Z výsledků sledování starých odrůd pěstovaných v podhůří Orlických hor lze
konstatovat, ţe takové odrůdy jablek, jako je 'Matčino', 'Boskoopské', 'Panenské české',
'Smiřické vzácné' a řada dalších, má ve zdejší krajině své místo a opodstatnění
pěstovat i v dnešní době. Jablko 'Smiřické vzácné' bylo evidováno na lokalitě u vesnice
Ještětice. I

přes skutečnost, ţe v roce 2011 byly kvetoucí jabloně v tomto kraji

poškozeny květnovými mrazy a ostatní odrůdy jablek neměly téměř ţádnou nebo velmi
malou úrodu, vykazovala tato odrůda poměrně dobré výsledky. Jablka vydrţela na
stromech aţ do poloviny ledna, kdy nastoupily kruté mrazy. V knize Malá pomologie I
(KOHOUT, 1960), se lze o této odrudě dovědět, ţe jejími dobrými vlastnostmi je to, ţe
jablka vlivem větru nepadají, nevadnou, stromy netrpí nemocemi. Stromy jsou odolné
proti mrazům, rovněţ jako květy, jsou otuţilé. Špatnou vlastností je, ţe je ovoce
náchylné k vnitřní hnilobě a červivosti. Celkově lze odrůdu ohodnotit jako velmi
cennou. Má se sklízet co nejpozději. Dobře se daří v severních Čechách, kde je
povolenou hlavní odrůdou pro oblast Hořickou. (KOHOUT, 1960)
Z tohoto popisu lze tedy vyvodit závěr, ţe se jedná o otuţilou odrůdu, která květnové
mrazy bez poškození přestála.
Z tohoto příkladu vidíme, ţe některé staré odrudy mají řadu dobrých vlastností, jako je
otuţilost, nenáročnost na pěstování a velká úroda chutných plodů.
Pro nepříznivé klimatické podmínky v roce 2011 neměly některé ovocné stromy téměř
ţádné plody. Příkladem toho byly třešně ve stromořadí vedoucím od Solnice k
Litohradům. Lze předpokládat, ţe se jedná pravděpodobně o odrůdy třešní 'Rychlice
německá' a 'Kaštánka'. Tato úvaha vychází z porovnání stavby listů, habitu stromů a
vyobrazení v atlasu (DVOŘÁK a kol., 1978). Dále lze tak usuzovat z toho, ţe stromy
kvetly společně s výše jmenovanými odrůdami, po 15. dubnu 2011. Podle (DVOŘÁK a
kol., 1978), kvetou tyto odrůdy v období kolem 17.4.
Evidované stromy jsou staré více jak padesát let. Tendence současné doby je staré
ovocné sady a stromořadí lidvidovat a nahrazovat je novými, modernějšími dřevinami.
Tak mizí i řada ovocných stromořadí od silnic. Není však snaha u těchto komunikací o
výsadbu nových ovocných stromů. Většinou je nahrazují jiné druhy dřevin. Nad touto
skutečností by se měla současná generace zamyslet. Lehce by mohlo dojít k tomu, ţe o
starých dobrých odrůdách ovoce se dočteme pouze z knih.
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7. ZÁVĚR
Evidence výskytu starých a krajových odrůd byla provedena v letech 2010 – 2011 na
pěti lokalitách:
•

Stromořadí mezi vesnicemi Svinná – Hraštice

•

Ovocné stromořadí mezi Opočnem a Pohořím

•

Jabloňová alej u Ještětic

•

Hrušně u Semechnic

•

Třešňová alej mezi Solnicí a Litohrady

U sledovaných stromů byly hodnoceny růstové údaje zaměřené na výšku stromu, výšku
kmene, obvod kmene. Dále byly hodnoceny výsledky sklizně, pomologické znaky a
zdravotní stav stromů. Na základě dosaţených výsledků dvouletého pozorování lze
uvést následující výsledky:
1. Hodnocení stromořadí mezi vesnicemi

Svinná a

Hraštice se vyznačovalo

zastoupením těchto odrůd: 'Matčino' (60 %), 'Boskoopské' (34 %), Panenské české' (2
%), Coxova reneta (2 %), 2% stromů nebyla určena, jednalo se o suché stromy.
Celkem bylo evidováno 111 stromů.
Nejvyšší počet stromů vykázala odrůda 'Matčino', hned po ní následovala odrůda
'Boskoopské'. Nejvíce plodů měla odrůda 'Matčino' a 'Boskoopské'.
Nejvyšší hodnotu růstových údajů vykázala odrůda Boskoopské', výška stromu
přibliţně 6 m, kmeny jsou vysoké zhruba 160 cm, obvod kmene kolem 100 cm.
Napadení padlím jabloňovým je velmi malé a celkový zdravotní stav většiny stromů je
velmi dobrý.
2. Stromořadí vedoucí od Opočna k Pohoří se vyznačovalo značným počtem odrůdové
skladby. Druhové zastoupení byly jabloně a hrušně. Nejčastěji se vyskytovala odrůda
'Matčino' (28 %), 'Šampaňská reneta' (8 %). Z hrušní zde byla nejvíce zastoupena
odrůda 'Lectierova' (3 %). Celkem bylo hodnoceno 93 stromů, z toho 19 hrušní a 74
jabloní. Pro velkou odrůdovou rozmanitost zde byla i velká varabilita růstových znaků.
(příloha Tab. 1). 'Panenské české' a 'Dvorní máslovka' byly nejvyšší stromy, dosahující
10 m. Výška kmene u jabloní byla v průměru do 160 cm, hrušně měly kmen vyšší,
kolem 180 cm. Zdravotní stav všech stromů je hodnocený jeko průměrný, stupněm 5.
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3.

Na jabloňové aleji u Ještětic bylo celkem evidováno 98 stromů. Nejvíce byla

zastoupena odrůda 'Smiřické vzácné' (28 %) a 'Matčino' (12 %). 'Boikovo', 'Parména
zlatá', 'Coxova reneta' a 'Strýmka' byly pouze v malém zastoupení. 47 % stromů nebylo
určeno pro absenci plodů, která plynula z poškození kvetoucích stromů mrazem v
květnu 2011. Stromy 'Smiřické vzácné' jsou vysoké do 8 m, většinou polokmeny.
Úroda na této odrůdě byla poměrně vysoká,

plody na stromech vydrţely aţ do

lednových mrazů.
4. Na hrušňovém stromořadí u Semechnic bylo evidováno 114 hrušní, 7 odrůd. Nejvíce
zastoupena zde byla odrůda 'Lectierova' a 'Dvorní máslovka' s 11 % a 'Napoleonova' s
10 %. Stromy dorůstají výšky 8 aţ 11 m, obvod kmene se pohyboval kolem 110 cm,
výška kmene u nejvyšších stromů byla 160 cm. Úroda ovoce se dá hodnotit jako malá
aţ střední, na některých stromech nebyly hrušky vůbec ţádné. Celkový zdravotní stav
hrušní je hodnocen jako dobrý, hodnotou 6. Pouze některé stromy jsou napadeny rzí
hrušňovou a kaménčivostí plodů.
5. Třešňová alej mezi Solnicí a Litohrady vykazuje 71 stromů, odrůdy 'Německá
rychlice (11 %), 'Kaštánka (8 %) a 'Karešova' (6 %). 75 % stromů se však nepodařilo
určit, neměly ţádné plody. K růstovým znakům můţeme říci, ţe výška stromů je 8 aţ 9
m, kmeny jsou vysoké do 130 cm, obvod kmene do 110 cm. Hospodářský význam
měly v roce 2011 velmi malý, úroda byla hodnocena dle klasifikační stupnice číslem 2
jako velmi malá aţ malá. Zdravotní stav stromů je dobrý aţ velmi dobrý, hodnocen
stupněm 7. Proschlost stromů není patrna.
Z celkových výsledků evidence ovocných stromořadí v podhůří Orlických hor můţeme
říci, ţe staré odrůdy jabloní jako je 'Matčino', 'Boskoopské', 'Panenské české' a
'Smiřické vzácné' se vyznačují dobrou odolností vůči nepříznivým přírodním
podmínkám, mají celkově dobrou plodnost, specifickou chuť a zdravotní stav stromů je
i pro vyšší stáří velmi dobrý.
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