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1. Metodický rámec a zájmové území
Tvorba přehledu starých a krajových odrůd ovocných dřevin pro určitou oblast se zpravidla skládá ze
dvou souběžných činností – analýzy archivních záznamů, pomologické literatury nebo jiných zdrojů
(zejm. rozhovory s pamětníky, zahrádkáři a pěstiteli) a terénního průzkumu s pomologickým
určováním. První zmíněná činnost zpravidla předchází samotnému hledání odrůd ve vymezeném
území, častokrát však také doplňuje znalosti v průběhu terénních prací. Také z toho důvodu jsou
databáze odrůd zpracovány v podobě nálezových zpráv i v podobě syntézy všech analyzovaných zdrojů
a nálezů v území. Takový výstup dokáže co nejvěrněji prezentovat přehled odrůd pěstovaných v dané
oblasti v minulosti a může sloužit jako podklad pro budoucí záměry – doporučené odrůdy pro výsadby
v oblasti, genofondové sbírky, historické studie apod.
Sledované území bylo na začátku výzkumu jasně vymezeno územím POHO 2030. Analýza pramenů se
vzhledem ke své povaze častokrát musela spokojit s poněkud širším měřítkem Ostravska a Karvinska,
Těšínska, kam sledovaná oblast správně v minulosti spadala. Terénní průzkum pak probíhal na
vymezeném území v následujících katastrech: Darkov, Dolní Suchá, Doubrava u Orlové, Horní Suchá,
Karviná-Doly, Karviná město, Lazy u Orlové, Louky nad Olší, Orlová, Prostřední Suchá, Staré Město u
Karviné, Stonava.

2. Analýza pramenů a literatury
Pro účely této analýzy a vymezené území jsou relevantními prameny zejména doporučené sortimenty
ovocných odrůd vydávané zkušenými ovocnáři nebo propagátory ovocnářství, různými institucemi,
jako byla např. Ústřední hospodářská společnost a doporučené či závazné sortimenty platné na krajské
úrovni, jež vydávalo tehdejší ministerstvo zemědělství. Cenným zdrojem informací o krajových
odrůdách je nevydaný díl Lidové pomologie Josefa Vaňka zaměřený na odrůdy jabloní Slezska. Uvedené
zdroje postihují první polovinu 20. století. Zastoupení odrůd pěstovaných v 50. letech pak můžeme
mimo jiné sledovat na příkladu nabídky ovocných školek v oblasti. Seznam odrůd reprezentující
konkrétní výsadby v oblasti se až na výjimku nepodařilo pro sledované území obstarat. Výjimkou jsou
objednávky ČSSS z ovocných školek, již zmíněná Vaňkova práce a seznamy krajových odrůd Václava
Tetery. V tomto případě se proto musíme spolehnout na provedený terénní průzkum a upřít pozornost
k dalšímu hledání v archivech.
V příloze je uveden souhrn všech zpracovaných pramenů podle jednotlivých druhů s použitím
současného názvosloví.

Texty ovocnáře Karla Pašíka
Těšínský ovocnář František Pašík (1845–1904) stanovil nejvhodnější odrůdy pro Těšínsko (ponecháno
originální názvosloví):
Jabloně: ‘Průsvitné letní‘, ‘Charlamowské‘, ‘Croncelské‘, ‘Šálové‘, ‘Gravštýnské‘, ‘Ušlechtilé žluté‘,
‘Ribstonský jadrnáč‘, ‘Řehtáč soudkovitý‘, ‘Panenské české‘, ‘Štěpůvka‘ (‘Baumannova reneta‘),
‘Landsberská reneta‘, ‘Boskoopské‘, ‘Kmínová reneta‘, ‘Ontario‘, ‘Strýmka‘, ‘Aderslebenský kalvil‘
Hrušně: ‘Zelinka‘, ‘Clappova‘, ‘Viliamsova čáslavka‘, ‘Solanka‘, ‘Gellertova máslovka‘, ‘Boscova lahvice‘,
‘Avranžská‘, ‘Charneuská‘, ‘Vienská‘, ‘Křivice‘, ‘Dielova máslovka‘, ‘Pastornice‘, ‘Lieglova zimní‘
Slívy, švestky, ryngle a mirabelky: ‘Dus of Edinburg‘, ‘Jeffersonova‘, ‘Kirkova‘, ‘Královna Victorie‘,
‘Ontario‘, ‘Italská‘, ‘Dolanská‘, ‘Domácí‘, ‘Uherka‘, ‘Mirabelka Nancyská‘, ‘Althanova renklóda‘, ‘Velká
zelená ryngle‘, ‘Královna Mirabell ‘
Třešně: ‘Ranná z Marky‘, ‘Velká černá‘, ‘Lauermannova chrupka‘, ‘Hedelfingenská‘, ‘Napoleonova‘,
‘Germersdorfská obrovská‘
Višně: ‘Amarelka stinná‘
Sám František Pašík vyšlechtil několik odrůd, jedna z jeho odrůd jabloní byla pojmenována na jeho
počest ‘Pašíkovo‘.

Texty etnografa Jaroslava Ludvíka Mikoláše
Jaroslav Ludvík Mikoláš (1889–1979) v textu Vhodné ovocné odrůdy pro Těšínsko v Zemědělských a
družstevních rozhledech (ročník 18 z roku 1923) uvádí seznam odrůd doporučených k pěstování na
Těšínsku (ponecháno originální názvosloví). Výběr je výsledkem dlouholetého pozorování panem A.
Žertem, ředitelem zimní hospodářské školy v Místku. Mikoláš dodává, že všechny tyto odrůdy lze
zakoupit u Ústřední hospodářské společnosti v Opavě.

Jabloně: Zlatá zimní parména (též jablko punčové zvané), ‘Malinové z Holovous‘ – ‘Holovouské‘,
‘Jadrnička valašská‘, ‘Bojkovo‘, ‘Reneta Kasselská velká‘, ‘Car Alexander‘ (lidově kočí hlavy),
‘Grovenštýnské lašské‘, ‘Kardinál žíhaný‘, ‘Knížecí zelené‘, ‘Reneta lanšsperská‘, ‘Baumannova reneta‘
(na Těšínsku pod jménem štěpůvky), ‘Šarlamovské‘, ‘Klářino‘, ‘Panenské‘, ‘Gdánský hranáč‘
Hrušně: ‘Magdalénka‘, ‘Červencová‘, ‘Dobrá šedá‘ (‘Gute graue‘), ‘Doktor Žilgiv‘, ‘Hardyho máslovka‘,
‘Avranšská‘ (‘Dobrá Louisa z Avranches‘), ‘Kopreska máslovka‘ (‘Lieglova‘), ‘Eskeluova pánská‘,
‘Ensperenova Bergematka‘ (na Těšínsku hojně rozšířená Chrstule)
Třešně: ‘Krásná z Mariánské výšiny‘, ‘Koburská májovka‘, ‘Skalka‘, ‘Mšenka – janovka‘, ‘Srdcovka
přeúrodná‘, ‘Winklerova‘, ‘Herites‘, ‘Germersdorfská chrupavka‘
Višně: ‘Ministr Podbělský‘, ‘Ostheimská‘, ‘Kentochova‘, ‘Višně domácí‘ (obyčejná, kterou nalezneme
v téměř každé zahrádce)
Slívy: ‘Špendlík katalánský‘, ‘Úrodná ranná‘, ‘Malvazinka‘, ‘Královna Viktorie‘
Ryngle: ‘Ryngle zelená, velká‘
Švestky: ‘Anenská‘ (též ‘Brněnská‘ nebo ‘Špička‘ zvaná), ‘Wangenheimská‘, ‘Italská‘, ‘Velkovévoda‘,
‘Cukrová‘, naše domácí ‘Uherky‘
Lískové ořechy: ‘Lambertův‘ (mandlový, červený), ‘Alžírský‘, ‘Garibaldi‘ a přešlechtěný domácí
Vlašské ořechy: ‘Kamenáč‘ (křapáč, snese drsnější podnebí), ‘Sedmihradský‘ (velikosti kuřího vejce),
‘Papírky‘ (tenkoskořepý, vyžaduje chráněnou polohu)

Další Mikolášův výběr doporučených odrůd obsahuje publikace Višně, vhodný ovocný strom pro
poměry na Těšínsku, vydaná nákladem Obrany Slezska v Orlové v roce 1925. Doporučuje následující
sortiment: ‘Vackova višeň‘, ‘Sladkovišeň ranná‘, ‘Ostheimská višeň‘, ‘Vantochova griotka‘, ‘Ministr
Podbielski‘, ‘Amarelka stinná‘.

ÚHS: Ovocný sortiment pro české kraje ve Slezsku
Ústřední hospodářská společnost zrevidovala v roce 1926 ovocný sortiment pro české kraje ve Slezsku
na základě několika schůzí ovocnářsko-zelinářských odborů v Opavě a Frýdku, kde si vyměnili poznatky
zdejší zkušení ovocnáři. Přehled doporučených odrůd byl zveřejněn v Zemědělských a družstevních
rozhledech z roku 1926 (ponecháno originální názvosloví).
Jabloně: ‘Klářino bílé‘, ‘Charlamowski‘, ‘Charlottentalské‘ (Těšínsko), ‘Kroncelské‘, ‘Kardinál žíhaný‘,
‘Jablko Bojkovo‘, ‘Jablko Boskopské‘, ‘Rtta Baumanova‘, ‘Rtta landšperská‘, ‘Jadrnáč Parkerův‘,
‘Ontario‘, ‘Rtta Kasselská‘ (Těšínsko), ‘Rtta Kožená zimní‘ (Těšínsko), ‘Rtta Francouzská šedá‘
(Těšínsko), ‘Parména zlatá zimní‘ (Těšínsko), ‘Hedvábné bílé‘ (Těšínsko)
Hrušně: ‘Jakubka česká‘, ‘Máslovka Klappova americká‘, ‘Máslovka Gellertova‘, ‘Máslovka Merodova‘,
‘Máslovka šedá letní‘, ‘Máslovka Kolomaova‘, ‘Vévodkyně Eliška‘, ‘Tongréská‘, ‘Boskova láhvice‘,
‘Madam Werte‘ (Opavsko), ‘Máslovka Esperénova‘, ‘Děkanka spolková‘
Třešně a višně: ‘Hedelfingenská‘, ‘Velká černá chrupka‘, ‘Germersdorfská‘, ‘Chrupka Napoleonova‘,
‘Galova obrovská‘, ‘Sladkovišeň anglická‘, ‘Višeň Vantochova‘

Slívy, švestky a mirabelky: ‘Ringle zelená‘, ‘Královna Victorie‘, ‘Althanova královská‘, ‘Kirkova‘,
‘Eslingerská ranná‘, ‘Švestka domácí velkoplodá‘, ‘Mirabelka Metzká‘

ÚHS: Slezský ovocný sortiment
Ústřední hospodářská společnost na základě zkušeností z mrazové kalamity na přelomu let 1928 a 1929
opět za účasti zkušených ovocnářů zpracovala v roce 1930 Slezský ovocný sortiment, který ve stejném
roce zveřejnila v Zemědělských a družstevních rozhledech. Slezsko rozdělili do dvou oblastí dle
nadmořské výšky: kraje nížinné do 350 m n. m. (I) a kraje náhorní nad 350 m n. m. (II):
Jabloně:
A. Hlavní
‘Charlamovský‘
‘Kardinál žíhaný‘
‘Croncelské‘
‘Hranáč gdánský‘
‘Jeptiška‘
‘Reneta Baumanova‘

I, II
I, II
I, II
I, II
I, II
I, II

‘Bojkovo‘
‘Boskopské‘
‘Ontario‘
‘Reneta landšperská‘
‘Průsvitné letní‘ (‘Klařino‘)

I, II
I
I
I, II
I, II

B. Vedlejší
‘Grahamovo jubilejní‘
‘Car Alexander‘
‘Koksová reneta‘
‘Reneta Blenheimská‘

I
I, II
I
I

‘Jadrnáč Rybstonův‘
‘Ušlechtilé žluté‘
‘Reneta franc. šedá‘
‘Malinové hornokrajské‘

I
I, II
I, II
I, II

A. Hlavní
‘Magdalenka letní‘
‘Avranšská‘
‘Solanka‘
‘Charneská‘
‘Boskova láhvice‘
‘Dielova máslovka‘

I
I, II
I
I
I
I

‘Děkanka červencová‘
‘Clappova americká‘
‘Dobrá šedá máslovka‘
‘Williamsova čáslavka‘
‘Hardiova máslovka‘
‘Josephine v. Mechelen‘

I, II
I
I, II
I, II
I, II
I, II

B. Vedlejší
‘Vévodkyně augoulemská‘
‘Madame Werthe‘
‘Lucasova máslovka‘
‘Tongrovka‘
‘Kolomaova máslovka‘
‘Děkanka spolková‘
‘Esperenova máslovka‘

I
I
I
I
I, II
I, II
I, II

‘Vienská‘
‘Marillatova‘
‘Kongresovka‘
‘Poitova nová‘
‘Křivice‘
‘Dr. Ministr Lucius‘

I
I
I, II
I
I
I

Hrušně

Třešně a višně
A. Hlavní
‘Rychlice německá‘
‘Koburská májová‘

‘Hedelfingerová‘
‘Napoleonova chrupka‘

‘Germerdorfská‘
‘Eugenia‘

B. Vedlejší
‘Amarella královská‘
‘Amarelka stinná‘

‘Královna Hortensia‘
‘Ostheimská višeň‘

‘Sladkovišeň anglická ranná‘

Švestky a slívy
A. Hlavní
‘Eslingenská‘
‘Bühlerthalská‘

I, II
I, II

‘Zimrova‘
‘Domácí‘

B. Vedlejší
‘Bonne de Bry‘
‘Malvazinka‘
‘Ontario‘

I
I, II
I

‘Althanova‘
I, II
‘Mirabelka malá‘
I, II
‘Mirabelka Nanzyská‘ I, II

I
I, II

‘Švestka anglická‘
‘Ryngle zelená velká‘

I, II
I, II

‘Ryngle, zelená ranná‘ I, II

Broskve: ‘Amsden‘, ‘Madlenka červená‘, ‘Královna zahrad‘, ‘Riverova ranná‘
Meruňky: ‘Velká ranná‘, ‘Královská‘, ‘Nanzyská‘, ‘Holubova cukrová‘, ‘Uherská‘
Kdoule: ‘Portugalská‘, ‘Hruškovitá‘ (‘Berecký‘)
Mišpule: ‘Bezjaderná‘, ‘Královská‘
Ořech vlašský: ‘Papírový‘, ‘Polopapírový‘
Ořech lískový: ‘Lambertův červený‘, ‘Lambertův bílý‘, ‘Barcelonský‘, ‘Bugernerův‘, ‘Burchardtův‘
Jeřáb: ‘Sladkoplodý‘, ‘Moravský‘

Zika: Odrůdy višní pro naše kraje
František Zika, „konsulent ovocnictví“ Ústřední hospodářské společnosti a správce školek Silesia
v Opavě zveřejnil v Zemědělských a družstevních rozhledech, ročník 29 (str. 90) z roku 1934 článek
Odrůdy višní pro naše kraje. Na základě dobrých zkušeností doporučuje tyto odrůdy: ‘Sladkovišeň raná‘,
‘Amarelka královská‘, ‘Císařovna Eugenie‘, ‘Ostheimská‘, ‘Morela stinná‘, ‘Körösse‘.

Lidová pomologie – Jablka, Krajové slezské
Cenné informace o krajových odrůdách na Těšínsku lze nalézt v nevydaném 8. díle Lidové pomologie –
Jablka, Krajové slezské, 100 nejdůležitějších odrůd, který sestavil v poválečných letech Josef Vaněk.
Autor při výběru sortimentu vycházel zejména z odrůd prezentovaných na výstavách ve Slezsku
(Místek, Skalice, Albrechtice u Krnova, Nový Jičín atd.). Na tomto základě vytvořili zdejší pomologové

sortiment pro publikaci. Po seznámení se s jednotlivými popisy jsem rozdělil odrůdy do 3 kategorií: 1.
rozšířenější a známější pojmenované krajové odrůdy; 2. odrůdy pěstované v české části Slezska, avšak
pocházející odjinud (zejm. Polsko); 3. krajové odrůdy pojmenované pomology podle nálezce, pěstitele
nebo šlechtitele (je otázkou nakolik se jedná o krajové odrůdy nebo neurčené staré odrůdy, které
nedokázali pomologové určit), např. ‘Skotnicovo sládě‘, ‘Papřokovo červené‘ atd.
Pro naše účely spatřuji jako využitelnou 1. a 2. kategorii, zejména vzhledem k možnosti nalezení stromů
nebo roubového materiálu ve spolupráci s místními pamětníky nebo s polskými pomology. Pro oblast
Těšínska záměrně uvádím výskyt odrůdy v jedné ze dvou oblastí nebo v celém Slezsku, případně
v závorce původ, pokud byl zmíněn. Tyto informace mohou zvýšit šanci nalezení odrůdy např. v některé
z polských pomologických sbírek.
Slezsko
‘Grávštýnské lašské‘, ‘Homoláč zelený‘, ‘Plaskoč‘, ‘Polský papírák‘, ‘Sievka slezská‘, ‘Trevírské červené‘
(pův. Německo), Vtelenské
Těšínsko
‘České zimní‘, ‘Cukrové‘, ‘Golabek‘, ‘Jozefek‘, ‘Krakovka‘ (pův. Polsko), ‘Libernáč Popollo‘, ‘Listečkové‘,
‘Mnich‘ (pův. Polsko), ‘Pisovka‘, ‘Rosochacz sladký‘, ‘Sinol‘, ‘Těšínský válec‘, ‘Ustronské‘, ‘Zorza‘

Ovocné sortimenty
Doporučené nebo závazné sortimenty ustanovovaly odrůdy, které by se měly pěstovat v konkrétní
oblasti s ohledem na nadmořskou výšku, místní podmínky, případně charakter lokality (aleje, zahrady)
nebo pěstované tvary (vysokokmeny, zákrsky). Pro naše potřeby jsme vybrali následující sortimenty:
-

Závazné sortimenty ovocného stromoví – Ostravský kraj – rok 1949

-

Krajské sortimenty – rok 1953

Přehled odrůd je uveden v souhrnné tabulce společně s dalšími zde uvedenými seznamy odrůd.

Výsadby ČSSS Bohumín v letech 1951–1952
V archivním fondu Československého státního statku Bohumín, jehož územní působnost zahrnovala i
část sledovaného území, byly uvedeny objednávky z ovocných školek v kraji. Tyto dokumenty poskytují
cenné svědectví o odrůdách vysazovaných ve sledované oblasti:

Jabloně
‘Aderslebenský kalvil‘
‘Baumannova reneta‘
‘Berlepschova reneta‘
‘Bernské růžové‘
‘Boskoopské‘
‘Boskoopské červené‘

‘Cox orange‘
‘Croncelské‘
‘Červené tvrdé‘
‘Gdánský hranáč‘
‘Grávštýnské‘
‘Gustavovo trvanlivé‘

‘Hájkova muškátová reneta‘
‘Hrabůvka skalická‘
‘Jadernička moravská‘
‘James Grieve‘
‘Jonathan‘
‘Landsberská reneta‘

‘Londýnské‘
‘Major‘
‘Malinové hornokrajské‘
‘Matčino‘
‘Mc Intosh red‘
‘Multhauptova reneta‘
‘Oldenburgovo‘
‘Ontario‘

‘Panenské české‘
‘Parkerovo‘
‘Parména zlatá zimní‘
‘Pražské‘
‘Průsvitné letní‘
‘Řehtáč soudkovitý‘
‘Strýmka‘
‘Sudetská reneta‘

‘Wagenerovo‘
‘Watervlietské
mramorované‘
‘Wealthy‘
‘Zelené zimní‘
‘Zuccalmagliova reneta‘

‘Hardyho máslovka‘
‘Konference‘
‘Le Brunova‘
‘Madame Verté‘

‘Pařížanka‘
‘Pastornice‘
‘Thiriotova‘
‘Tongréská‘

‘Kirkeho‘
‘Malvazinka‘
‘Ontario‘
‘Švestka domácí‘

‘Wangenheimova švestka‘
‘Zelená renkloda‘
‘Zimmerova‘

‘Napoleonova chrupka‘

‘Troprichterova‘

‘Morela pozdní‘

‘Vackova‘

Hrušně
‘Clappova máslovka‘
‘Červencová‘
‘Děkanka Robertova‘
‘Drouardova‘

Slivoně
‘Althanova renkloda‘
‘Bryská‘
‘Bystřická‘
‘Černošická‘

Třešně
‘Hedelfingenská‘

Višně
‘Köröšská‘

Výkazy ovocných školek v Ostravském kraji v roce 1956
Jedná se o další přímý doklad o odrůdách pěstovaných v tehdejším Ostravském kraji. Je velmi
pravděpodobné, že se tyto odrůdy vysazovaly také ve sledované oblasti.

Jabloně
‘Adamovské‘
‘Aderslebenský kalvil‘
‘Ananasová reneta‘
‘Astrachán červený‘
‘Banánové zimní‘
‘Baumannova reneta‘

‘Berlepschova reneta‘
‘Bernské růžové‘
‘Black Ben‘
‘Boikovo‘
‘Boskoopské‘
‘Breuhahnovo‘

‘Cox orange‘
‘Coxova reneta‘
‘Croncelské‘
‘Delicious zlatý‘
‘Gdánský hranáč‘
‘Grahamovo‘

‘Grávštýnské‘
‘Gustavovo trvanlivé‘
‘Hájkova muškátová reneta‘
‘Hammersteinovo‘
‘Hejtmanské‘
‘Honťanské‘
‘Hotšanské‘
‘Hrabůvka skalická‘
‘Charles Rose‘
‘Ideál‘
‘Jadernička moravská‘
‘James Grieve‘
‘Jonathan‘
‘Kalvil bílý podzimní‘
‘Kasselská reneta‘
‘Kožená reneta zimní‘
‘Krasokvět žlutý‘

‘Krátkostopka královská‘
‘Landsberská reneta‘
‘Laxtons Superb‘
‘Lebelovo‘
‘Limburské‘
‘Londýnské‘
‘Lord Sufiel‘
‘Major‘
‘Malinové hornokrajské‘
‘Matčino‘
‘Mc Intosh red‘
‘Miletův řehtáč‘
‘Multhauptova reneta‘
‘Muškátová reneta‘
‘Oldenburgovo‘
‘Ontario‘
‘Panenské české‘

‘Parkerovo‘
‘Parména zlatá zimní‘
‘Peasgoodovo‘
‘Pontoiské‘
‘Průsvitné letní‘
‘Rýnský libernáč‘
‘Římské‘
‘Strauwaldova‘
‘Strýmka‘
‘Sudetská reneta‘
‘Tříblický granát‘
‘Vejlímek‘
‘Vilémovo‘
‘Wagenerovo‘
‘Wealthy‘
‘Zuccalmagliova reneta‘
‘Žakvinovo‘

‘Hardyho máslovka‘
‘Křivice‘
‘Lucasova‘
‘Madame Verté‘

‘Pařížanka‘
‘Pastornice‘
‘Šedá letní – Špinka‘
‘Williamsova čáslavka‘

‘Černošická‘
‘Duc of Edinburg‘
‘Esslingenská‘
‘Katalonský špendlík‘
‘Kirkeho‘

‘Královna Viktorie‘
‘Mirabelka nancyská‘
‘Oulinská‘
‘Uherská‘
‘Zelená renkloda raná‘

‘Germersdorfská‘

‘Kaštánka‘

‘Morela pozdní‘

‘Vackova‘

Hrušně
‘Augoulenská‘
‘Avranšská‘
‘Clappova máslovka‘
‘Červencová‘

Slivoně
‘Althanova renkloda‘
‘Anna spät‘
‘Bryská‘
‘Bühlská‘
‘Carská‘

Třešně
‘Hedelfingenská‘
‘Napoleonova chrupka‘

Višně
‘Köröšská‘

Krajové odrůdy Těšínska nalezené Václavem Teterou
Krajové odrůdy pěstované na Těšínsku mapoval a dokumentoval rovněž Václav Tetera. Ve svých
pracích (1971, 1989) uvádí soupisy nalezených krajových odrůd a lidové názvy starých odrůd jádrovin.
V drtivé většině případů však nelze v současnosti přiřadit název k některé z nalezených nebo známých
odrůd. Přesto mohou být uvedené názvy užitečné, např. při dalším mapování nebo v případě
ztotožnění jako synonyma staré odrůdy.
Jabloně: ‘Vindlíky‘, ‘Vínovky‘, ‘Kutňa‘, ‘Podvizůvka‘, ‘Šiplůvka‘, ‘Oszmanskie‘, ‘Krakovka‘, ‘Italský
vandlík‘, ‘Sinol‘, ‘Cevulanka‘, ‘Mulhauptova reneta‘, ‘Ustruňské‘, ‘Těklinská‘ aj.
Hrušně: ‘Zelená Špinka‘, ‘Marianky‘, ‘Zimní‘, ‘Amanliská‘, ‘Římská letní‘, ‘Šanůvka‘, ‘Dule‘ aj.

3. Výsledky mapování v letech 2013 a 2020
Staré a krajové odrůdy
Mapování starých a krajových odrůd ovocných dřevin probíhalo ve vymezené oblasti prostřednictvím
terénního průzkumu se souběžným a následným pomologickým určováním. Metodika mapování
odpovídá metodice Mapování ovocných stromů starých odrůd v krajině vydané ČSOP, dlouhodobým
zkušenostem a potřebám vycházejícím z cílů projektu. Každý nalezený strom byl zaevidován pod
vlastním číslem, byla mu přiřazena gps a název odrůdy (viz příloha inventarizace-soupis-def.xlsx).
V případě, že se jednalo o odrůdu méně známou, v oblasti raritní nebo neurčenou, byla navíc
provedena fotodokumentace a odebrány vzorky plodů za účelem dalšího pomologického určování a
fotodokumentace plodů. Ze získaných dat byla vytvořena databáze propojená s adresáři fotografií
k vybraným odrůdám (viz příloha).
Prioritně bylo mapování zaměřeno na jádroviny, proto probíhalo v měsících srpnu a září, kdy byly
podrobně prohledány všechny uvedené katastry obcí, včetně lokalit po zaniklých sídlech. Vzhledem
k nepříznivým podmínkám v jarních měsících nebyly k dispozici plody hrušní, úroda jabloní byla
uspokojivá, kvalita plodů však byla podprůměrná. Z důvodu chybějících znalostních kapacit a malého
zastoupení nebylo prováděno pomologické určování třešní. U slivoní se v oblasti, podobně jako jinde,
vyskytuje velmi omezené množství odrůd, mapování je proto v tomto případě bezpředmětné.
V případě všech tří jmenovaných ovocných druhů si proto při analýze výskytu musíme vystačit
s poznatky z pramenů uvedených v předešlé kapitole. Bylo by vhodné se v příštích letech zaměřit na
mapování hrušní, zejména s důrazem na vyhledání a záchranu krajových odrůd.
Přes často velmi neprostupný terén, špatný zdravotní stav stromů, přineslo mapování jabloní kýžený
efekt. V oblasti bylo zaevidováno 242 bodů – jabloní (v některých případech je pod jedním bodem
uvedena skupinka stromů stejné odrůdy). Moderní odrůdy pěstované v přídomních zahradách nebyly
do mapování zahrnuty.
Uvedenému počtu stromů odpovídá v databázi 64 odrůd jabloní, až na několik výjimek (‘Rubín‘,
‘Rubinola‘, ‘Gloster‘, ‘Dukát‘) se jedná o staré a krajové odrůdy. Velká část z nich patří mezi odrůdy,

které byly v minulosti v tomto kraji hojně pěstovány, jak potvrzují také zmínky v pramenech (viz
předchozí kapitola). Mezi nejčastěji nalezené odrůdy patří:
‘Jonathan‘
‘Matčino‘
‘Boskoopské‘
‘Ontario‘
‘Sudetská reneta‘
‘Spartan‘
‘Lebelovo‘

29
13
12
11
10
8
7

‘Bernské růžové‘
‘Golden delicious‘
‘Grahamovo‘
‘Major‘
‘Parména zlatá zimní‘
‘Croncelské‘

6
6
6
6
6
5

Tuto statistiku netřeba přeceňovat, poměrové zastoupení odrůd totiž nemusí zcela odpovídat
zastoupení v minulosti, jelikož některé odrůdy se nedožívají vysokého věku a jejich zástupce tudíž již
dnes nenajdeme. Velká část zahrad byla během likvidace zchátralých domů a rekultivací zničena.
Z hlediska počtu stromů konkrétní odrůdy proto nelze jednoznačně usuzovat, zda se jednalo o dříve
častěji pěstovanou odrůdu nebo o odrůdu raritní.
Jelikož nebylo cílem kvantifikovat výskyty jednotlivých odrůd, byl v rámci několika nalezených
monokulturních výsadeb (‘Jonathan‘, ‘Ontario‘) započítán pouze jeden zástupce z odrůdy.
Celá řada dalších odrůd, byť vykazuje v databázi nižší zastoupení, patří k tradičním odrůdám
pěstovaným v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Seznam nalezených určených odrůd
‘Baumannova reneta‘
‘Bernské růžové‘
‘Black Ben‘
‘Boikovo‘
‘Borovinka‘
‘Boskoopské‘
‘Boskoopské červené‘
‘Breuhanovo‘
‘Citronové zimní‘
‘Coulonova reneta‘
‘Coxova reneta‘
‘Croncelské‘
‘Daňkovo‘
‘Dukát‘
‘Elise Rathke‘
‘Feyův rekord‘
‘Gascoyneho šarlatové‘
‘Gdánský hranáč‘
‘Gloster‘
‘Golden delicious‘
‘Grahamovo‘
‘Gustavovo trvanlivé‘

‘Hammersteinovo‘
‘Idared‘
‘James Grieve‘
‘Jonathan‘
‘Kids Orange‘
‘Kožená reneta zimní‘
‘Královnino‘
‘Krasokvět žlutý‘
‘Lebelovo‘
‘Lohák‘
‘Lord Lambourne‘
‘Major‘
‘Malinové holovouské‘
‘Malinové hornokrajské‘
‘Malinové Vrchlického‘
‘Matčino‘
‘Multhauptova reneta‘
‘Nordhausenské‘
‘Ontario‘
‘Panenské české‘
‘Parména zlatá zimní‘
‘Pašíkovo‘

‘Peasgoodovo‘
‘Průsvitné letní‘
‘Rubín‘
‘Rubinola‘
‘Slezský špičák‘
‘Smiřické vzácné‘
‘Solivarské‘
‘Spartan‘
‘Starking‘
‘Strýmka‘
‘Sudetská reneta‘
‘Teltovské‘
‘Vilémovo‘
‘Wagenerovo‘
‘Wattervlietské
mramorované‘
‘Wealthy‘
‘Wesenerovo‘
‘Worcesterská parména‘
‘Zelenče rhodoislandské‘
‘Zvonkové‘

Lokalizace stromů zapsaných do nálezové databáze

Na druhé straně se zde objevují méně známé odrůdy, ať už jde o odrůdy krajové nebo pocházející
odjinud. Jejich výskyt můžeme naopak považovat za poměrně vzácný, a z tohoto důvodu by měly být
nadále množeny a uchovány v oblasti.
Mezi méně známé odrůdy lze zařadit: ‘Daňkovo‘, ‘Elise Rathke‘, ‘Feyův rekord‘, ‘Gustavovo trvanlivé‘,
‘Královnino‘, ‘Lohák‘, ‘Malinové Vrchlického‘, ‘Multhauptova reneta‘, ‘Solivarské‘, ‘Teltovské‘,
‘Wagenerovo‘, ‘Wesenerovo‘, ‘Worcesterská parména‘, ‘Zelenče rhodoislandské‘.
Krajové odrůdy: ‘Major‘, ‘Pašíkovo‘, ‘Slezský špičák‘.
Vedle uvedených odrůd zaslouží pozornost odrůdy, které nebyly určeny. V databázi je jich
zaznamenáno 17, v několika případech se jedná o totožné odrůdy. Jedná se pravděpodobně o
následující případy: 1) některé z málo známých starých odrůd, které lze jen stěží pomologicky určit; 2)
krajové odrůdy, jejichž názvosloví již zpravidla upadlo v zapomnění; 3) odrůdy s polským původem,

jejichž totožnost není v českých pomologických kruzích známa. V tomto případě je na místě
zaznamenat jejich charakteristické znaky, vytvořit fotodokumentaci stromu a plodu. V následujících
letech by měly být znovu podrobeny pomologickému určování, nejlépe ve spolupráci se zahraničními
pomology, a rozmnoženy, aby nedošlo k jejich zániku. Odrůdy jsou uváděny pod evidenčním číslem.
V databázi je zároveň v poznámce uvedeno, zda je doporučeno tyto odrůdy nadále množit. Záporné
hodnocení je použito v případě stromů, jejichž kvalita plodů (na základě ochutnávky) nedosahovala
potřebné úrovně, a proto nebyly navrženy k uchování.

Vybrané odrůdy nalezené v oblasti
Přehled zahrnuje zajímavé, málo známé staré, krajové a neurčené odrůdy s krátkým popisem, fotografií
plodu a gps souřadnicí. V příloze je dále k dispozici fotografie stromu, která zjednoduší jeho hledání
v případě odebírání roubů.

12

jabloň

Zelenče
rhodoislandské

k. ú. Louky nad Olší

N 49,802213

E 18,58093

Americká odrůda poprvé popsána v roce 1817, méně náročná, odolná proti mrazům, strupovitostí
trpí málo. Kulovité, mírně žebernaté zelené plody, sladce navinulá, příjemně aromatická chuť. Zraje
v polovině října, konzumně dozrává v prosinci, vydrží do března.

17

jabloň

neurčeno

k. ú. Louky nad Olší

N 49,803372

E 18,579626

Středně velké, kulovité až kuželovité lehce asymetrické plody. Základní žlutozelená barva je z malé
části překryta sotva znatelným líčkem. Kališní jamka je mělká, kalich uzavřený. Chuť dobrá. Patrně
některá z méně známých nebo krajových odrůd (příp. původem z Polska?).

28

jabloň

neurčeno

k. ú. Louky nad Olší

N 49,801753

E 18,579926

Středně velké až velké plody, kuželovité, žebernaté, připomínají špičaté ‘Ontario‘. Základní barva
zelenožlutá s žíháním a líčkem. Chuť je velmi dobrá. Zimní, patrně některá z méně známých nebo
krajových odrůd (příp. původem z Polska?).

50

jabloň

neurčeno

k. ú. Stonava

N 49,806946

E 18,555741

Středně velké atraktivní plody, zploštělé, mírně zhrbolená plytká kališní jamka, slupka tmavě
červeně zbarvená, žíhaná, částečně pokrytá rzí, zejm. u stopky a kalicha. Chuť sladká, dobrá. Zimní,
patrně některá z méně známých nebo krajových odrůd (příp. původem z Polska?).

60

jabloň

neurčeno

Stonava

N 49,806741

E 18,556215

Kulovité plody s širší plošší kališní jamkou a delší stopkou, tmavě červeným zbarvením a výraznými
lenticelami, Podobají se odrůdě ‘Jeptiška‘. V oblasti se vyskytuje častěji (60, 68, 74, 205, 223),
proto lze usuzovat, že se jedná o méně běžnou starou odrůdu, příp. o krajovou odrůdu, jež může
pocházet také ze sousedního Polska. Ustanoven pracovní název ‘Karvinská jeptiška‘.

64

jabloň

Feyův rekord

Stonava

N 49,806632

E 18,556521

Odrůda vyšlechtěná W. Pfitzerem ve Stuttgartu v r. 1937, Ve Slezsku ji lze najít na více lokalitách
(zde 64, 69, 70). Plody jsou velké, vysoce kuželovité, základní barva žlutozelená s červeným líčkem
a žíháním, průměrné chuti. Vydrží do prosince. Je náchylnější ke strupovitosti i padlí.

66

jabloň

neurčeno

Stonava

N 49,806598

E 18,556732

Menší až středně velké, válcovitě vejčité plody. Středně hluboká kališní jamka. Základní barva
žlutozelená s červeným mramorovaným líčkem. Zraje na podzim, chuť je pouze sladká, což řadí
tuto odrůdu mezi tzv. sláďata.

85

jabloň

Worcesterská parména

Karviná-Doly

N 49,842787

E 18,514054

Původem stará anglická odrůda (ze sklonku 18. století) se středně velkými poměrně proměnlivými
plody – od kulovitých po kuželovité, typické šarlatově červenou slupkou. Chuť je sladce navinulá,
velmi dobrá. Dozrává v září, vydrží do listopadu. Odrůda je odolná proti mrazu, trpí strupovitostí.

92

jabloň

Solivarské

Karviná-Doly

N 49,842825

E 18,512955

Původem slovenská odrůda, plody jsou středně velké až větší, proměnlivé, kulovité, vyšší i
kuželovité, nepravidelné. Slupka je zelená až žlutozelená s červeným líčkem a žíháním. Není příliš
náročná, je odolná k mrazu, středně odolná ke strupovitosti. Dozrává od listopadu do února.

114

jabloň

Wesenerovo

Karviná-Doly

N 49,851736

E 18,506303

Původem rakouská odrůda (1884), semenáč odrůdy ‘Parména zlatá‘. Plod má variabilní tvar, od
plochého po soudkovitý. Slupka zelená až nažloutlá s rozsáhlým červeným líčkem. Chuť je
sladkokyselá. Zraje v polovině září, vydrží až do ledna, podle jiných zdrojů do března. Odolná proti
povětrnostním vlivům, vhodná pro vyšší polohy, významně napadána strupovitostí a padlím.

124

jabloň

neurčeno

Karviná-Doly

N 49,852338

E 18,505187

Středně velké kulovité plody s mělkou kališní jamkou, základní barva zelená s červeným rozmytým
líčkem a mramorováním. Zraje na podzim, má velmi dobrou chuť. Patrně se jedná o méně známou
starou odrůdu, příp. o krajovou odrůdu, jež může pocházet ze sousedního Polska.

145

jabloň

Slezský špičák

Doubrava u Orlové

N 49,86171

E 18,49313

Krajová odrůda uváděná ve starší literatuře. Středně velké kuželovité plody s plytkou kališní
jamkou, slupka je typicky bělavě žlutá, bez líčka. Zraje v září, vydrží měsíc. Chuť je sladce navinulá.

146

jabloň

Elise Rathke

Doubrava u Orlové

N 49,86172

E 18,49303

Stará německá odrůda charakteristická svým převislým růstem (další nálezy 197). Plody jsou
středně velké, široce kuželovité s žebry. Základní zelenožlutá barva je překryta červeným líčkem
s žíháním, u stopky rzivá. Zraje v říjnu, vydrží do února. Chuť je průměrná, navinulá.

151

jabloň

Breuhanovo

Doubrava u Orlové

N 49,861491

E 18,492834

Stará německá odrůda, semenáč ‘Halberstattského panenského‘ (1895). Středně velké plody,
kuželovité, základní barva světle zelená překrytá z velké části červeným líčkem. Chuť sladká, mírně
navinulá, velmi dobrá. Zralost od prosince, vydrží do března až dubna. Je dosti mrazuodolná, avšak
náchylná k chorobám.

188

jabloň

Teltovské

Doubrava u Orlové

N 49,857425

E 18,468963

Středně velké, zploštěle kuželovité plody s hlubší a širší kališní jamkou. Zelenožlutá základní barva
překrytá z části červeným líčkem. Zraje na podzim.

202

jabloň

Daňkovo

Doubrava u Orlové

N 49,852993

E 18,473228

Procheova odrůda známá od roku 1851, jedná se o semenáč ‘Blenheimské renety‘. Plody jsou
středně velké až velké, poměrně proměnlivé, mírně zhranatělé, k temeni zúžené. Základní barva
slupky je zelenožlutá, z malé části pokrytá červeným žíháním. Dozrává od konce listopadu do
ledna. Chuť je typicky renetovitá, sladce navinulá.

211

jabloň

neurčeno

Doubrava u Orlové

N 49,851543

E 18,472768

Středně velké mírně zploštělé plody, širší a hlubší kališní jamka, slupka s výrazným žíháním a rzí u
stopky. Dosti podobné odrůdě ‘Košíkové‘, avšak neodpovídá habitus stromu a horší dužnina plodu.

236

jabloň

Pašíkovo

Orlová

N 49,837845

E 18,436108

Odrůda vyšlechtěná Františkem Pašíkem v Bludovicích u Těšína z odrůd ‘Car Alexandr‘ a ‘Kasselská
reneta‘. Středně velké až velké plody, zploštělé, u kalicha zúžené, značně zhrbolené. Kalich
v hluboké a široké jamce. Základní barva žlutá, překrytá červeným pruhováním. Chuť je navinulá,
připomíná ‘Parménu zlatou‘. Zraje v listopadu, vydrží do ledna. Určené plody (236, 237) je potřeba
nadále sledovat a porovnat s dalšími plody určenými jako ‘Pašíkovo‘, resp. ‘Pašíkovo žíhané‘.

4. Závěrečné shrnutí
Provedená analýza odrůd pěstovaných v minulosti ve vybraném území prokázala poměrně velkou
pestrost pěstovaných odrůd ve všech sledovaných druzích (viz soubor seznam odrůdy souhrn-resersemapovani.xlsx v přílohách).
V případě odrůd jabloní, kde se můžeme opřít jak o historické prameny, tak o terénní průzkum, se
v souhrnné databázi objevuje více než 140 odrůd. Zhruba u poloviny se jedná o běžné staré odrůdy,
které se v minulosti objevovaly na území Čech, Moravy a Slezska, až na výjimky i v sousedním Polsku.
Druhou část tvoří méně známé a méně rozšířené odrůdy, např.: ‘Daňkovo‘, ‘Elise Rathke‘, ‘Feyův
rekord‘, ‘Gustavovo trvanlivé‘, ‘Královnino‘, ‘Lohák‘, ‘Malinové Vrchlického‘, ‘Multhauptova reneta‘,
‘Parména Strauwaldova‘, ‘Pražské‘, ‚‘Rýnský libernáč‘, ‘Solivarské‘, ‘Teltovské‘, ‘Wagenerovo‘,
‘Wesenerovo‘, ‘Worcesterská parména‘, ‘Zelenče rhodoislandské‘, ‘Žakvinovo‘ a některé další. Seznam
zahrnuje rovněž krajové odrůdy: ‘Grávštýnské lašské‘, ‘Hrabůvka skalická‘, ‘Major‘, ‘Pašíkovo‘,
‘Plaskoč‘, ‘Sinol‘, ‘Slezský špičák‘, ‘Těšínský válec‘ atd.; odrůdy s původem z Polska: ‘Krakovka‘, ‘Mnich‘,
‘Rosochacz sladký‘, ‘Ustruňské‘ atd.; a odrůdy, které se nepodařilo určit (viz popisy vybraných
nalezených odrůd). Zejména poslední tři skupiny odrůd je vhodné zachránit, případně pořídit jejich
rouby a připravené stromy vysázet na zdejších lokalitách.
Odrůdy hrušní uváděné v historických pramenech čítají na 50 položek. Zde se jedná z téměř dvou třetin
o odrůdy dříve běžně pěstované a množené ovocnými školkami v celé republice. K pozoruhodným
zmínkám lze přiřadit méně známé a rozšířené odrůdy ‘Angoulemská‘, ‘Ezéeská‘, ‘Jakubka česká‘,
‘Krvavka veliká‘, ‚‘Le Brunova‘, ‘Ministr doktor Lucius‘, ‘Poiteau‘, ‘Zelinka‘ a další. I zde se najde několik
krajových odrůd (‘Dule‘, ‘Marianky‘, ‘Šanůvka‘ a další), které však bude velmi obtížné ztotožnit
s nalezenými exempláři. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo do pomologického určování zahrnout
hrušně, je vhodné, aby se mapování tohoto druhu uskutečnilo v dalším roce.
Soupis odrůd slivoní je velmi bohatý, čítá 34 položek. Vedle dvou desítek běžných a tradičně
pěstovaných odrůd se zde objevuje celá řada překvapivých položek nebo dnes již téměř zapomenutých
odrůd, ať už se jedná o odrůdy uváděné Karlem Pašíkem, Jaroslavem Ludvíkem Mikolášem nebo
sortimenty školek ze 30. nebo 50. let 20. století, např.: ‘Duc of Edinburg‘, ‘Jeffersonova‘, ‘Katalonský
špendlík‘, ‘Královna Mirabell‘, ‘Královna z Tours‘, ‘Medovka‘, ‘Meruňková žlutá‘, ‘Mirabelka malá‘,
‘Mirabelka mettská‘, ‘Švestka anglická‘, ‘Washingtonova švestka‘. V uváděných seznamech chybí
odrůda ‘Špendlík žlutý‘, která se také v této oblasti v minulosti hojně vyskytovala, avšak nebyla
zaznamenána v doporučených sortimentech.
Třešní se na základě studia pramenů sešlo 19 odrůd. Vedle desítky běžných odrůd, které se ve
výsadbách objevují i v současnosti, překvapí dnes již téměř neznámé odrůdy, jako jsou ‘Galova
obrovská‘, ‘Herites‘, Krásná z Mariánské výšiny‘ (patrně krajová odrůda), ‘Lauermanova chrupka
černá‘, ‘Srdcovka přeúrodná‘, ‘Vítovka molitorovská‘, nebo ‘Winklerova raná‘.
V případě višní byl zaznamenán poměrně vysoký počet 14 odrůd, z nichž k méně známým a tudíž
vzácnějším řadíme staré odrůdy ‘Císařovna Eugenie‘, ‘Kentochova‘, ‘Lutovka wielka‘, ‘Podbielského‘,
‘Sladkovišeň anglická‘ nebo ‘Vantochova‘.
V historických pramenech byly dále zaznamenány další ovocné druhy – teplomilné peckoviny (meruňky
a broskve) nebo méně rozšířené druhy jako jsou jeřáby, kdoule, vlašské a lískové ořechy, mišpule. Také
u těchto druhů jsou zpravidla uvedeny názvy odrůd.

5. Přílohy
Studie Staré a krajové odrůdy v oblasti POHO obsahuje dále tyto přílohy:

1) Seznamy odrůd všech sledovaných z rešerší pramenů a mapování
seznam odrůdy souhrn-reserse-mapovani.xlsx

2) Inventarizace ovocných stromů (jabloní) v území POHO v roce 2021 – tabulka se zápisem,
pomologickým určením, polohami, vyhodnocením četnosti odrůd
inventarizace-soupis-def.xlsx

3) Inventarizace ovocných stromů (jabloní) v území POHO v roce 2021 – přehledová mapa
výskytu – jednotlivé stromy
karvina_celek_stromy.png

4) Inventarizace ovocných stromů (jabloní) v území POHO v roce 2021 – přehledová mapa
výskytu – klastry
karvina_celek_klastry.png

5) Inventarizace ovocných stromů (jabloní) v území POHO v roce 2021 – fotodokumentace
vybraných odrůd
adresář foto

