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„Ovocné zahrady, nacházející se u každého i menšího 
stavení, dosvědčují, že Slezané ovocné stromy mi-
lovali a zahradu za přirozenou součást své usedlosti 
považovali.“

Není snad lepšího úvodu pro tuto knihu než citát  
z kapitoly o ovocnářství ve Slezsku z knihy Františka  
Myslivce (1993:108). i když to tak při pohledu na sou-
časné venkovské prostředí na Opavsku, Krnovsku  
a Osoblažsku často nevypadá, patřilo ovocnářství také 
zde k tradičním činnostem obyvatelstva. Podobně jako 
jinde na Moravě a ve Slezsku i zde fenomén ovocnářství 
zahrnuje celou škálu aktivit a významů. Ovocné stromy 
poskytují nejen potravu lidem a zvířatům, je s nimi  
spojována tradice výroby moštů, pálenek, sirupů  
a marmelád, sušení ovoce, včelařství i výroba před-
mětů z ovocného dřeva, jsou významným spolutvůrcem 
venkovské krajiny – doprovázejí cesty, zkrášlují meze  
a obsazují kamenice ve volné krajině, obohacují ulice  
a návsi v obcích, nejčastěji pak jsou samozřejmě zastou-
peny v zahradách a sadech. 

ÚvOdem 
aneB 
PrOč PrOjekt  
O OvOci?

V posledních desetiletích se však z mapy regionu vytra-
til nejeden solitérní strom, alej nebo starý sad. Z obcí 
mizí moštárny, na pultech obchodů leží jablka z Polska  
a Španělska, zavařeniny, marmelády a sirupy dělají 
snad již jen babičky ze setrvačnosti pro svá vnoučata 
a méně je také těch, kteří se o ovocné stromy dovedou 
náležitě postarat, roubovat nebo dokonce poznat jejich 
odrůdy. Stále větší oblibě se těší pouze palírny, kterých 
v posledních letech přibývá… 

Hlavními cíli projektu Ovoce k lidem, lidé do sadů, 
který vyšel z iniciativy nadšenců z Opavska a Krnov-
ska a představitelů Místních akčních skupin Opavsko  
a Rozvoj Krnovska, proto bylo přispět k zachování  
a rehabilitaci ovocných stromů, a to nejen jakožto dárců 
plodů, ale také jako součásti mnoha tradic a význam-
ných krajinných prvků, dále k vytváření vztahu ke kra-
jině jako k estetickým, kulturním a výrobním hodnotám 
nejen pro výrobce a zpracovatele, ale pro kohokoliv, kdo  
v krajině žije a jí prochází. Naší snahou je podpořit vní-
mání venkovského prostoru, jeho užitkovost, lokálnost, 
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sousedskost, propojenost, srozumitelnost, jako stá-
lou inspiraci a protiváhu nastupující globalizaci, která  
přináší přesný opak. 

Realizátorem projektu se stala firma eKOtOXA s.r.o., bě-
hem celého projektu se však setkávali a společně spo-
lupracovali nadšenci nejen z obcí sdružených do obou 
místních akčních skupin, ale i neziskové organizace 
Hnutí DuHA jeseníky, Středisko volného času Méďa Kr-
nov, čSOP Natura Opava, Vitaminátor s.r.o., Královský 
stolec, VitAReGiO o.s. Velkou měrou se na projektu po-
díleli také Ondřej Dovala (mapování, pomologie a ex-
kurze), Miroslav Přasličák (ovocnářské kurzy, návody a 
doporučení pro pěstování ovoce), Heřman Menzel (his-
torie ovocnářství), Stanislav boček (pomologie), bohu-
slav Kalus (pomologie), Dagmar Návratová (mapování 
a fotografie), Leo Dedek (fotografie), Miroslava Kolářová 
Šulcová (grafika), Libor Gvoždík (web), Klára Rausová 
(příprava ovocné stezky), František Kuba (publicita) a 
další. Všem patří poděkování za realizaci projektu v ob-
dobí od léta roku 2010 do jara roku 2011. Náhled do webové stránky projektu.

Exkurze za ovocnými do krajiny Opavska se zastavila  
i ve starém pastevním sadu v životských Horách.  
(foto Radim Lokoč)

Součástí ovocnářského kurzu byl i praktický nácvik 
v ovocné školce a sadu. Na snímku předvádí Miroslav Přasličák 
řez jabloně. (foto Radim Lokoč)
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Základní platformou komunikace se stala webová 
stránka projektu – www.ovocne-stezky.cz, na níž 
bylo a nadále je možné se informovat i aktivně podí-
let na projektu – seznámit se s kalendářem pořádaných 
akcí, poučit se o výsadbách ovocných stromů, vložit 
nebo si vyhledat recept na nějakou ovocnou pochoutku, 
vyhledat si požadovanou službu, přečíst si něco zajíma-
vého o zahradách, alejích či sadech, nebo se podívat  
na fotografie z mapování, propagačních akcí a exkurzí.

Pro zájemce o praktické ovocnářství byly připraveny 
ovocnářské kurzy v podzimním a jarním termínu  
a exkurze do zahrad, sadů a alejí i za pěstiteli, zpra-
covateli, do moštáren a palíren na Opavsku, Krnovsku  
a Osoblažsku. Zájem o tyto akce zcela předčil počáteční 
očekávání. Zvláštní možností získat povědomí o tom, jak 
lze účinně rozvíjet ovocnářství, pak byla exkurze do bí-
lých Karpat – do moštárny a staré sušírny v Hostětíně, 
do ovocné školky v bojkovicích (zaměřené na staré od-
růdy ovocných stromů a na méně známe ovocné druhy) 
a do sušírny ovoce v Pitíně. 

Za účelem vzdělávání v ovocnářské tématice jsme zpra-
covali návody pěstování, ochrany a zpracování 
ovoce, které jsou přístupné na webu a v textové formě 
jsou součástí této publikace a dalších drobných mate- 
riálů dostupných na pracovištích zúčastněných místních 
akčních skupin.

Mapování bylo velmi podstatnou částí celého projektu 
a mělo dvojí důvod – vyhledat služby zaměřené na pěs-
tování a zpracování ovoce a seznámit s nimi širší veřej-
nost formou informačních letáků, plakátů a interaktivní 
mapy na webu projektu. 
Druhá část mapování byla zaměřena na krajinné prvky 
s přítomností ovocných stromů a také na určování odrůd 
nalezených ovocných stromů (pomologii).

První část mapování krajinných prvků na Osoblažsku 
probíhala v rámci akce nazvané Blažené Osoblažsko. 
Účastníci tradičního tábora, pořádaného Hnutím DuHA 
jeseníky a SVč Méďa Krnov, měli základnu na zámku  
ve Slezských Rudolticích a denně vyráželi na svých 

Pomolog při práci. (foto Radim Lokoč) Přesuny mapovacích týmů 
probíhaly velmi rychle  
a s nejmenšími dopady na 
životní prostředí.  
(foto Radomil Novák)

Obejmout některé stromy 
při měření byl přímo 
nadlidský výkon.  
(foto Radomil Novák)
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kolech ve skupinkách (vybaveni mapou, krejčovským 
metrem, fotoaparátem a formuláři) zapisovat zajímavé 
aleje, zahrady či jednotlivé stromy. tyto zápisy pak vklá-
dali na obecním úřadě do internetové databáze. K té-
matu ovoce směřovala také výtvarná tvorba (malování 
na plátno a keramika) a soutěž o nejlepší fotografii. Zda-
řilým završením naší spolupráce bylo setkání v Hrozové 
spojené s výstavou výtvarných děl na pavlači místního 
kostela. 
Nadšení mladých lidí pro mapování a jejich nasazení  
po celý týden bylo velmi milým překvapením a zároveň 
paprskem naděje, že se i mezi mladými lidmi najdou ta-
koví, kteří budou pečovat o tradiční hodnoty venkova  
a o udržení a rozvoj kulturního a přírodního dědictví.  

během propagace projektu jsme s naším stánkem na-
vštívili nejrůznější akce v mnoha obcích regionu – někde 
to byla výstava ovoce, jinde obecní slavnost, otevření 
venkovského muzea, výstava hlavolamů, výročí založení 
střední zemědělské školy a další. V našem stánku měli 
zájemci možnost získat informace o projektu, kurzech, 

exkurzích, vyměnit si své osvědčené recepty, informo-
vat se o odrůdách pěstovaných v naší oblasti, o zpra-
covatelích ovoce, okoštovat mošty, pálenky a ovocné 
koláče. Mohli si také prověřit své znalosti z pěstování  
a zpracování ovoce v kvízu a vyzkoušet svou zručnost  
a trpělivost v soutěži o nejdelší jablečnou slupku.

S naším projektem se můžete setkat také přímo v krajině 
formou čtrnácti tabulí tzv. ovocné stezky, která pre-
zentuje výstupy projektu - zajímavé aleje, sady, meze  
a kamenice se zastoupením ovocných stromů, upozor-
ňuje na odrůdy a netradiční ovocné druhy dříve pěs-
tované v dané oblasti, některé dnes již zapomenuté 
způsoby zpracování ovoce a další zajímavosti spojené  
s ovocnářstvím a obecněji s hospodařením v krajině 
v minulosti a současnosti.

Posledním výstupem projektu je tato kniha zaměřená  
na ovocnářství na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku, 
která je výsledkem našich badatelských aktivit i pří-
mého terénního mapování. Pokoušíme se v ní popsat 

Během podzimu 2010 a jara 2011 navštívil propagační  
stánek 19 akcí na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku.  
Na snímku je zachyceno setkání před hrozovským kostelem.  
(foto Radim Lokoč)

I přes špatnou úrodu se nám podařilo vystavit kolem  
60 odrůd jabloní s hrušní, např. jako v případě zahrádkářské 
výstavy ve Velké Polomi. (foto Radim Lokoč)
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charakter a vývoj ovocnářství v těchto oblastech, reflek-
tovat funkce ovocnářství na venkově, poukázat alespoň 
na část bohatství odrůd v minulosti a upozornit na to,  
co se dochovalo do dnešních dnů. Snažíme se rovněž 
poradit pěstitelům, které odrůdy jsou vhodné k pěsto-
vání v našich podmínkách, a spotřebitelům, jak zpraco-
vávat ovoce. 
Naším přáním je přispět ke zvýšení povědomí o pěsto-
vání a zpracování ovoce na současném venkově a k opě-
tovnému návratu ovocných stromů do slezské krajiny.
Děkujeme všem, kteří nám byli během projektu i při 
přípravě této knihy nápomocni a pustili nás do svých 
zahrad či archivů, poskytli nám rouby, cenné informace 
a rady. 

Radim Lokoč, Petr Chroust
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OvOcnářství  
na Opavsku,  
krnOvsku  
a OsOblažsku

jelikož charakter a úroveň ovocnářství vždy záleží  
na podmínkách a dosažené úrovni vývoje zemědělství, 
podívejme se krátce na vývoj krajiny a zemědělství  
na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku a na události, které 
sehrály zásadní roli při změnách.

KRátKý POHLeD DO KRAjiNy OPAVSKA, 
KRNOVSKA A OSObLAžSKA
Radim Lokoč, Ondřej Dovala

Území MAS Opavsko a MAS Rozvoj Krnovska je z hlediska 
rázu krajiny velmi pestré. Severozápadní část území 
má hornatý charakter – Heřmanovické hřbety (součást  
Zlatohorské vrchoviny) jsou branou Hrubého jeseníku 
(Příčný vrch dosahuje výšky 975 m.n.m.), přechází v 
Hynčickou hornatinu a dále v jindřichovickou pahor-
katinou (nejvyšší kopec Osoblažska Kobyla měří 436,8 
m.n.m.). Severně v Osoblažském výběžku přechází do 
Osoblažské nížiny. jihovýchodním směrem přechází jin-
dřichovická pahorkatina do Nízkého jeseníku s podcelky 

brantickou vrchovinou a Stěbořickou pahorkatinou, dále 
se snižuje do Poopavské nížiny. jižní a jihovýchodní část 
Opavska se zvedá do Vítkovské vrchoviny, jež je rovněž 
součástí Nízkého jeseníku.
Krajina Opavska je z velké části krajinou zemědělskou, 
jen v okolí řeky Moravice, která vytváří hůře dostupné 
kaňonovité údolí, a v povodí Sedlinky a Setiny je nižší 
podíl zemědělské půdy a vyšší podíl lesa. Vzhledem 
k dobré úrodnosti tvoří většinu zemědělské půdy půda 
orná (v průměru více než 80%), travní porosty se nachá-
zejí zejména ve vyšších a svažitějších polohách. 

Obdobná situace je na Osoblažsku, kde především  
ve východní nížinaté části tvoří orná půda drtivou vět-
šinu obhospodařované plochy Se zvyšujícím se relié-
fem v katastrech čakové, janova, Holčovic, Petrovic  
a Heřmanovic se znatelně snižuje podíl zemědělské 
půdy a v rámci ní roste podíl luk a pastvin, které zde 
tvoří téměř veškerou zemědělskou půdu. Zemědělství 
má v těchto obcích zcela extenzivní charakter pas-
tevního chovu krav bez tržní produkce mléka. S vyšší 
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nadmořskou výškou a svažitostí se také zvyšuje podíl 
lesních ploch, ve zmíněných obcích dosahuje nebo i pře-
kračuje tři čtvrtiny plochy. 

Nížiny v údolí řek byly díky své dobré úrodnosti trvale 
osídleny již od neolitu, nejpozději v 6. století se zde usa-
zovali Slované a budovali si opevněná hradiště. Kolem 
roku 990 polský kníže Měšek odtrhl Slezsko od českého 
státu, společně s Holasickem a Osoblažskem. Zpět k čes-
kému státu bylo Slezsko připojeno až teprve v roce 1194 
nebo 1195. Vyšší polohy byly v té době osídleny pouze 
sporadicky, soustavně byly osidlovány od 12. století. 
během středověké kolonizace byla vytvořena stabilnější 
síť pravidelněji uspořádaných vesnic. Vyměření a rozdě-
lení plužiny (orné půdy) dalo vznik zemědělské venkov-
ské krajině tak, jak se dochovala dodnes (samozřejmě 
s vyšší pestrostí rozdrobené držby pozemků). Kolonizaci 
podněcovaly jak příznivé podmínky pro zemědělství, tak 
strategická příhraniční poloha s křížením obchodních 
cest. Velká část kraje byla zpustošena po mongolském 
vpádu v roce 1241. Následně byly vylidněné vesnice 

dosídleny německými kolonisty, kteří také založili něko-
lik nových sídel.
Podobně jako v jiných oblastech čech, Moravy a Slez-
ska zanechala i zde třicetiletá válka nesmazatelné stopy 
(úbytek obyvatelstva, zánik některých sídel). Dalšími 
válkami trpěla oblast v 18. století, kdy opavské kní-
žectví ztratilo v roce 1742 hlučínskou část ve prospěch 
Pruska. 
industrializace v 19. století probíhala téměř výhradně 
v obou velkých městech Opavě a Krnově, a vedla  
ke koncentraci obyvatel do měst. Na Krnovsku začala 
převládat textilní výroba, menší textilní podniky vznikaly 
rovněž v podhorských oblastech Vítkovska. Osoblažsko 
bylo tímto vývojem prakticky nedotčeno, nadále zůstalo 
osídleno zemědělci. Podobně se vyvíjel opavský venkov, 
i když zde již začala být patrná dosti silná spádovost do 
Opavy a stále více do Ostravy, kde se silně rozvíjel těžký 
průmysl. Avšak zemědělství stále ještě bylo hlavním za-
městnáním venkovského obyvatelstva. Kus vlastního 
pole (a nezřídka i sad) mívali často i řemeslníci, z toho 
pramení jejich označení kovorolníci.

Krajina u Dolních Povelic na Osoblažsku. Zde je větší část zemědělské půdy zorněná, směrem k jihu, s vyšší nadmořskou výškou 
roste podíl luk a pastvin a samozřejmě i podíl lesního porostu. (foto Leo Dedek)
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Od začátku 19. století se o intenzifikaci zemědělství 
snažily velkostatky, které se orientovaly na chov ovcí 
pro vlnu a chov ušlechtilého skotu. typickým systé-
mem zemědělství na Opavsku byl až téměř do poloviny  
19. století trojpolní systém hospodaření, jenž spočíval 
v rozdělení pozemků na tři díly – dva (jař a ozim) byly 
obdělávány a třetí ležel ladem a odpočíval. Zpravidla po 
roce (nebylo to však pravidlem) se jejich funkce vystří-
daly. V úrodnějších částech tohoto kraje – v nivě Opavy 
a v Osoblažském výběžku ustoupilo toto hospodaření 
střídavému obhospodařování půdy kolem roku 1840, 
ve vyšších oblastech Opavska a na Krnovsku se udrželo 
déle, místy až do roku 1870.
V té době se zde chovaly se koně, hovězí dobytek, pra-
sata a pro vlnu ovce. jejich chov ve Slezsku byl proslulý  
i za hranicemi z důvodu zaměření na nejušlechtilejší ple-
mena. Kozy chovaly většinou ty nejchudší vrstvy spo-
lečnosti, husy se chovaly kvůli peří, samozřejmostí byly 
slepice.
Z hospodářských plodin se hlavně v opavské rovině  
a na Osoblažsku, které je pro svou dobrou úrodnost 

nazýváno Slezská Haná, pěstovala pšenice, ve vyšších 
polohách Opavska a Krnovska pak spíše žito a pohanka. 
ječmen se pěstoval málo, oves jako krmivo pro koně  
i na prodej. Hojně se pěstoval hrách a vikev. Do roku 
1870 se v opavské nivě pěstovalo proso a dokonce  
i čočka, která však byla méně výnosná a proto se s jejím 
pěstováním brzy skončilo. Na rovinách se ve větší míře 
pěstovalo konopí, na svažitých pozemcích byl hojný len. 
jako krmivo se pěstoval buď jetel, který se nazýval ščud-
lek, nebo tzv. mišanina, tedy směs ovsa, ječmene, vikve, 
hrachu. Dále se pěstovala vodnice, zelí a tuříny, řepa  
se pěstuje u Opavy od roku 1855, na rovině cukrová, výše 
pouze krmná. Od konce 18. století se velmi úspěšně roz-
šiřovalo pěstování brambor, které byly zejména ve výše 
položených vesnicích s méně úrodnou půdou nezbytnou 
součástí jídelníčku (Myslivec, 1933).

Velký vliv nejen na osídlení, ale neméně také na krajinu, 
měla ii. světová válka a následující vývoj. Přes Opavsko 
a Osoblažsko se přehnala fronta a zanechala zde velké 
škody. Následný odsun německého obyvatelstva postihl 

Krajina v okolí Hynčic, Holčovic a Heřmanovic (na snímku) 
má zcela jiný charakter než v ostatních částech území obou 
místních akčních skupin. také klimatické podmínky jsou zde dosti 
odlišné vlivem proudění studeného vzduchu ze směru od hřebenů 
Hrubého jeseníku. Avšak i zde můžeme ještě dnes najít zbytky 
starých výsadeb ovocných stromů. (foto Radim Lokoč)

V zemědělské krajině níže položené části Opavska jsme do 
období kolektivizace mohli najít sice jen málo lesních ploch, zato 
drobných bloků polí, menších či větších luk, polních cest, mezí 
i alejí zde bylo o poznání více než v dnešní době. (foto Archiv 
Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy)
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celé Osoblažsko a Krnovsko, odkud byla vysídlena dr-
tivá většina obyvatelstva, jihozápadní část Opavska  
a město Opavu. Dosídlení bylo velmi nedostatečné,  
na Krnovsku a Osoblažsku dokonce zaniklo několik sídel 
nebo jejich částí – Malý Valštejn, Pelhřimovy, Kašnice, 
životice, Nový Les atd. Dosídlování probíhalo spontánně 
z chudých oblastí (Valašsko, východní Slovensko) i orga-
nizovaně (reemigranti z Volyně, utečenci z řecka). Vět-
šinou šlo o chudé obyvatelstvo, které nemělo zkušenosti 
se samostatným zemědělským hospodařením, což se 
projevilo na stavu zdejšího hospodaření i v krajině. Nic  
na tom nezměnilo ani hospodaření státních statků 
(Weissmannová a kol. 2004:75-77). 

Další ránu zdejšímu venkovu a venkovské krajině (zcela 
v souladu s tehdejším celorepublikovým vývojem) dala 
kolektivizace zemědělství zakládáním gigantických jZD, 
likvidací velké části mezí, polních cest, luk u pramenů  
a v nivách potoků, solitérní a liniové zeleně (ovocné 
stromy nevyjímaje), remízků, úvozů a ploch zeměděl-
sky nevyužité půdy, jež byly zrekultivovány. byly také 

vysoušeny mokřady a napřimována a technicky upra-
vena většina potoků, často v souvislosti s melioracemi. 
Zemědělství se projevovalo vysokou intenzifikací, mon-
okulturami, zprůmyslněním zemědělské výroby – vyso-
kým stupněm chemizace a vysokou koncentrací chovů 
drůbeže a prasat. Hospodářská zvířata se z krajiny, až 
na některé výše položené pastviny, prakticky vytratila.
Ztráta vlastnictví půdy a vlastního hospodaření měla za 
následek přerušení kontinuity hospodaření a zejména 
snížení identifikace člověka s půdou i krajinou, a rovněž 
snížení vlastní potravinové soběstačnosti vesnických 
domácností i celých venkovských společenství. V sou-
časnosti tento trend pokračuje.

V krajině po scelování pozemků tvoří aleje společně s posledními mezemi a stromy kolem potoků často jediné zbylé 
ostrůvky zeleně v širých lánech monokultury zemědělských plodin. Snímek, typický pro velkou část Opavska a Osoblažska, byl pořízen 
v okolí Stěbořic. (foto Radim Lokoč)
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CO jSOu StARé A KRAjOVé ODRůDy?
Radim Lokoč

Před tím, než se projdeme alejemi, sady a zahradami 
Opavska a Krnovska, abychom se podrobněji podívali 
na dochované odrůdy ovocných stromů, řekněme si  
na úvod něco o starých a krajových odrůdách a jejich 
možném významu v současnosti.

jako staré odrůdy (také historické) jsou označovány 
odrůdy, jejichž doba rozšíření dosahuje několika desí-
tek let. často se jako hranice pro staré odrůdy určují  
50. léta 20. století, což je období střídání nové generace 
pomologů a také období velkého pokroku ve šlechtění 
a následném rozšíření nových odrůd ovoce. Některé  
ze starých odrůd se nadále hojně pěstují (‘Grávštýnské‘, 
‘jonathan‘, ‘Ontario´), jiné postupně zanikají (‘Astrachán 
bílý‘, ‘Cornwallské hřebíčkové‘) (tetera a kol. 2006). 
Podle jiného rozdělení (boček 2008:7) lze u starých od-
růd rozlišit odrůdy historické – vznikly před rokem 1870, 
a klasické – vznikly mezi lety 1870 – 1950.  

Mezi krajové odrůdy (také lokální) zpravidla řadíme ty, 
které nebyly vyšlechtěny konkrétním šlechtitelem (nebo 
jen minimálně), jsou produktem lidové selekce a dlou-
hodobého působení místních pěstitelských a přírodních 
podmínek. Prokazují často vysokou výkonnost, odolnost 
a zpravidla specifické kvalitativní vlastnosti. tyto odrůdy 
vznikaly často nahodile a kvůli svým vlastnostem byly 
rozmnožovány v kraji a nezřídka i do jiných oblastí. 
jiný přístup vnímá jako krajovou tu odrůdu, která se 
v určité oblasti pěstuje kvůli hodnotnému ovoci ve větší 
míře a není podstatné, zda se v kraji pěstuje odnepa-
měti nebo byla cílevědomě vypěstována a množena. Po-
kud se však rozšíří jinam, kde se jí může dařit podobně 
dobře, půjde o odrůdu lokálně rozšířenou (Kamenický 
1926).
tyto odrůdy často dostávaly lidové názvy, ve kterých 
se projevuje jazyková hravost, místo či oblast původu, 
jméno pěstitele, tvar, barva a chuť plodu, barva duž-
niny i jiné vlastnosti. jiné byly pojmenovány podle doby 

Staré sady na Osoblažsku jsou dnes vlastně jakýmisi 
historickými artefakty, jedněmi z posledních vazeb na původní 
německé obyvatelstvo. Odrůdově patří mezi bohaté – rostou zde 
více či méně známé staré odrůdy, jiné odrůdy zůstávají neurčeny, 
některé z nich by snad mohly být zařazeny mezi krajové.  
(foto Dagmar Návratová) 
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uzrávání nebo podle místa, odkud štěp pocházel. Pří-
klady lidových pojmenování odrůd uvádíme dále v textu 
věnovaném odrůdám pěstovaným v minulosti. 

Naopak kulturní odrůdy (také šlechtěné) jsou výsled-
kem cílevědomé šlechtitelské práce a hodnocení jejich 
ekonomického efektu. jsou specializovanější a při vy-
soké agrotechnice výnosnější, jsou také dobře pomolo-
gicky popsané. Některé z nich lze dokonce označit jako 
světové odrůdy (‘Golden Delicious‘). V souvislosti s kul-
turními odrůdami se rozlišují také nové odrůdy – nově 
vyšlechtěné odrůdy, často cizí, k nám importované (te-
tera a kol. 2006, boček 2008).
Mezi šlechtěné odrůdy jabloní se řadí: ‘Golden Delicious‘, 
‘Angold‘, ‘idared‘, ‘james Grieve‘, ‘Karmína‘, ‘Melodie‘, 
‘Rajka‘, ‘Rosana‘, ‘Rubín‘, ‘Rubinola‘, ‘Šampion‘, ‘topaz‘, 
‘Vanda‘ a další; hrušní: ‘Amfora‘, ‘Dicolor‘, ‘Dita‘, ‘Gra-
cie‘, ‘Milada‘, ‘Nitra‘ a další.

PROč Se SNAžit O ZáCHRANu StARýCH A KRAjO-
VýCH ODRůD?

Význam starých a krajových odrůd lze hodnotit z mnoha 
úhlů pohledu (následující přehled podle boček 2008,  
doplněno), jsou jim přiřazovány tyto významy:

produkční•  – i když nejsou využívány v intenzivních 
sadech, mají uplatnění pro drobné pěstitele, zejména 
v méně příznivých podmínkách díky své prověřené 
mrazuodolnosti a plodnosti. řada z nich má velmi oso-
bitý vzhled, zajímavou chuť nebo jiné vlastnosti (jsou 
mezi nimi typické štrůdláky, jablka vhodná k mošto-
vání, pálení, sušení nebo na přesnídávky), které často 
u komerčních odrůd nenajdeme.
šlechtitelský•  – mnohé staré odrůdy vykazují vysokou 
mrazuodolnost a odolnost vůči patogenům a škůdcům, 
jsou prověřené staletími. i když ztratily produkční vý-
znam, je důležité je zachovat, protože mohou být no-
siteli důležitých genů a dále využity.
ekologický•  – vysokokmenné tvary ovlivňují příznivě 
mikroklima, chrání půdu před vláhovými a teplotními 
výkyvy, na svazích působí protierozně a v často mo-
notónní zemědělské krajině jsou důležitými přispě-
vateli k zachování biodiverzity – poskytují stanoviště 
dalším rostlinám a útočiště pro hmyz, ptáky a drobné 
živočichy.
krajinářsko estetický•  – vysokokmenné tvary ovoc-
ných stromů jsou jedním z typických znaků naší  
krajiny, výrazně přispívají k její dojmové pestrosti – 
během roku se výrazně proměňují – velká bohatost 
květů, různorodost plodů, bohaté podzimní zbarvení 
listů. Aleje ovocných stromů se staly přímo fenomé-
nem naší krajiny, v takovém zastoupení a různorodo-
sti je nenajdeme v žádné jiné zemi.
společenský, kulturní a historický•  – staré odrůdy 
jsou kulturním dědictvím jako jiné movité i nemovité 
památky. Některé z nich jsou spojeny s legendami 
(např. se traduje, že ‘Gdanský hranáč‘ a ‘Vejlímek čer-
vený‘ brali s sebou pobělohorští emigranti do exilu do 
Porýní, kde zdomácněly a dostaly tamní jména). jsou 
opěvovány v básních, písních, jsou součástí pořekadel 
a pranostik.

Již při letmém pohledu na tento sad v Životských Horách 
(součásti Lhotky u Litultovic) oceníme jeho multifunkčnost – 
kromě sběru samotných plodů dovoluje pastvu koní, nejen v době 
kvetení je pastvou pro oči, příjemným místem pro spočinutí 
člověka a život hmyzu i drobných obratlovců a může být  
i zajímavým místem pro vzdělávání (právě sem jsme na podzim 
2010 zavítali během exkurze). (foto Radim Lokoč)
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OVOCNářStVí NA OPAVSKu, KRNOVSKu 
A OSObLAžSKu  V MiNuLOSti
Radim Lokoč, Ondřej Dovala, Heřman Menzel,  
Miroslav Přasličák

Lze předpokládat, že ovocnářství se začalo rozvíjet již od 
neolitu, kdy lidé zvolili usedlý způsob života, ponechá-
vali při klučení ovocné stromy, a později začali i s jejich 
ošetřováním a pěstováním. (tetera a kol. 2006:17)
Ovocné stromy, zelenina a byliny byly od středověku pěs-
továny v klášterních zahradách. Pro klášterní zahrady, 
hlavně benediktinské a cisterciácké, bylo po staletí vo-
dítkem známé Capitulare císaře Karla Velikého z roku 
812. toto nařízení pro císařské hospodářské dvory zmi-
ňuje kromě 70 druhů zeleniny i tehdejší ovocné druhy, 
které měly být pěstovány. benediktinský mnich a histo-
rik beda Dudík ve svých Dějinách Moravy (1882) uvádí: 
„…Bylyť rozličné druhy jablek, hrušek a švestek, které 
se mohly na zimu udržeti nebo hned jísti: řeřáby, miš-
pule, kaštany, broskve, kdoule, lískové a vlašské ořechy, 
mandle, moruše, třešně a fíky. Meruňky se nejmenují. 
Jablka mají jména: Gozmaringa, geroldinga, crevedella, 
spirauca aj.“ tyto stromy byly přinášeny i k nám, kvůli 
odlišným klimatickým podmínkám však nebylo možné 
pěstovat všechny z nich, ale bylo známo alespoň jejich 
ovoce.
Dlouhou tradici pěstování ovoce dokládají i archeobo-
tanické výzkumy zbytků rostlinného původu ze stře-
dověkých uloženin. Např. na území města Opavy byly  
ve výzkumech doloženy nálezy Ořešáku královského  
(junglas regia), třešně ptačí (Cerasus avium, třešňové 
pecky patří k nejhojnějším fosilním zbytkům ve středo-
věkých objektech zejména v odpadních jímkách), Višeň 
obecná (Cerasus vulgaris), broskvoň obecná (Persica 
vulgaris), Meruňka obecná (Armeniaca vulgaris), Švestka 
domácí pravá (Prunus domestica subsp. domestica), 
Špendlík moravský (Prunus domestica subsp. Domes-
tica v. oxycarpa), Slíva (Prunus domestica subsp. insititia  
v julliana), Katalónská slíva (Prunus domestica subsp. 
insititia v. pomariorum) (Věntusová 2001:30-32). 

Možná právě tato letitá hrušeň z Hoštálkov byla vysazena 
novomanžely po svatbě nebo po narození dítěte… Kdo ví?  
(foto Radim Lokoč)
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V 16. a 17. století se ovocnářství začíná více rozvíjet, 
pěstování ovocných stromů se rozšiřuje nejen v sídlech 
šlechty a na jejích statcích, ale pozvolna také na ven-
kovských zahradách a v sadech (tetera a kol. 2006:19).  
Pozitivní dopad na rozvoj ovocnářství měly některé re-
formy Marie terezie a josefa ii., které podněcovaly k vy-
sazování alejí, jednotlivých ovocných stromů i větších 
výsadeb. Císař josef ii. roku 1789 vyjádřil v jednom z na-
řízení požadavek, aby každá dvojice vstupující do man-
želství zasadila alespoň jeden strom (Hrušková 2005: 
73). 

Vliv těchto nařízení můžeme sledovat i v následujících 
dobách, kdy se k ovocným stromům v naší oblasti vá-
zaly různé zvyky: V některých vesnicích každý mladík 
po svatbě zasadil na zahradě ovocný stromek, jinde bylo 
zvykem, že nevěsta si s sebou do manželství a nového 
hospodářství brala z domu na památku jeden nebo více 
štěpů, které si poté vysadila na zahradě.
Z dnešního pohledu, kdy si řada venkovanů zakládá k re-
laxaci neovocné okrasné zahrady, působí další Mysliv-
cova poznámka (1933:109) velmi paradoxně a zároveň 
inspirativně: „Zahrady zakládaly se nejen pro užitek, ale 
i pro okrasu stavení, pro radost, příjemný pobyt a milý 
odpočinek jeho obyvatelů v době letní. Ovocné stromy 
požívaly veliké úcty a za starých časů nebylo slyšeti, že 
by kdo ze zlomyslnosti strom poškodil.“ 

Při pohledu na ovocnářství v minulosti si na rozdíl od 
současného bezproblémového celoročního zásobování 
(často na dlouhé vzdálenosti, s množstvím skladů a pře-
kupníků) musíme uvědomit, že ovocnářská produkce 
jednoho hospodářství, rodiny nebo venkovské komunity 
musela postihnout celou škálu produktů v pokud možno 
nejdelším období roku. také to byl důvod pro pěstování 
zimních odrůd jabloní a hrušní (u jabloní např ‘Strýmka‘, 
‘Parkerovo‘, ‘boskoopské‘, u hrušní ‘Pařížanka‘, ‘Madame 
Verté‘, ‘Mechelenská‘), které jsou z dnešního pohledu 
mnohdy považovány za nekonzumovatelné a nepro-
dejné, nakládání s nimi je navíc vnímáno jako pracné. 
Naši předkové je museli nechat několik měsíců dozrát 
ve sklepích, pod senem nebo je dokonce, podobně jako 

brambory, krechtovali. Ovoce v té době mělo velmi dů-
ležité místo v jídelníčku po celý rok, nesmíme také za-
pomínat, že nahrazovalo cukr (šťávy, rozemleté hrušky). 
V historické literatuře (Myslivec 1933:109) nám to připo-
míná následující pasáž: „V zahradách byly zastoupeny 
druhy letní, podzimní i zimní, aby počínajíc od raného 
ovoce v červenci bylo v hospodářství nepřetržitě čers-
tvé ovoce k přípravě pokrmů stále pohotově.“ jedním 
z důvodů pro menší zastoupení zimních odrůd v zahra-
dách je dnes rovněž absence vhodného sklepa pro skla-
dování ovoce.

Ve větší míře se začaly v zahradách vysazovat ušlechtilé 
odrůdy na počátku 19. století, šlechtění stromů a ště-
pařství se pak rozvíjelo od 50. let téhož století. Pobídka 
k pěstování ovocných stromů vycházela i od tehdejších 
c. a k. úřadů prostřednictvím zákona z roku 1869, který 
nařizoval obcím, aby se na obecních školách zakládaly 
školní zahrady „…se zřetelem na výuku dovedností 
v ovocnářství, zelinářství a květinářství.“ (tetera a kol. 
2006:31)
Nelze se proto divit, že mezi šiřitele pěstování ovoce  
a úspěšné štěpaře patřili i na opavském, krnovském  
a osoblažském venkově zejména faráři, učitelé, staros-
tové, dále též pokrokoví sedláci a rolníci. Ovocné sady se 
zakládaly rovněž u některých mlýnů a hostinců. Na tuto 
aktivitu vzpomíná ve své knize také František Myslivec 
(1933:113-114): „Čilý ruch ve vysazování zahrad ušlech-
tilými druhy stromů bylo pozorovati okolo roku 1870… 
Počali tak činiti jednotlivci, kteří byli zvláštními milov-
níky zahrad, kteří však ostatním dali krásný příklad, je 
k následování slovem i skutkem vybízeli a v této snaze 
byli jim ochotně nápomocni… Po roce 1880 přenáší se 
zájem o zušlechtění zahrad do velmi četných škol, ve 
kterých učitelstvo vštěpuje mládeži lásku k ovocným 
stromům nejen slovem, ale i příkladem.“ Pozitivní vliv 
na rozvoj zahrad mělo založení Ovocnářského spolku  
v Opavě roku 1860.

Po roce 1890 se také vlivem rozvoje měst a průmyslu, 
novými způsoby konzervování ovoce a vzmáhajícího 
se dovozu ušlechtilého ovoce z jiných zemí vzbudil 
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další zájem o zakládání zahrad a sadů, který pak dále 
kráčel po boku moderního hospodářství. Důležitou roli 
zde sehrály také rozvíjející se instituce (např. Ústřední 
hospodářská společnost v Opavě založená v roce 1894), 
které prodávaly ovocné stromky za přijatelnou cenu  
a pořádaly štěpařské kurzy i kurzy zaměřené na zpra-
cování ovoce (Myslivec 1933:114) a rovněž se snažily 
o zavádění vhodných odrůd a sjednocení sortimentu. 
V Opavě fungoval i Německý ovocnický spolek. Vliv na 
vysazování silničních stromořadí vhodnými odrůdami 
měla Zemská správní komise pro Slezsko prostřednic-
tvím vlastní ovocné školky v Opavě. Lze předpokládat, 
že vývoj na Krnovsku a Osoblažsku byl velmi podobný, 
bohužel materiály dokládající rozvoj ovocnářství v těchto 
oblastech nejsou dostupné.
Leonhard Vicherek z Kamence vzpomíná na vyprávění 
svého otce: „… byli to ponejvíce samoukové, kteří dů-
vtipem a vlastní pílí dopracovali se pěkných výsledků 
v tomto oboru. Tehdy roubovalo se všeobecně do roz-
štěpce, pak na šikmý řez (kuří nožku) a méně za kůru.“ 
(Myslivec 1933:113)

Ovšem také staří hospodáři si údajně stěžovali na to, 
že se ovocným stromům již nedaří tak, jako dříve. Staré 
ovocné stromy byly podle nich otužilejší, více přizpůso-
bené zdejší půdě a klimatickým poměrům. Nepřipomíná 
nám tato zmínka to, co slýcháme často i od současných 
zahrádkářů?

V Myslivcově svědectví o ovocnářství v 19. století se 
dočteme, že mezi velmi oblíbenou a ceněnou odrůdu 
tehdy patřilo ‘Míšeňské‘, zde nazývané také jako Mi-
šinské – oceňovali na něm zejména velmi dobrou chuť  
a trvanlivost ve sklepích až do jara. tato historická od-
růda se v krajině Opavska a Krnovska dnes již bohužel 
nevyskytuje. Mezi další oblíbené odrůdy tehdy patřily od-
růdy s lidovými názvy Panenské červené, jemu podobné 
větší Pomazanské, Tvarůžkové věrné svému názvu – 
podobné homolkám sýra, a veliké Kočí hlavy též zvané  
Kočí pale, dále Rané sladké (s příjemnou chutí, i když 
nebylo vyzrálé) nebo Rané kyselé s lahodnou chutí vína. 
jako Valduvka se označovala ‘jadernička moravská‘  
a jako Sklenka byla pojmenována odrůda ‘Průsvitné 
letní‘. Oblíbené letní hrušky byly Puketky, pozdní Zi-
minky, odrůdy určené na pečení Jakubinky, Marketky, 
Ovesninky a jiné. Mimo ‘Švestky domácí‘, zde nazý-
vané Slíva domácí zmiňuje František Myslivec ještě ně-
které další odrůdy pěstované vždy v určitých oblastech, 
včetně zvláštní Slívy rané, jejíž rouby se na Opavsko  
dostaly údajně z Vídně (1933: 111).

František Myslivec (1933:117-127). Ve svém přehledu 
uvádí i další názvy používané v devatenáctém století: 
Jablka:

jednotné pojmenování v celém kraji měla jablka: • 
Panenská, Kočí hlavy, Kožuchy, Míšenská, Sladká, 
Sklenky, Štěrkotiny a Vinná
pod různými názvy se vyskytovala jablka: • Raná, Ha-
nuvky (někde se jim říkalo Svatojánské, jinde Slá-
ďata), Hrabovské, Písánky, Papírky, Jadrničky (někde 
je nazývali Fajné špizeple, jinde Valduvky, Ovčí nosy 
nebo Ovčí hubičky), Kuželky (někdy taky Špizeple), 
Červená, Hedvábná, Šípulky a Vindlíky

Dokladem významu řady duchovních pro rozvoj ovocnářství 
na slezském venkově jsou dosud poměrně časté a nezřídka 
zachovalé farské zahrady či sady se starými vysokokmeny 
jabloní, hrušní a slív. Najdeme je např. v Hrozové, Velké Polomi, 
Dolních životicích, Radkově. Od farářů se stromky a rouby často 
šířily po celé vesnici. (ilustrační foto pochází z Velkých Heraltic. 
(foto Slezské zemské muzeum, autor neznámý)
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odrůdy s místními názvy a rostoucí jen v některých ob-• 
cích: Jadrnáče, Kvardlíky, Kyselá, Michalská, Nebeská, 
Pleskanky, Šimoradská, Tvarůžky, Tyčky, Zimní (také 
Ziminky)

 Hrušky:
jednotné pojmenování v celém kraji měly hrušky: • 
Margetinky (Margetky, Rané, Svatojánské), Jakubinky 
(Kulatinky), Šidelky, Ovesninky (Ovsinky, Vavřinky, 
Domiminky), Bartolomějky, Cibulinky (Fikuvky), Muš-
katelky, Meduvky (Cukerinky), Lemonky (Citronky), 
Sklenky (Sklenárky, Džbánky), Okruhlinky, Václavinky, 
Báby (Babůvky, Tvarůžky), Potáče, Dule, Zimuvky 
(Oziminky), 
odrůdy s místními názvy a jen v některých obcích ros-• 
toucí: Rybuvky, Kleštinky, Kořeňuvky, Křemeňuvky 
(též Kamýčky, Kaménky), Krvavinky (někde taky 
Červenky)

Slívy:
Švestky, Psirky•  (Psinky), Hlušice, Medunky, Kulovačky 
(všeobecně zvané Prcalky), Kobylinky (Kobylinky), 
Blony (Blumy, Durancie), Uherky, Špendlíky

Velká část názvů byla velmi pravděpodobně používána 
ještě v polovině 20. století, o čemž svědčí i některé zá-
znamy a rozhovory. během mapování starých odrůd 
jsme dokonce na některé stromy s těmito označeními 
narazili (viz dále). bohužel pro oblast Krnovska a Oso-
blažska se nám nepodařilo sehnat obdobné informace 
z důvodu chybějících záznamů a literatury.

O úrovni ovocnářství ve Slezsku v prvních třech deseti-
letích 20. století se zmiňuje Antonín Lhotský, učitel ve 
Studénce, ve Vlastivědném sborníku slezském (1925): 
„Jakkoliv není prováděno všude racionelně a s náleži-
tou péčí a také ne všude v možném rozsahu, přec jsou 
jeho výsledky hodny pozornosti. Máme ve Slezsku i ve 
vyšších polohách velmi pěkné druhy ovoce, jmenovitě 
pozdních jablek a hrušek, jež závoditi mohou s nejlep-
ším ovocem importovaným. Bylo to patrno na zahrad-
nické a ovocnářské výstavě v Opavě roku 1923 a na 
přehlídce v Raškovicích téhož toku, jejíž výsledky byly 
pozoruhodné.“ Autor si však hned v zápětí posteskne, 

že slezské ovocnářství velmi trpí nedostatkem odbytu  
a zužitkování ovoce.
Podle statistiky uvedené v publikaci Slezské zeměděl-
ství a jeho třicetiletý vývoj (jeřábek 1927:22) se ve Slez-
sku pěstovalo na zahradách, které zabíraly asi 6000 ha 
(1,5% z celkové plochy), 164 000 jabloní, 107 390 hrušní, 
77 160 třešní, 5 000 višní, 82 750 švestek, 160 260 sliv, 
10 600 ořechů a na 85 000 kusů ovoce bobulovitého.
Velkou ranou pro ovocnářství byla mrazivá sibiřská 

Ne všechny lidové názvy a jejich nositelé zmizeli beze stopy. 
jednou z výjimek je stále vitální více než stoletý strom hrušně 
‘Margetinky‘ v čavisově. (foto Radim Lokoč)
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zima roku 1929. K této zimě se vztahují popisy nale-
zené v kronice obce Háj ve Slezsku: „Velká zima jaké 
není pamětníka. Mrazy dostoupily -42 – -45°C. Mno-
hému nezůstal v celé zahradě ani jediný ovocný strom.  
20. 12. 1928 začalo mrznout a sněžit a zima až do prv-
ních dnů březnových trvala bez jediné oblevy. Všechny 
ořechy, útlejší slívy, třešně, hrušně pomrzly a zůstaly na 
jaře i celý rok bezlisté, jen něco málo jabloní zůstalo. 
Toho roku se urodilo pouze drobné ovoce.“ Zcela zničen 
byl rovněž rozlehlý ovocný sad v centru obce Háj, který 
založil pokrokový ovocnář dr. František Dohnálek. 
tato pohroma zasáhla celou republiku, podle statistik 
Ministerstva zemědělství tehdy vymrzlo v českosloven-
sku 24 567 471 stromů, třetina jabloní, hrušní, téměř  
polovina třešní a švestek a více než polovina ořešáků 
(tetera a kol. 2006:35). také proto se v následujících 
letech vysazovalo poměrně hodně nových ovocných 
stromů, jež můžeme jako staré statné solitéry najít  
v některých zahradách ještě dnes.
Další krutou pohromou sotva vzpamatovaných zahrad 
byl příchod a hlavně závěrečné boje 2. světové války. 

Válčilo se i přímo ve vesnicích, následkem budování zá-
kopů, bariér a dělostřelecké palby bylo nemálo stromů  
i celých zahrad zničeno. 

Ani v poválečném období se na Opavsku, Krnovsku  
a Osoblažsku intenzivní ovocnářství více nerozvíjelo. 
Až na malé výjimky se ovocné stromy vysazovaly ze-
jména do vesnických zahrad, alejí kolem cest, do zahrad 
k rodinným domkům ve městech a zejména do nově 
vzniklých zahrádkářských osad. Nejméně vzrůstná pod-
nož jabloní v té době byla M4. Průkopníkem moderního 
intenzivního ovocnářství v dnešním Moravskoslezském 
kraji byl ing. Polok, který jako první v čR vysadil sady 
jabloní na podnoži M9 ve tvaru vřetene.
Množilo se poměrně málo odrůd ve velkém počtu a ty 
se často vysazovaly bez ohledu na jejich nároky. Pamět-
níci si pamatují odrůdy jabloní jako ‘Spartan‘, ‘Gloster‘, 
‘Goldspur‘, ‘jonathan‘, ‘Starkrimson‘ a podobné odrůdy, 
které patří vyloženě do teplých oblastí jižní Moravy. Dále 
se vysazovaly jabloně ‘Alkmene‘, ‘banánové zimní‘, 
‘bláhovo oranžové‘, ‘boskopské červené‘, ‘Clivia‘,  

Fotografie z výsadby školního sadu ilustrují důležitou roli 
opavské střední zemědělské školy pro rozvoj ovocnářství  
ve Slezsku. Na škole působila řada významných ovocnářů  
a pomologů, budoucí šikovné ovocnáře bychom našli i mezi jejími 
absolventy. (foto Archiv Masarykovy střední školy zemědělské  
a Vyšší odborné školy)

Velký význam zemědělských škol byl také v tom, že zkoušely 
v místních podmínkách a dále rozšiřovaly některé novinky, jako 
v tomto případě palmety a zákrsky. (foto Archiv Masarykovy 
střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy)
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‘Coxova reneta‘, ‘čistecké lahůdkové‘, ‘Dukát‘, ‘Golden 
Delicius‘, ‘idared‘, ‘james Grieve‘, ‘Kidds Orange‘, ‘Lord 
Lambourne‘, ‘Mc intosch Red‘, ‘Matčino‘, ‘Ontario‘, ‘Prů-
svitné letní‘, ‘Stark earlist‘, ‘Šampion‘, ‘Wealthy‘, ‘Zvon-
kové‘, ‘jonagold‘, ‘Rubín‘, ‘Mantet‘, ‘Spencer‘ a další. 
První rezistentní odrůdou ke strupovitosti byla ‘Prima‘. 
Z odrůd hrušní, na bujných podnožích, byly vysazovány 
odrůdy ‘Clappova‘, ‘červencová‘, ‘Solanka‘, ‘William-
sova čáslavka‘, ‘boscova lahvice‘, ‘Charneuská‘, ‘Kon-
ference‘, ‘thiriotova‘, ‘Lucasova‘, ‘Madame Verte‘, ‘Paří-
žanka‘ a ‘Koporečka‘.
Slivoně se vysazovaly většinou na podnoži myrobalánu. 
Kromě ‘Švestky domácí‘, jež se množila i odkopky, se 
dále pěstovaly odrůdy ‘esslingerská‘, ‘Vlaška‘, ‘Wangen-
heimova‘, ‘Zimmerova‘, ‘Lützelsachsenská‘, ‘bryská‘, 
‘Zelená renklóda‘, ‘Althanova renklóda‘, ‘Mirabelka 
Nancyská‘. Po rozšíření virové choroby šarky švestek se 
začaly rozšiřovat tolerantní odrůdy ‘Stanley‘, ‘čačanska 
lepotica‘, ‘čačanska najbolaja‘ a ‘čačanska rana‘.
Z odrůd třešní byly pro toto období v naší oblasti ty-
pické odrůdy ‘Granát‘, ‘Hedelfingenská‘, ‘Napoleonova‘, 

‘Karešova‘, ‘Kaštánka‘, ‘Rychlice německá‘, ‘troprichte-
rova‘, později byly vysazovány ještě ‘Kordia‘, ‘těchlo-
van‘ a ‘Van‘. Višně byly zastoupeny odrůdami ‘Fanal‘, 
‘Morela pozdní‘, ‘Morellenfeuer‘, ‘Köröšská‘, ‘Královna 
Hortensie‘, ‘Vackova‘ a ‘Záhoračka‘.
teplomilné ovocné druhy se v našich oblastech nesměle 
začaly vysazovat až později, většinou od sedmdesátých 
let 20. století.
Mezi pěstované odrůdy meruněk patřily ‘Maďarská‘, 
‘Paviot‘, ‘Rakovského‘, ‘Sabinovská‘, ‘Velkopavlo-
vická‘, ‘Karola‘ a ‘bredská‘; broskvoní ‘burbank july 
elberta‘, ‘elberta‘, ‘Fairhaven‘, ‘Halehaven‘, ‘May 
Flower‘, ‘Redhaven‘, ‘Starking Delicious‘, ‘Amsde-
nova‘, ‘Lednická žlutá‘, ‘Luna‘, ‘Moravia‘, ‘Primissima 
Delbard‘, ‘Fertilia Morettini‘, ‘Sunhaven‘ a ‘Dixired‘.  
Vlašské ořechy se zejména kolem cest vysazovaly 
jako semenáče, podle toho bohužel často vypadala 
také jejich kvalita. Až později se vysazovaly zejména 
do zahrádek roubovance odrůd ‘Apollo‘, ‘buchlov‘, 
‘jupiter‘, ‘Magdon‘, ‘Mars‘, ‘Saturn‘, ‘Seifersdorfský‘.  
Z drobného ovoce, které se pěstovalo v daleko větší 
míře než v současnosti (rybízy a angrešty nechyběly 
na žádné zahrádce), to byly odrůdy červeného rybízu 
‘Heinemannův pozdní‘, ‘Holandský červený‘, ‘Rondom‘, 
‘Vierlandenský‘, ‘jonkheer van teťs‘, z bílého ‘blanka‘, 
‘Primus‘, ‘Viktoria‘ a z černého ‘Onyx‘, ‘Silvergieter‘, ‘Ka-
rlštejnský dlouhohrozen‘, ‘Nigra‘ a ‘Otelo‘. V sortimentu 
angreštu byly odrůdy ‘bílý nádherný‘, ‘Produkta‘, ‘Zlatý 
fík‘, ‘britania‘, ‘česká koruna‘, ‘industria a ‘triumphant‘. 
Poměrně málo se pěstoval maliníky (odrůdy ‘Zeva ll‘, 
‘bulharský Rubín‘, ‘Gatineau‘, ‘Granát‘, ‘Lloyd George‘) 
a ostružiníky (‘Wilsonův raný‘).
čtenář omluví uvedený vyčerpávající výčet odrůd, který 
je zde zařazen záměrně – drtivou většinu z nich najdeme 
ve starších výsadbách v zahrádkách na slezském ven-
kově ještě dnes.

jelikož druhová i odrůdová skladba zahrad, sadů i alejí 
doznala v průběhu 20. století, podobně jako celá ven-
kovská krajina nemalých změn, na značné části území 
se vlivem poválečného odsunu téměř zcela vyměnilo 
obyvatelstvo a ztratila se tak znalost pěstovaných 

Charakteristickým příkladem poválečného vývoje v pohraničí  
je osud hraniční obce Pelhřimovy zlikvidované v 50. letech  
20. století. Z hlediska ovocnářského jsou v této lokalitě zajímavé 
pozůstatky starých ovocných zahrad a sadů i neudržované 
sady vysázené v padesátých letech v rámci velkorysého záměru 
vytvořit zde zásobárnu ovoce pro Slezsko. (foto Radim Lokoč)
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ovocných stromů, a jelikož v minulých desetiletích ne-
byly prováděny pečlivé evidence pěstovaných druhů  
a odrůd, museli jsme se při hledání odrůd pěstovaných  
v minulosti opřít zejména o záznamy v kronikách, 
zprávy z výstav ovoce nebo osobní vzpomínky pěstitelů. 
Zmiňme alespoň několik příkladů: 
Zajímavé historické záznamy se podařilo najít např.  
v Kyjovické kronice v zápise z roku 1966. tehdejší kroni-
kář Miroslav Grygar zaznamenal všechny odrůdy ovoce, 
které se vyskytly na místní výstavě v Kyjovicích (380 
m.n.m.), kde bylo vystaveno 350 vzorků 80 odrůd.
Velmi bohatý přehled odrůd nabízí také dochovaný se-
znam vystavovaných vzorků ovoce z výstav Základní 
organizace českého zahrádkářského svazu ve Velké Po-
lomi v letech 1961 – 1980. Neméně zajímavá je i skuteč-
nost, že díky pomologickému určení profesorem Zikou 
měla část místních pěstitelů teprve v roce 1962 poprvé 
možnost poznat názvy odrůd, které na svých zahradách 
pěstují. V seznamu vystavovaných vzorků je uvedeno 
153 odrůd jabloní a 48 odrůd hrušní!

také v záznamech z výstav z dob nedávno minulých 
se můžeme kromě nových odrůd setkat s řadou odrůd 
starých. Na výstavách ve Slavkově v letech 2006-2008 
bylo prezentováno celkem 50 odrůd jabloní a hrušní, 
z toho byla téměř polovina starých odrůd. tato čísla do-
kládají stále jejich poměrně velkou oblibu i zastoupení 
v zahradách.
Dalšími zajímavými příklady, na nichž lze poukázat na 
složení ovocných druhů a odrůd v minulosti, jsou rekon-
strukce starých zahrad.
Celkově bylo ve všech zdrojích a provedených šetřeních 
evidováno 157 starých odrůd jabloní (z celkově více než 
200 zaznamenaných odrůd), 67 starých odrůd hrušní, 
15 starých odrůd slivoní a 20 starých odrůd třešní  
a višní pěstovaných v minulosti na Opavsku, Krnovsku 
a Osoblažsku.

Výstavy ovoce byly a v několika obcích nadále jsou významnou příležitostí pro prezentaci, zlepšování schopností pomologického 
určování a výměnu zkušeností s pěstováním ovoce. Fotografie z roku 1935 přibližuje tradici ovocnářských výstav při střední zemědělské 
škole v Opavě. (foto Archiv Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy)
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OVOCNé StROMy V SOučASNé KRAjiNě 
OPAVSKA, KRNOVSKA A OSObLAžSKA
Radim Lokoč

Ovocné stromy můžeme najít v krajině Opavska, Krnov-
ska a Osoblažska v mnoha obměnách – někdy vytváří 
souvisle zapojený sad, jindy stojí osamoceně na obzoru, 
na hranici mezi pozemky, případně doprovází kapličku 
nebo jsou přísně seřazeny kolem cesty či lemují pole.

iNteNZiVNí SADy

Přestože nelze Opavsko a Krnovsko, na rozdíl od oblastí 
jižní Moravy, označit za ovocnářskou oblast, vyskytuje 
se na tomto území několik intenzivních sadů. Lze je roz-
poznat zejména podle nižších kmenných tvarů (zákrsky, 
štíhlá vřetena), vysoké úrovně obhospodařování a často, 
pokud nejsou zařazeny do ekologického zemědělství,  
i podle častější aplikace chemické ochrany. tyto menší 
kmenné tvary lze pěstovat s úspěchem i v menších 

zahradách při domech na venkově, v zahrádkářských 
koloniích nebo v městských zahrádkách. Poměrně často 
však tyto tvary „trpí pod péčí svých pěstitelů“ nezna-
lých zásad řezu (viz dále).

Celková plocha zaevidovaných sadů v oblasti činila 
v roce 2010 433,3 ha. Oproti tomu je podíl registrova-
ných sadů na Opavsku velmi nízký – evidováno je jen 
114 ha, z toho 108 ha náleží do katastru obce Sosnová, 
která leží za hranicí MAS Opavsko.
Vyšší podíl sadů v západní části území nastal až v po-
sledních několika letech, kdy byly za vydatné dotační 
podpory v okolí Vysoké, Pitárné, bohušova, Rusína, Hro-
zové a Dívčího Hradu (i v okolí jindřichova) vysázeny 
ekologické sady jádrovin a peckovin. Kvalita výsadeb 
však bohužel odpovídá převažujícím ekonomickým zá-
jmům (zemědělské dotace) a z hlediska ovocnářského 
je zatím na nízké úrovni.

Mnohem častěji najdeme ve zdejší krajině menší ex-
tenzivní výsadby, jejichž výpěstky byly a některé z nich 

Sad pana Miroslava Přasličáka je jedním z mála příkladů 
intenzivních sadů v naší oblasti. část úrody zdejších štíhlých 
vřeten a zákrsků si mohou zájemci každoročně koupit přímo ze 
dvora. (foto Miroslav Přasličák)

Jedna z nových výsadeb na Osoblažsku v okolí zaniklé osady 
Kašnice. (foto Radim Lokoč)
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nadále jsou určeny primárně pro vlastní spotřebu do-
mácností. Podle typů můžeme rozlišit: 

POLNí SADy

Polní sady se v minulosti vyskytovaly poměrně často 
také proto, že umožňovaly souběžné pěstování země-
dělských plodin a ovocných stromů. Podmínkou byly 
kvůli obdělavatelnosti vysokokmenné tvary, jednotlivé 
řady bývaly většinou druhově stejné, někdy se vyplňo-
valy keři. Dnes je již většina těchto sadů zatravněna, 
jejich smysl se vytratil, najdeme je jen ojediněle.

SeLSKé SADy

Pro selské sady je typické celoplošné zatravnění, pro-
tože jejich využití je zaměřeno nejen na produkci ovoce, 
ale také na sklizeň krmiva nebo pastvu hospodářských 
zvířat. Dodnes najdeme jejich více či méně zachovalé 
zbytky v téměř každé obci na celém území Opavska, 
Krnovska a Osoblažska. Významný genový potenciál 

skrývají např. zmapované sady v Háji ve Slezsku, Lo-
děnici, Stěbořicích, janově, Hrozové nebo zarostlé sady  
v zaniklých obcích Pelhřimovy a Kašnice.

VeNKOVSKé ZAHRADy

Vzhledem k proměnám funkcí zahrady na českém ven-
kově a opouštění samozásobitelství se ovocné stromy 
na venkovských zahradách stávají ohroženým druhem. 
u novostaveb je najdeme zřídkakdy, u starší výstavby 
sice také často musí ustoupit bazénům a okrasným 
jehličnanům, ale ještě si zčásti ponechaly svou důleži-
tost nebo se proměnily do tvarů čtvrtkmenů a zákrsků. 
Obecně bývaly a jsou ovocné výsadby v zahradách dru-
hově pestré, různého stáří i forem.
S vysokokmeny ovocných stromů se zde setkáváme 
častěji v zahradách chalup, které jsou využívány rekre-
ačně a dále pak u selských stavení. V zahrádkách a za-
hradách novějších obytných domů je častěji nahradily 
nižší tvary ovocných stromů. Výhodou nižších kmen-
ných tvarů (čtvrtkmeny, zákrsky, štíhlá vřetena) je, že 

Několik zachovalých polních sadů se nachází ve Lhotce  
u Litultovic. (foto Radim Lokoč)

Část selských sadů navazuje přímo na hospodářské budovy 
a jsou ohraničeny záhumenní polní cestou. to je také příklad 
tohoto, dnes již neúplného sadu v Úvalně. jindy se nacházejí 
mimo zastavěnou část, na okraji obce nebo úplně mimo, často na 
stráních nebo v blízkosti potoků. (foto Radim Lokoč) 
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dovolují vtěsnat na menší prostor více druhů i odrůd 
ovocných stromů, zaručují rychlejší a stálejší plodivost  
a snazší sklizeň a ošetření koruny. Na druhé straně se 
tyto stromy dožívají nižšího věku než vysokokmeny  
a jsou často náročnější na péči. Na našem území je na-
jdeme zejména v menších zahradách u rodinných domů, 
výjimkou však nejsou ani výsadby zákrsků nebo štíhlých 
vřeten v bývalých selských zahradách.

LiNiOVé VýSADby – ALeje A StROMOřADí

Aleje vytváří jedinečný fenomén naší krajiny. Na nařízení 
Marie terezie se začaly sadit z důvodu zajištění stínu  
a potravy pro vojska pochodující krajinou. Výsadby 
ovocných alejí podnítil josef ii., hojně se pak ovocné 
aleje rozšířily po 2. světové válce (Hrušková 2005:73). 
Dochovaly se do současnosti, řada z nich je však dnes 
již přestárlá, neúplná a poškozená.

V krajině plní hned několik funkcí: chrání cestovatele 
před slunečním žárem, v noci nebo za deště či mlhy 

usnadňují stromořadí řidičům orientaci, působí jako 
přírodní větrolam, zmírňují boční vítr a omezují víření 
prachu, v zimě snižují riziko tvoření sněhových jazyků, 
stromy pohlcují jemný polétavý prach, omezují hluk,  
v monotónní zemědělské krajině jsou často posledním 
zbytkem přírody a útočištěm pro hmyz, ptáky a drobné 
živočichy. A mimo to jsou a byly pro venkovské obyvatel-
stvo důležitým zdrojem ovocných plodů.  
Na Opavsku a Krnovsku najdeme opravdu bohatý výběr 
alejí – vedle nejčastějších alejí jabloňových a třešňových 
se zde nacházejí aleje hrušňové, švestkové i ořešákové, 
v okolí Dívčího Hradu byly v minulosti aleje rynglové,  
v krajině se vyskytovaly dokonce i morušové aleje –  
pozůstatky dvou najdeme nedaleko Osoblahy a na okraji 
Hošťálkov. 

ROZPtýLeNá ZeLeň, SOLitéRNí StROMy

i když lze při pohledu na zemědělskou krajinu minulosti 
v řadě případů pochybovat o tom, zda se v ní nacházelo 
více remízků a lesíků či keřových porostů (zemědělci 

Současným trendem (nejen u novostaveb) jsou zahrady 
pro odpočinek, osázené vesměs jehličnatými stromy a keři, které 
nedosahují výšek vysokokmenných ovocných stromů – zahrady, 
v nichž se stýská po stínu i po chuti ovocných plodů. Příkladem 
může být i tato zahrada z býkova. (foto Radim Lokoč)

S takto nevhodně zapěstovanými a řezanými stromy se 
bohužel můžeme setkat téměř na každém kroku. Nejenže 
tyto stromy vypadají nevzhledně (v důsledku špatně založených 
korun), ale často také v důsledku typického zlozvyku – odstranění 
plodonosných větviček (řezu opakovaně na čípek, tři pupeny nebo 
staré dřevo) – téměř nebo vůbec neplodí. (foto Miroslav Přasličák)
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vypásali i ty nejmenší plochy, eliminovali divočinu), roz-
ptýlená zeleň, a zejména solitérní stromy, byly v krajině 
v minulosti častější, než je tomu dnes. Solitérní stromy 
nezřídka plnily některé důležité funkce – doprovázely 
drobný sakrální objekt (stály vedle kapličky, křížku, byl 
na nich zavěšen svatý obrázek, určovaly hranici kata-
stru nebo pozemků, naznačovaly křižovatku nebo jiný 
důležitý bod na cestě, zpevňovaly břeh atd.).
také ovocné stromy mají své místo mezi rozptýlenou 
zelení, bývaly v minulosti hojně vysazovány na návsích  
a ve dvorech, někdy také ve volné krajině.

Třešňová alej u Štáblovic. Rozkvetlé aleje, zejména třešňové, 
dokáží okouzlit každého, kdo jimi prochází. Vytváří také hodnotný 
estetický prvek v krajině. (foto Radim Lokoč) 

Ořešáková alej mezi Brumovicemi a Úvalnem.  
(foto Radim Lokoč) 

Výsadba alejí ovocných stromů v 50. letech výrazně 
ovlivnila ráz krajiny Osoblažska. jabloňové, ořešákové, 
švestkové a v neposlední řadě hruškové aleje, jako v případě této 
fotografie z okolí Rusína, vytváří příjemné prostředí pro putování 
krajinou i hluboký estetický zážitek. (foto Radim Lokoč) 
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Zejména ve dvorech bývalých selských hospodářství pak 
nacházíme mohutné ořešáky (jako na snímku z Úvalna), již 
velmi zřídka narazíme na solitérní hrušeň nebo jabloň na návsi. 
(foto Radim Lokoč)

V podhorské krajině pohraničí jsou rozptýlené ovocné 
stromy často jedněmi z posledních svědků osídlení a hospodaření 
v krajině – někdy stojí na hranicích mezi bývalými pozemky, 
prorůstají mezi kameny na hromadnicích (kamenicích), jako v 
případě použité fotografie z okolí obce Víno, nebo je najdeme 
schované v lesním porostu v místě zaniklých osad nebo samot. 
(foto Radim Lokoč) 

Velkou raritou, kterou by mohly jiné regiony závidět, je i pro 
mnohé místní neznámá alej moruší na Královské cestě mezi 
Osoblahou a Studnicí. (foto Radim Lokoč) 

Mezi příklady solitérních stromů můžeme zařadit i výsadby 
v sídlech – na snímku je jedna z posledních moruší, které byly 
např. v Hrozové v minulosti běžné především na koncích zahrad. 
(foto Radim Lokoč)
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StARé A KRAjOVé ODRůDy OVOCNýCH 
StROMů NA OPAVSKu, KRNOVSKu  
A OSObLAžSKu
Radim Lokoč, Ondřej Dovala, Miroslav Přasličák

V rámci projektu vznikla databáze krajinných prvků  
v území (v interaktivní webové aplikaci – zapojit se mohl 
a nadále může každý zájemce), ve vybraných lokalitách 
byla dále prováděna pomologická určování a byl vytvo-
řen seznam a popis druhů a odrůd ovocných stromů, 
které se na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku vyskytují, 
s důrazem na staré a krajové odrůdy.
uvedený přehled vychází prvotně z mapování v území  
i z dalších zdrojů (diplomové práce, rozhovory atd.). bo-
hužel však přírodní podmínky v roce 2010, kdy mapo-
vání probíhalo (chladné a deštivé počasí během jarních 
měsíců, zejména pak během kvetení ovocných stromů), 
zapříčinily méně kvalitní a nižší úrodu u jabloní, místně 
u peckovin (výjimkou nebyly zásadní rozdíly mezi 

jednotlivými údolími) a velmi nízkou, většinou dokonce 
zcela chybějící úrodu u hrušní. tyto okolnosti pozname-
naly celé mapování odrůd ovocných stromů, část stromů 
nemohla být pro nedostatek nebo často i absenci plodů 
vůbec určena. 
V následujícím přehledu proto nemohou být uvedeny 
všechny staré a krajové odrůdy, s nimiž se ve zdejší kra-
jině setkáváte. Přesto je výčet nalezených odrůd zají-
mavý a nabízí i jistá překvapení. V krátkých medaj-
loncích představíme za pomoci vlastních pozorování  
i odborné literatury (tetera a kol. 2006; černík, boček, 
Večeřa 1961; Kohout 1960; boček 1998, Myslivec 1933) 
alespoň některé odrůdy, které jsou významné svým 
výskytem, četností, charakteristikou nebo jinými vlast-
nostmi plodů nebo stromu.

JaBlONě

Zajímavým poznáním z monitoringu je zjištění, že po-
měrně více starých stromů se nachází ve vesnicích 
blízko řeky Opavy než v sídlech položených výše na kop-
cích, kde místy nebyl nalezen žádný starý strom. Pro 
celé území pak platí, že zahrady jsou do značné míry 
osázeny mladšími zákrsky a čtvrtkmeny jabloní. 
Z letních starých odrůd je suverénně nejčastější pěsto-
vanou odrůdou ‘Průsvitné letní‘, nazývané také žňovky. 
Protože ji stále nabízejí ovocné školky, je k vidění i v no-
vějších výsadbách v podobě čtvrtkmenu či zákrsku. 
Z letních odrůd byla ještě ve dvou exemplářích nale-
zena stará ruská odrůda ‘Astrachán bílý‘ a jeden strom 
pozdně letní odrůdy ‘Fraasovo letní‘. u astrachánu byla 
zaznamenána velmi vysoká citlivost k jádrovinné formě 
moniliového úžehu. 

Pravý čas jablek však přichází na podzim, také proto je 
sortiment nalezených podzimních odrůd výrazně pest-
řejší. Celkem bylo nalezeno 21 odrůd, i když je třeba po-
dotknout, že některé z nich jsou ve starých pomologiích 
zařazené mezi zimní odrůdy. Např. oba malináče (‘Mali-
nové holovouské‘ a ‘Malinové hornokrajské‘), ‘Matčino‘, 
či dokonce ‘james Grieve‘, který je leckdy, zejména 

Plod odrůdy ‘Fraasovo letní‘. (foto Ondřej Dovala)
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v níže položených teplejších oblastech poživatelný již 
koncem srpna. Lze předpokládat, že jistý vliv na to má 
i postupné oteplování klimatu, o kterém se můžeme 
přesvědčit posunem fenologických fází (tzn. každoročně 
se opakujících projevů vývoje orgánů rostlin – nástup 
olistění, kvetení, dozrávání plodů a opad listů). Působí 
i mikroklima daného stanoviště. V případě později zrají-
cího ovoce jako jsou jabloně či hrušně může být posun 
u některých odrůd poměrně výrazný. Protože je mapo-
vaná oblast rozsáhlá a pestrá, s poměrně výraznými roz-
díly v místním klimatu, a zároveň platí pravidlo, že se 
snižující se průměrnou teplotou se doba zrání posouvá, 
můžeme se setkat s případy, kdy podzimní odrůda na 
Opavsku může být zimní odrůdou ve vyšších polohách 
Krnovska, stejně tak se letní odrůdy stávají ve výše  
položených oblastech podzimními.
 
Poměrně často (zařadili bychom je mezi odrůdy kos-
terní) se vyskytují pozdně letní až raně podzimní odrůda 
‘Croncelské‘, po ní dozrávající ‘james Grieve‘, ‘Matčino‘, 
‘Wealthy‘. Méně rozšířené jsou potom ‘Kardinál žíhaný‘, 
‘Oldenburgovo‘, ‘Lebelovo‘, ‘Gdanský hranáč‘, ‘ušlech-
tilé žluté‘, ‘Malinové hornokrajské‘ a ‘Grahamovo‘.
u některých odrůd je typický místně velmi omezený 
výskyt – např. ‘řehtáč soudkovitý‘ nebyl na Opavsku 
nalezen vůbec, přičemž na Krnovsku i Osoblažsku roz-
hodně není vzácným jevem, podobně jako na Opavsku 
poměrně vzácné ‘Lebelovo‘ se na Krnovsku vyskytuje 
docela běžně. Opačným případem je neznámá odrůda, 
kterou jsme kvůli podobě k ‘Malinovému Holovouskému‘ 
pracovně pojmenovali ‘Opavský malináč‘. byla nalezena 
ve více zahradách na Opavsku, naopak na Krnovsku, ani 
Osoblažsku jsme ji nezaznamenali.

GRAHAMOVO
Méně známá odrůda, na Opavsku je ale dosti častá. 
Habitus je typický tenkými větvičkami a menšími listy 
s červeným řapíkem. Plody jsou velké až obrovské, ku-
želovité, slupka je hladká žlutá, dužnina žlutobílá, chuť 
sladce navinulá. ‘Grahamovo‘ je vysoce odolné vůči 
strupovitosti, nedostatkem je horší chuť bez aroma. je 
vhodné zejména pro kuchyňské zpracování. 

Mezi méně časté lze v této oblasti zařadit staré pod-
zimní odrůdy ‘Lord Derby‘, ‘Grávštýnské‘, ‘Malinové 
holovouské‘, ‘Car Alexandr‘, ‘Kožená reneta podzimní‘,  
‘Otcovo‘, ‘Pottovo‘. řada z nich (‘Grávštýnské‘, ‘Ma-
linové holovouské‘ a ‘Car Alexandr‘) byly kdysi hojně 
pěstovanými a oblíbenými odrůdami, dnes se však již 
objevují jen zřídka, v rámci monitoringu byly z důvodu 
malého výskytu zařazeny mezi raritní.

GRáVŠtýNSKé
je označováno za jedno z nejchutnějších jablek, vzhle-
dem ke své široce kulovité koruně je z krajinného hle-
diska jednou z nejcennějších odrůd. Dnes se však již 
objevuje jen velmi málo - během monitoringu byly  
nalezeny pouhé dva stromy – dožívající torzo u jilešovic 
na Opavsku a obrovský strom u hostince ve Vráclavku 
nedaleko Krnova. Stromy se dožívají dlouhého věku,  
a vstupují velmi pozdě do plodnosti, až kolem věku 
20 let. Úrodnost je spíše menší, přesto díky své výji-
mečné chuti, konzistenci dužniny a silné vůni plodů šlo 
v minulosti o odrůdu oblíbenou a často vysazovanou, 

Mohutný strom odrůdy ‘Grávštýnské‘ v zahradě hostince  
ve Václavku. (foto Radim Lokoč)
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jež by neměla upadnout v zapomnění. Ne nadarmo je 
v Rakousku stále pěstována i v produkčních sadech.  
je vhodná i na výrobu vín a destilátů. je citlivější na 
strupovitost i na padlí, v suchém a teplém klimatu ne-
příliš prospívá, její pravé místo je ve vlhčích podhor-
ských oblastech, proto je např. pro Krnovsko zajímavou 
odrůdou. 

LORD DeRby
této odrůdy s původem z Anglie bylo nalezeno několik 
stromů. její chutné plody, odolné vůči strupovitosti, jsou 
dosti podobné plodům ‘Kardinála žíhaného‘, ale uzrávají 
o něco později a jsou ještě větší. Změřená hmotnost do-
sahovala u našich vzorků až 560 g.

Mezi podzimními odrůdami jsme nezaznamenali žádnou 
krajovou odrůdu. Pokud nebudeme do této skupiny řadit 
následující dvě odrůdy, u nichž není znám areál jejich 
rozšíření a jednoznačné pomologické určení. 

NeZNáMá ODRůDA (PRAC. NáZeV OPAVSKý MALiNáč)
Odrůda, která byla nalezena v počtu čtyř stromů.  
Pracovní název byl zvolen kvůli podobnosti se známou 
starou odrůdou ‘Malinové holovouské‘. Snad by mohla 
být vydávána i za odrůdu ‘Cellini‘. její plody jsou dosti  
velikostně variabilní, slupka je lesklá, jasně červená, 
avšak méně tmavá než u ‘Malinového holovouského‘, 
dužnina je jasně bílá a sladce kyselá. Svými vlastníky 
je vychvalovaná, bohužel její pravý název zůstává 
neznámý.

KOčí PALA
V lidové pomologii nebyla tímto názvem patrně nazý-
vána zřejmě pouze jedna konkrétní odrůda, ale spíše ty-
pově podobná velká až obří žlutá jablka. je to tedy lehce 
zavádějící označení, i když nemá zdaleka tak široký vý-
znam jako třeba označení štrůdlák pro skupinu jablek 
vhodných ke kuchyňskému zpracování. Místní tak někdy 
označují pro jistou podobnost i odrůdu ‘Lohák‘, jež se 
vyskytuje v několika alejích u cest. 

Plod odrůdy ‘lord derby‘. (foto Radim Lokoč) Plody této neurčené odrůdy jsou podobné známé staré odrůdě 
‘Malinové holovouské‘. (foto Ondřej Dovala)
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Zřejmě šlo o běžně pěstované jablko, o čemž svědčí  
i zmínka v Myslivcově výčtu lidových odrůd pěstova-
ných v druhé polovině 19. století (1933:118): „Jablka 
veliká, křehká, kůže jemné, barvy zelenkavě žluté, 
se slabě načervenalými pásky. Jsou úhledná, ale kyselá. 
Když se nějaký čas uleží, jsou sypká a velmi dobrá chuti 
nakyslé.“ typická ‘Kočí pala‘ je tedy zploštělé, obrov-
ské jablko žluté barvy. Plody mohou přesáhnout hmot-
nost půl kilogramu, jsou odolné vůči chorobám, pouze 
nepříliš poživatelné. Stromy této odrůdy jsou poměrně 
dobře plodné. byly nalezeny tři stromy u hájenky v údolí 
Ohrozimy. Místní je používají na záviny, mošty, krmí jimi 
domácí zvířata. Právě z důvodu omezeného využití při 
přímém konzumu toto jablko postupně z opavské krajiny 
téměř vymizelo.

Mezi zimní se řadí takové odrůdy, pro jejichž úplné 
dozrání na stromě většinou nestačí suma teplot v na-
šich podmínkách, a proto potřebují být nějakou dobu 
uskladněny, aby dosáhly ideální konzumní zralosti (bě-
hem dozrávání se upravuje poměr sacharidů a kyselin 

ve prospěch sacharidů). Poněvadž zimní odrůdy měly  
a stále ještě mají největší praktický význam, nacházíme 
také v zahradách, sadech i alejích jejich velkou odrůdo-
vou pestrost. 
Mezi běžné (kosterní) staré zimní odrůdy bychom mohli 
zařadit ‘Alžbětino‘, ‘bernské růžové‘, ‘boikovo‘, ‘bo-
skoopské‘, ‘Citrónové zimní‘, ‘jadernička moravská‘, 
‘jonathan‘, ‘Landsberská reneta‘, ‘Major‘, ‘Ontario‘, 
‘Panenské české‘, ‘Parména zlatá‘, ‘Schmidtbergerova 
reneta‘, ‘Smiřické vzácné‘, ‘Strýmka‘, ‘Sudetská reneta‘, 
‘Vilémovo‘.

Obrovské, avšak hůře poživatelné plody ‘Kočí pale‘.  
(foto Ondřej Dovala)

Mohutný strom odrůdy ‘Citrónové zimní‘ ve farské zahradě 
ve Velké Polomi. (foto Radim Lokoč)
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CitRóNOVé ZiMNí
Prastará odrůda neznámého původu, která se na Opav-
sku, Krnovsku a Osoblažsku stále nachází v několika 
zahradách a sadech. Dlouhověké stromy s bujným růs-
tem, kulovitou korunou a typickými velkými dvakrát pi-
lovitými listy plodí větší až velká žlutá kuželovitá nebo 
ploše kulovitá jablka s lehkým, někdy výrazným líčkem. 
Odrůda je středně odolná vůči strupovitosti i padlí, její 
úrodnost je spíše průměrná, stejně tak jako dužnina. ty-
pická pro ni bývá nakyslejší chuť. je vhodná na mošto-
vání a k výrobě marmelád a povidel.

SCHMiDtbeRGeROVA ReNetA
tato odrůda byla v minulosti patrně poměrně rozšířená, 
dnes se vyskytuje velmi lokálně – je častější hlavně v Háji 
ve Slezsku. Stromy této původem rakouské odrůdy jsou 
habitem podobné ‘jonathanu‘, mají tenké výhony, malé 
jemně pilovité listy, které zůstávají dlouho do zimy na 
stromě. jejich plodnost je značná, ale výrazně alternující. 
Plody jsou kuželovitě kulovité, s výraznými lenticelami, 
prakticky celočervené, odolné k strupovitosti, dužnina je 

nažloutlá, chuť sladká s lehkým aroma. Mohou však být 
z důvodu přeplození až brakové.

StRýMKA
jedna z nejrozšířenějších starých odrůd, ceněná ze-
jména pro svou vysokou mrazuodolnost, vytváří mo-
hutné stromy, které dominují zahradám a dominantně 
působí i v krajině, často byly vysazovány do alejí, kde 
jsou však pro svou mohutnou rozložitou korunu méně 
vhodná. Plody jsou středně velké, vejčité až válcovité, 
matně lesklá slupka je zbarvena zeleně s červeným  
žíháním. Plodí velmi pozdě, starší stromy střídavě. 
Konzumní zralost přichází v únoru, plody vydrží až do 
července. V minulosti se často krechtovala. je vhodná  
na moštování a na výrobu pálenky.

jADeRNičKA MORAVSKá
tato prastará původně moravská odrůda patří na Opav-
sku stále mezi častější odrůdy (téměř v každé vesnici 
se vyskytuje několik stromů), ovšem její rozšíření není 
zdaleka tak velké jako v sousedním Poodří, nebo v její 

Plod ‘Schmidtbergerovy renety‘. (foto Radim Lokoč) Plody ‘Strýmky‘ z horní osluněné části koruny mohou být  
až téměř celočervené. (foto Radim Lokoč)
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domovině na Valašsku. Na Krnovsku a Osoblažsku se 
vyskytuje výrazně méně. Avšak v minulosti šlo o dosti 
rozšířenou a oblíbenou odrůdu v celém Slezsku. Jader-
ničky zde dostaly nejedno lidové přízvisko – říkalo se jim 
Valduvky, Jemné (Fajné) kuželky, v západní části území 
pak Jemné (Fajné) špizeple. Plody jsou malé až středně 
velké, žluté někdy s líčkem, tvar je variabilní, nejčastěji 
kuželovitý nebo vejčitý. Zraje od září do listopadu, vydrží 
až do jara. Vytváří kulovitou, později rozložitou až pře-
vislou korunu. Odrůda je nenáročná, trpí více strupovi-
tostí, padlím málo, je vysoce odolná k mrazům. Nesnáší 
suché půdy, kde je potom ovoce až brakově drobné. Lze 
ji konzumovat přímo, moštovat, nebo použít k výrobě 
pálenky.

KOžuCHy

jako kožuchy je označována skupina jablek, jejíž zá-
kladní barva slupky je více či méně překrytá drsnou,  
rzivou, kožovitou vrstvou. tradičně se mezi ně řadí od-
růdy ‘Boskoopské‘, ‘Parkerovo‘, ‘Kožená reneta 

zimní‘, ‘Kanadská reneta‘. Méně známými jsou potom 
‘Kožená reneta podzimní‘, ‘Coulonova reneta‘, či 
‘Hájkova muškátova reneta‘. Vyšší kožovitost se vy-
skytuje zejména u plodů stromů rostoucích ve výše po-
ložených oblastech. Plody z vnějšku koruny jsou méně 
překryté rzivostí, než ty ze stinných míst z vnitřku.  
jablka na pohled nevypadají příliš vábně, o to více mohou 
překvapit leckdy výborné vlastnosti v ideální konzumní 
zralosti. typická je hutná renetovitá dužnina, aroma-
tická, složitější chuť, což dělá z kožuchů jablka vhodná 
na sušení. Mezi obecné vlastnosti všech kožuchů patří 
citlivost na vlhkost vzduchu při uskladnění, protože ne-
mají na pokožce ochrannou voskovou vrstvu a v suchém 
vzduchu rychle sesychají.

Ve sledované oblasti je jednoznačně nejčastější odrů-
dou ‘boskoopské‘, místy se vyskytuje ‘Kožená reneta 
zimní‘, ‘Parkerovo‘, ojediněle ‘Kanadská reneta‘. Ostatní 
jmenované se vyskytují pouze v několika exemplářích.  
i když je v současnosti tato skupina jablek vnímána často 
s opovržením kvůli tvrdé dužnině v době před dozráním, 

jak je ze snímku patrné, dokáže ‘Jadernička moravská‘ dosti 
variovat – od kulatých, přes kuželovité po mírně zploštělé plody. 
(foto Radim Lokoč)

Odrůda ‘Parkerovo‘ je zajímavá svým netradičním zabarvením  
i povrchem. (foto Radim Lokoč)
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měla v minulosti velký význam pro jídelníček venkov-
ského obyvatelstva.

jako raritní staré zimní odrůdy jabloní nalezené během 
mapování na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku bychom 
mohli označit následující: ‘blenheimská reneta‘, ‘Dea-
novo‘, ‘Fiesserovo‘, ‘Hedvábné bílé zimní‘, ‘Hvězdnatá 
reneta‘, ‘jeptiška‘, ‘Kasselská reneta‘, ‘Kožená reneta 
zimní‘, ‘Krátkostopka steneveartova‘, ‘Limburské‘, ‘Vy-
toužené‘, ‘Mauhausenova reneta‘, ‘Sláva světa‘, ‘Wage-
nerovo‘. Poměrně velkou kuriozitou bylo nalezení jed-
noho stromu staré německé odrůdy ‘elise Rathke‘, jež je 
typická habitem připomínajícím smuteční vrbu.

bLeNHeiMSKá ReNetA
Na Opavsku byla nalezena jen velmi zřídka, na Kr-
novsku a Osoblažsku je její výskyt výrazně častější.  
jejími typickými znaky jsou mohutná deštníková koruna  
a výrazně boulovitý kmen. je ceněna pro výbornou 
chuť plodů, které jsou velké, ploše kulovité, typickým 
poznávacím znakem plodu je otevřený kalich. Vykazuje 

i dobrou odolnost vůči chorobám, neprospívá však  
příliš v suchých a teplých polohách, vhodnější jsou  
pro ni vyšší chráněné polohy. Vydrží do března, kromě 
stolního využití je vhodná na kuchyňské zpracování  
a sušení.

HeDVábNé bíLé ZiMNí
V našem vzorku tuto odrůdu reprezentoval jeden z nej-
starších stromů v evidenci. Stromy v mládí rostou po-
měrně slabě, ale růst nepřestává ani ve vyšším věku, 
takže ve stáří tvoří opravdu majestátní koruny. typickým 
znakem jsou menší listy a hlavně velmi pozdní rašení. 
Plody jsou menší až střední, zploštělé, mírně tříhranaté, 
světle žluté s líčkem, dužnina je žlutobílá, šťavnatá, 
velmi dobrá, sladce navinulá, kořenitá. Zřejmě právě 
pozdní rašení způsobuje její vysokou odolnost, až téměř 
rezistenci vůči strupovitosti. Rovněž vůči padlí je velmi 
odolná. Dobře se uskladňuje, nevadne ani nehnije, hodí 
se k výrobě moštů a ovocného vína. jde o velice zajíma-
vou odrůdu, zasluhující větší rozšíření.

Plody ‘Krátkostopky steneveartovy‘ s charakteristickým 
hrbolem ve stopečné jamce a krátkou stopkou. (foto Radim Lokoč) 

Plody ‘Majoru‘. (Kohout, 1960:68)
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KRátKOStOPKA SteNeVeARtOVA  
této velmi zajímavé odrůdy byli nalezeni tři zástupci. 
Stromy bývají dlouhověké a vzrůstné. Plody jsou až ex-
trémně zploštělé, dosti hranaté, s nepatrnou stopkou, 
slupka je lesklá, zelenožlutá s hnědočerveným líčkem. 
Pravidelně a bohatě plodí, plody jsou dosti odolné vůči 
chorobám, s dužninou průměrné kvality. 
Slezsko má jen málo odrůd, které jsou charakteristické 
právě jen pro tuto oblast, vymezení těchto odrůd dále 
ztěžuje zejména nedostatek písemných a ústních svě-
dectví v oblastech s vysídleným německým obyvatel-
stvem, které by mohly potvrdit jejich pojmenování. Mezi 
krajové odrůdy nalezené v této oblasti bychom mohli za-
řadit odrůdy ‘Major‘, ‘Pasecké vinné‘, ‘Sudetská reneta‘  
a několik dalších odrůd, které nejsou pojmenovány.

MAjOR
i když je ‘Major‘ pěstován téměř výhradně na Opavsku, 
není v pravém slova smyslu odrůdou krajovou, jiný vý-
klad tohoto termínu to však připouští. Původem je to-
tiž z Anglie a jeho rozšiřování ve Slezsku je poněkud 
záhadné. Předpokládá se, že rouby přinesl začátkem 
20. století z Anglie tehdejší kníže sídlící na kyjovickém 
zámku, kde je do místní zámecké zahrady narouboval 
zahradník Kupka. ten je poté prodejem stromků rozšiřo-
val do okolí. bohužel matečné stromy zanikly v 80. le-
tech 20. století zrušením celé ovocné zahrady. 
V anglických pomologiích se můžeme dočíst, že patří do 
takzvaných cidrových sort jabloní, tedy vhodných pro 
výrobu jablečného vína s nízkým obsahem alkoholu. 
O ‘Majoru‘ se toho v našich pomologii mnoho nedo-
čteme, uvedené charakteristiky jsou navíc často ne-
přesné. tato odrůda tvoří středně velké až větší koruny, 
v mládí roste bujně. Stromy jsou vysoce odolné vůči 
mrazům, na základě čehož byly kdysi doporučovány i 
jako odrůda kmenotvorná, pro nerovnost kmenů se ale 
posléze od toho upustilo. Plody jsou střední velikosti, 
ploše kulovité, zelené s červeným líčkem. Dužnina je 
zelenavě žlutá, sladká a šťavnatá, s typickým aroma. 
Plody nepadají, drží dobře na stromech. Sklízí se ve 2. 
polovině října, v dobrém sklepě vydrží do dubna. Plod-
nost je pravidelná, málokdy se stane, že stromy zcela Kvetoucí strom ‘Majoru‘. (foto Radim Lokoč)



41

vynechají. Vadou je silnější náchylnost ke strupovitosti. 
‘Major‘ je vhodný jako jablko stolní i hospodářské, na 
sušení, mošty, či jiné využití v kuchyni.

SuDetSKá ReNetA
také u této odrůdy je sporné, zda je možné ji označit 
za krajovou. Vznikla totiž úmyslným šlechtěním zahrad-
níka jana Marka v bludově. Nicméně obecně je vnímána 
jako krajová odrůda Severní Moravy. tvoří menší husté 
koruny, plodí středně velká až velká kulovitá jablka s ná-
znakem pětihranu. Slupka je drsná, s červeným líčkem 
a nápadnými bílými lenticelami. často až celočervené 
plody si můžeme splést s ‘Vilémovým‘. ‘Sudetská re-
neta‘ je velmi plodná a chutná, její využití je všestranné, 
v dobrém sklepě vydrží do března. je odolná vůči mra-
zům, vhodná do vyšších poloh.

PASeCKé ViNNé
jde o historickou odrůdu, kterou zmiňuje Dr. František 
Dohnálek ve své knize: „Lokální odrůda severovýchodní 
Moravy. Ovoce je střední velikosti, tvaru poněkud 

zploštěle kulovitého, barvy zlatě žluté, červeně pruho-
vané, chuti příjemně navinulé, lehce kořenité. Dobré 
tržní jablko, vydrží i přes duben.“ (Dohnálek 1939:176) 
Pomologické znaky souhlasí u jednoho stromu naleze-
ného v obci Mokré Lazce na Opavsku. Podle vyjádření 
majitele jde o poslední starý strom z původní zahrady, 
nazývaný tradičně Vinné. Plody jsou menší až střední, 
ploše kulovité, žluté s líčkem, odolné k strupovitosti. 
Dužnina je dosti tvrdá, docela chutná.
Kromě těchto určených odrůd, bylo nalezeno poměrně 
dost stromů, které se určit nepodařilo. V případě jabloní 
na Opavsku se tento počet blíží počtu dvaceti odrůd, na 
Krnovsku a na Osoblažsku je jejich podíl ještě vyšší. 
Vyšší procentuální podíl neurčených odrůd v bývalých Sude-
tech souvisí s nižší intenzitou využívání krajiny než na konti-
nuálně osídleném Opavsku. Staré stromy těchto historických, 
nebo také tzv. méně ušlechtilých odrůd (pojmenování pou-
žívané Myslivcem) zde byly v mnohem větší míře nechány 
svému osudu, naopak na Opavsku došlo, až na výjimky, k je-
jich likvidaci a nahrazením tzv. ušlechtilými odrůdami, které 
z dnešního pohledu nazýváme starými odrůdami.

Plody ‘Sudetské renety‘. (Kohout 1960) Plody odrůdy ‘Pasecké vinné‘ (foto Ondřej Dovala) 
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V případě neurčených odrůd lze mnohdy předpokládat, že 
se nejedná ani tak o odrůdy, jako spíš typy jablek, které 
vznikly přeséváním semen, podobně jako se kdysi na Valaš-
sku běžně množila místní odrůda ‘jadernička moravská‘.  
V bývalých Sudetech tedy i dnes není problém najít 
podobné odrůdy, mnohdy se jedná o stromy dožívající  
a ztracené v zapojeném porostu. Není bez zajímavosti, 
že leckdy mají netypicky tvarované koruny, plody mají 
extrémně krátké stopky a mohou být velké až obří. Po-
psány byly ty neurčené odrůdy, které se vyskytují ve 
více exemplářích.

NeuRčeNá ODRůDA (SROV. ‘LONDýNSKé‘)
Na Opavsku se vyskytuje ojediněle odrůda, jejíž dlou-
hověké stromy dosahují značných rozměrů. Plody jsou 
střední velikosti, lehce zhranatělé, světle žluté s líčkem. 
Ze známých starých odrůd se plodem nejvíce blíží ‘Lon-
dýnskému‘, habitus stromu je podobný ‘Majoru‘. Plody 
jsou středně citlivé na strupovitost, dlouho vydrží, chu-
ťově jsou spíše průměrné. 

NeuRčeNá ODRůDA  
(SROV. ‘SLáVA SVětA‘ či ‘bOiKOVO ObROVSKé‘) 
Opět jedna z odrůd, které kdysi na opavském a krnov-
ském Slezsku zřejmě patřily k běžným. Mapování od-
halilo dva dlouhověké, bujně rostoucí vzrůstné stromy. 
Odrůda je typická velmi velkými listy, velkými zelenými 
či světle žlutými plody, s dužninou pouze průměrné kva-
lity. Vizuálně se podobají ‘Slávě světa‘ či ‘boikovu obrov-
skému‘. Plody jsou odolné vůči chorobám. 

NeuRčeNá ODRůDA (SROV. bAtuL)
Další z neurčených odrůd byla nalezena v počtu pěti  
jedinců. Stromy mají střední velikost a velmi husté  
koruny. Plody jsou dosti podobné odrůdě ‘batul‘, s níž 
by mohly být některé plody i zaměnitelné, avšak habi-
tus stromu je výrazně jiný. Plody jsou menší až středně  
velké, žlutá slupka má velice jemné líčko. typický 
je dosti malý kalich. tato odrůda je středně citlivá na 
strupovitost.

Plody neurčené odrůdy podobné ‘Londýnskému‘.  
(foto Ondřej Dovala) 

Plody neurčené odrůdy podobné ‘Slávě světa‘ a ‘Boikovu‘. 
(foto Ondřej Dovala) 
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Neurčená odrůda z Kašnice. (foto Radim Lokoč) Neurčená odrůda ze Sádku. (foto Radim Lokoč)

Neurčená odrůda z Kajlovce. (foto Ondřej Dovala) Neurčená odrůda z Hrozové. (foto Radim Lokoč)
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Na Krnovsku a Osoblažsku bylo zaznamenáno zvýšené 
množství těchto neurčených odrůd zejména ve starých 
opuštěných, ale někdy i využívaných sadech (Hrozová, 
jindřichov, Hynčice – Dlouhá Voda), v zaniklých obcích 
(Kašnice, Nový Les, Pelhřimovy, Valštejn) a okrajových 
částech sídel (Dlouhá Voda, součást Hynčic u Města Al-
brechtic). Na Opavsku byla z tohoto pohledu bohatá lo-
kalita nedaleko Mokrých Lazců – izolovaný 90 let starý 
selský sad vedle staré hájenky v údolí Ohrozimy, kde 
nebyl vyvíjen tlak na jeho odstranění. Kromě již zmíně-
ných ‘Kočích pal‘, jež jsou zde zastoupeny třemi stromy, 
se zde nalézají dva stromy neurčené zimní odrůdy, rov-
něž žluté, zhranatělé jablko, podobného tvaru prastaré 
odrůdy ‘Api hvězdicovité‘. Velmi podobná jablka lze najít 
rovněž v zaniklé Kašnici na Osoblažsku. Další neurčený 
starý strom má plody vizuálně podobné na ‘Lebelovo‘. 
Všechny tyto tři odrůdy mají společnou nižší kvalitu duž-
niny, a tedy nejsou příliš chutné, což byl pravděpodobně 
hlavní důvod jejich vymizení. 
Protože jsou však často dosti odolné k nemocem a mrazu 
a přivyklé na místní klimatické a půdní podmínky, jsou 
nejen živými svědky minulého hospodaření v našem 
kraji, ale mohou být potenciálním genetickým zdrojem 
pro další šlechtění.

HruŠNě

O tom, že byl význam hrušní v minulosti výrazně větší 
než dnes, se můžeme přesvědčit na některých starých 
zahradách, kde počet hrušní převyšuje počet jabloní. 
Ústup hrušní souvisí jednak s nástupem nových sladších 
odrůd jabloní, i s horší využitelností ovoce, které větši-
nou hromadně uzrává v krátkém období. 
Narozdíl od jabloní, kde se hospodářsky nejvýznamnější 
odrůdy nacházejí mezi zimními odrůdami, nalezneme 
u hrušní nejlepší a nejvýznamnější odrůdy v katego-
rii letní či podzimní. tento fakt úzce souvisí s většími 
nároky hrušní na teplo. V rámci Opavska či Osoblažska 
jsou sice výborné podmínky pro ovocnářství (řadí se do 
druhého stupně v rámci čR), přesto kvalitou dužniny  
a aroma předčí ranější odrůdy hrušní ty pozdější. Ve výše 
položených oblastech Krnovska pak mají některé pozdní 

odrůdy problémy s dozráváním. Kdysi poměrně bezpro-
blémový ovocný druh dnes navíc místy trpí silným na-
padením rzí hrušňovou, což souvisí se současným mód-
ním trendem vysazování okrasných jehličnanů, jejichž 
některé druhy jsou jejími hostiteli.
Mezi kosterní staré odrůdy hrušní v naší oblasti patří: letní 
odrůdy ‘Clappova máslovka‘, ‘Williamsova čáslavka‘, 
‘Špinka‘ a ‘Solanka‘, podzimní ‘Charneuská‘ a ‘Hardyho 
máslovka‘, zimní ‘Pařížanka‘, ‘Pastornice‘, ‘Mechelen-
ská‘, ‘Madam Verté‘. Dále zde poměrně často najdeme 
neurčenou podzimní odrůdu podobnou ‘Konferenci‘.
Všechny uvedené odrůdy nalezneme jak v zahradách  
a sadech, tak v alejích kolem hlavních a polních cest na 
Opavsku a zejména pak na Osoblažsku, kde jich byly od 
50. let vysazeny desítky kilometrů.

CLAPPOVA MáSLOVKA
Odrůda původem z uSA, vychází z odrůdy ‘Hájenka‘, vy-
tváří středně velké rozkladitě převislé koruny, plody jsou 
střední až velké, baňatě kuželovité, ve zralosti je lesklá, 
žlutá s kropenatě žíhaným líčkem. je velmi oblíbená pro 
svou výbornou navinule sladkou a příjemně kořenitou 
chuť. Po sklizni na konci srpna se do zralosti dostává za 
10 až 14 dní. její výhoda je v dobré přizpůsobivosti na 
přírodní i půdní podmínky, je ideální do zahrádek, kde 
byla také během mapování nejčastěji nalezena. V mi-
nulosti byla na našem území vysazována také do alejí, 
často v kombinaci s některou z pozdních odrůd (‘Ma-
dame Verté‘, ‘Konference‘). Konzumuje se v čerstvém 
stavu, vhodná je i ke kompotování.

PAStORNiCe
Původem francouzská odrůda vytváří jehlancovitě pře-
vislé husté koruny, hodí se nejen do zahrad, ale i do alejí 
(tam jsme ji také nacházeli), plody jsou velké podlouhlé, 
poněkud lahvicovité šedozelené při sklizni, ve zralosti 
žlutozelené, mohou mít hnědočervené líčko, někdy má 
rzivý pruh od stopky ke kalichu. Chuť je navinule sladká 
s pikantní natrpklou příchutí. Předčasně sklizené plody 
vadnou. Protože není příliš odolná vůči mrazu, vyžaduje 
teplejší stanoviště. Vhodná pro přímý konzum i kuchyň-
ské zpracování.
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SOLANKA
tato původní česká odrůda se díky svým vlastnostem 
rozšířila i do Slezska. Nápadná je její velká široce rozlo-
žitá koruna, která často tvoří dominantu zahrad, i husté, 
sytě zelené lesklé olistění. Plodí poměrně pozdě, ale 
pravidelně, plody jsou protáhle kuželovité, ke stopce  
zúžené, někdy mírně zhranatělé, jejich barva je zelená, 
po dozrání citronově nažloutlá, dužnina je velmi šťav-
natá, chuť jemná, sladká, příjemně kořenitá. je vhodná  
i do méně příznivých podmínek, sklízí se již v polovině 
srpna, v porovnání s jinými hruškami snáší dobře skla-
dování i transport, je určena zejména pro okamžitou 
spotřebu.

ŠPiNKA
Prastará francouzská odrůda (pěstuje se více než 400 
let) je známá svou vznosnou rozložitou korunu (tvoří 
jedny z nejmohutnějších korun), dlouhověkostí a sytě 
zelenými miskovitě prohnutými listy. Plody jsou menší, 
kuželovité, často nesouměrné, jejich povrch je kožovitý, 
žlutozeleně zbarvený, s šedobílým tečkováním někdy 

s načervenalým líčkem. Chuť je svérázná, avšak velmi 
příjemná, sladce navinulá a kořenitá. je vhodná na su-
šení, zavařování, povidla i na pálení. její odolnost proti 
mrazu je střední. i když se hodí do zahrad i alejí, nachá-
zeli jsme ji častěji jako solitérní strom v krajině nebo na 
veřejných prostranstvích. Stromy ‘Špinky‘ ve Smolkově 
u Domova pro seniory a v Herticích na návsi patří mezi 
největší ovocné stromy v regionu.

Mezi odrůdy, jejichž výskyt je v současnosti na Opavsku, 
Krnovsku a Osoblažsku poměrně raritní, můžeme zařadit 
odrůdy: ‘blumenbachova‘, ‘Děkanka zimní‘, ‘Guyotova 
máslovka‘, ‘jean d´Arc‘, ‘Salisburyho‘, ‘Sterkmanova‘, 
‘Vienská‘, ‘Předobrá máslovka‘, ‘Le brunova‘. 

GuyOtOVA MáSLOVKA
Odrůda vzniklá ze semenáče ‘Williamsovy čáslavky‘, vy-
tváří vzpřímené jehlancovité koruny, plody jsou velké, 
jasně žluté, kuželovitě protáhlé a zhrbolené, lehce navi-
nulé a šťavnaté. Hodí se zejména do zahrad.

Charakteristická široce rozložitá koruna ‘Solanky‘.  
(foto Ondřej Dovala)

Plod ‘Clappovy máslovky‘ (černík, boček, Večeřa 1961:80)
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Plod odrůdy ‘Pastornice‘. (černík, boček, Večeřa 1961:182) Plod ‘Solanky‘. (černík, boček, Večeřa 1961:116)

Plod ‘Špinky‘. (černík, boček, Večeřa 1961:120) Plod ‘Guytovy máslovky‘. (černík, boček, Večeřa 1961:148)
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SALiSbuRyHO
Klasická podzimní odrůda, která tvoří velké jehlanco-
vité koruny. Plody jsou střední velikosti, lahvicovitě pro-
táhlé a zhrbolené u stopky zúžené, zelenavě žluté. Chuť 
je sladce kořenitá, v horších půdách je natrpklá. Patří 
mezi stolní odrůdy. V oblasti se vyskytuje jen zřídka. Od-
růda se doporučuje i do vyšších poloh jako náhrada za  
teplotně náročnější ‘boscovu lahvici‘.

DěKANKA ZiMNí
Původem belgická odrůda, která tvoří menší, široce jeh-
lancovité koruny, má středně velké až velké, široce vej-
čité plody zelené barvy, na sluneční straně se zbarvují 
dohněda. je jednou z chuťově nejlepších zimních odrůd 
hrušní, šťavnaté, rozplývavé, sladce navinulé příjemně 
kořenité chuti. Ovšem je velmi náročná na teplo a ná-
chylná ke strupovitosti.

PřeDObRá MáSLOVKA
Podzimní až raně zimní odrůda, která plodí středně velké 
až velké zelené plody, charakteristicky nesouměrně 

kuželovité až baňaté. Chuť je sladce navinulá, pi-
kantně výrazná. Stromy rostou bujně a vzpřímeně, ko-
runa je jehlancovitá. Proti mrazu je dosti odolná, netrpí  
strupovitostí. Na našem území jsme našli pouze jeden 
strom.

Podobně jako u jabloní, také u hrušní můžeme v krajině 
Opavska, Krnovska a Osoblažska najít několik odrůd, 
jež snesou označení krajové. Na Opavsku toto kritérium 
splňují odrůdy ‘jakubinka‘, ‘Margetinka‘ a ‘Cukrůvka‘, na 
Krnovsku pak ‘jaškova‘. 

jAKubiNKA
Nejranější hruška v místním sortimentu, jejíž název je 
odvozen od doby zrání (kolem svátku sv. jakuba v půli 
července). O jejím původu není nic bližšího známo, pěs-
tuje se zde „od nepaměti“ (říkalo se jí také Kulatinka), 
což dokládají slova Františka Myslivce: „Hrušky malé, ku-
laté, zelené, později žluté. Jedny jsou menší více zelené, 
méně šťavnaté, druhé větší, žlutější, šťavnatější, oboje 
chuti méně význačné. Jsou-li uvařené, jsou příjemné.“ 

Plod ‘Salisburyho‘. (černík, boček, Večeřa 1961:114) Plod ‘Děkanky zimní‘. (černík, boček, Večeřa 1961:134)
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(Myslivec 1933:123) Kdysi to byla jedna z nejrozšíře-
nějších hrušek, v současnosti je už docela vzácná. je 
také možné, že kdysi byly mnohé stromy této odrůdy 
pravokořenné, množené výsevem semen (tomu by také 
odpovídala rozdílnost plodů zmíněná v úryvku).  Stromy 
bývají dosti velké, typického habitu s velkým množstvím 
plodonosných větviček na větvích, plody rostou v trsech 
a uzrávají postupně v průběhu 2 až 3 týdnů. Úrodnost je 
značná, každoroční. Hruštičky lze požívat bez problémů 
s celým jádřincem, stejně tak lze zavařovat celé plody.

MARGetiNKA (MARGARitKA)
Kdysi oblíbená letní odrůda (lidově také Margetky, Rané, 
Svatojánské) dozrává v podobnou dobu jako ‘jakubinka‘. 
Na rozdíl od ní plody uzrávají hromadně, najednou. 
Množství plodonosných větviček je podobné jako u ‘jaku-
binky‘, avšak strom lze dobře rozeznat podle kulovitého 
tvaru koruny. Myslivec (1933:123) je popisuje jako „... 
hrušky menší, podlouhlé, barvy zelené, později žlutavé, 
na hořejší části hustě, tmavočerveně tečkované, nebo 
tmavočerveně polité, chuti příjemné.“ také ‘Margetinky‘ 

se dříve pěstovaly v celém kraji, v rámci mapování byl 
však nalezen pouze jediný exemplář v Dolní Lhotě.

CuKRůVKA
tato odrůda neznámého původu, byla na základě vyjád-
ření pamětníků v oblasti poměrně rozšířená. její stromy 
jsou středně vzrůstné, plody menší, velmi sladké (odtud 
název), vhodné k sušení, avšak dosti trpí strupovitostí 
hrušně. byly známy tři stromy, v nedávné minulosti byly 
dva z nich vykáceny, jediný známý strom je na zahradě 
pana Majveldera ve Štítině.
Odrůdu podobného názvu zmiňuje i Myslivec, ovšem 
v tomto případě není zřejmě myšlena jedna konkrétní 
odrůda, spíše podobné typy hrušek, nazývané Cuke-
rinky, či Meduvky. Nechme se i zde obohatit jeho cha-
rakteristikou (1933:124): „Hrušky větší než prostřední, 
nahoře široké, u stopky tenké, půl zelené, půl červené. 
S počátku tvrdé, ale za krátký čas změkly a byly jemně 
sladké a zvláště líbezné. Po uležení zežloutly. Byly velmi 
oblíbené. Odvarem z nich krmily se včely.“ Sluší se jen 
dodat, že ‘Cukrůvky‘ jsou vhodné rovněž na sušení.

jAŠKOVA
Strom této pravděpodobně krajové odrůdy byl nalezen 
v zahradě paní jaschke v Krnově. Po této německé ro-
dině byl také místními pojmenován. Plody jsou podobné 
‘Dielově‘, stromy však mají zcela odlišný habitus, vý-
hony rostou převisle, má lesklý tmavě zelený list. Plody 
zrají koncem září, vydrží jeden měsíc. jsou velké až 
velmi velké, atraktivní, zelené barvy, během uskladnění 
zežloutnou. Chuť je dobrá. ‘jaškova’ vyniká zdravotním 
stavem a plodností. Netrpí strupovitostí, ani nízkými 
teplotami ve dřevě a v květu.

také v případě hrušní se zde můžeme setkat s odrů-
dami, jejichž ovoce je chuťově velice zajímavé, avšak 
není znám jejich název z důvodu nedostatku povědomí 
o jejich původu i lidovém označení. Po vzoru výsledku 
mapování v Poodří (provedeném čSOP Studénka) mají 
souhrný název hruška po Němcích. že to není pouze 
problémem bývalých Sudet, dosvědčují i některé pří-
pady z Opavska.

Plod ‘Předobré máslovky‘. (černík, boček, Večeřa 1961:188)
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‘Jakubinka‘ z Háje v Slezsku. (foto Ondřej Dovala) Typický habitus více než stoleté, stále však vitální 
‘Margetinky‘ z čavisova. (foto Radim Lokoč)



50

NeuRčeNá ODRůDA  
(SROV. ‘SiXOVA MáSLOVKA‘, ‘PAřížANKA‘)
Zajímavá podzimní odrůda, z níž bylo nalezeno několik 
stromů. Kdysi šlo patrně o jednu z více rozšířených od-
růd. Přesné pomologické zařazení není jasné, vizuálně 
by se však dala zaměnit s odrůdou ‘Sixova máslovka‘, 
stromy jsou menší až střední velikosti. Každoroční úrod-
nost je mimořádná, plody rostou často jakoby ve vrst-
vách, jsou částečně pokryté rzivostí, velikostně dosti 
nevyrovnané, dozrávají v říjnu, ideální konzumní zralost 
je velice krátká, jsou bez výrazného aroma a poměrně 
rychle ztrácejí šťávu. Hodí se na kompoty. Odrůda je 
odolná vůči strupovitosti, pouze dosti citlivá na septori-
ovou skvrnitost listů. 

NeuRčeNá ODRůDA (SROV. ‘KONFeReNCe‘)
Další velice zajímavá podzimní odrůda, která je na Opav-
sku poměrně rozšířená, žádný z vlastníků však neměl 
ponětí, o kterou odrůdu se jedná. Ani v pomologiích ne-
byla odrůda podobných vlastností nalezena. Stromy jsou 
dosti vzrůstné, listy poměrně brzy na podzim opadávají. 

Jediný známý strom ‘Medůvky‘ roste ve Štítině.  
(foto Ondřej Dovala) 

Plod neznámé hrušky, která dostala na Krnovsku pojmenování 
‘jaškova‘. (foto Miroslav Přasličák)
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Strom neznámé hrušně podobné ‘Konferenci‘ z Nových 
Sedlic. (foto Ondřej Dovala) Mohutný strom neznámé odrůdy hrušně nalezené v Dolní 

Lhotě. (foto Radim Lokoč)
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Plody jsou střední až větší velikosti, pokryté zcela nebo 
téměř zcela rzivostí, jsou citlivé na strupovitost. Chuť 
se vyznačuje velice silným příjemným aroma – z tohoto 
důvodu se hodí k dalšímu šíření. je vhodná na sušení  
i zavařování.

NeuRčeNá ODRůDA
Stará solitérní hrušeň na dvoře pana Kokeše v Dolní 
Lhotě má mohutnou dosti širokou korunu. Plody této 
podzimní odrůdy jsou menší až střední velikosti s červe-
ným líčkem, jsou chutné, odolné vůči strupovitosti.

NeuRčeNá ODRůDA
Stará hrušeň ze Štítiny s vysokou pyramidální korunou 
plodí žluté plody lehce připomínající odrůdu ‘Avranšská‘, 
je velice chutná, avšak citlivější k strupovitosti.

V krajině, zejména tam, kde se v minulosti nacházely sady 
a zahrady, ale také na mezích a kamenicích, najdeme celou 
řadu hrušní vyrostlých ze semene, lidově se jim říká plaňky, 
pláňata. jsou zpravidla bujné, s trnitými letorosty, menšími 
listy, malými plody, z nichž jsou však některé vhodné  
k sušení. často jsou odolné vůči nepříznivým klimatickým 
a půdním poměrům (tetera a kol. 2006:199). Lze je použít 
jako podnože pro vysokokmeny šlechtěných odrůd.

SlIVONě

i když to dnes může vypadat překvapivě, byly slivoně 
na Opavsku i Krnovsku a Osoblažsku v minulosti jedním 
z nejčastěji pěstovaných ovocných druhů, často pak tím 
nejpěstovanějším. V současnosti se sice stále hojně pěs-
tují, variabilita pěstovaných starých odrůd slivoní však 
není příliš velká (ve srovnání s minulostí – viz uvedené 
lidové názvy). Nejčastěji se stále ještě vyskytuje ‘Do-
mácí švestka‘, která je však mnohdy nakažena šarkou. 
Odolnější a tudíž i mnohem vhodnější ‘Wangenheimova 
švestka‘ se na zdejších zahradách vysazuje zřídka, o to 
častěji ji najdeme v alejích podél cest. ‘Durancie‘, vhodná 
zejména k pálení, se vyskytuje v porovnání s oblastmi 
jako třeba Valašsko jen roztroušeně. Naopak poměrně Strom neznámé hrušně ze Štítiny. (foto Ondřej Dovala)
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časté jsou ‘Althanova‘ a ‘Zelená renklóda‘, na starých 
zahradách dožívají poslední stromy kdysi, jak se zdá, ve-
lice rozšířené ‘Oulinské renklódy‘. ‘žlutý špendlík‘, který 
dle vyjádření pamětníků mohl v některých vesnicích co 
do množství stromů konkurovat ‘Domácí švestce‘, však 
již z důvodu vyšší citlivosti na šarku téměř zcela vymi-
zel. během mapování bylo nalezeno jen několik stromů, 
které ovšem ve sledovaném roce bohatě zaplodily. Nale-
zených odrůd peckovin bylo více, ne všechny však byly 
určeny. Některé z nich, nalezené např. v bývalých sadech 
zaniklé vesnice Kašnice, vykazují zajímavé vlastnosti – 
tvar, odolnost k šarce, specifická chuť.

TřeŠNě a VIŠNě

třešně zde byly vždy velmi populární, svědčí o tom rov-
něž vžitý termín ‘Slezská chrupka‘. Nejčastější odrůdou je 
dnes ‘Napoleonova chrupka‘, následována tmavou ‘Ger-
mersdorfskou chrupkou‘, zde tradičně nazývanou Čer-
nice. byly zaevidovány rovněž stromy odrůdy ‘Kaštánka‘, 

‘Rychlice německá‘, ‘Vlkova‘, zde tradičně nazývaná Bě-
lice, či dvě odrůdy neurčených raných třešní. řada stromů 
třešní, zejména v kdysi hojně vysazovaných alejích, již 
dožívá a nové stromy jsou vysazovány jen zřídkakdy. je 
pravděpodobné, že podrobný monitoring by odhalil ve-
lice zajímavé nálezy zejména ve starých zahradách.
Višně nalezly oblibu později než třešně, avšak alespoň 
jeden strom se vyskytoval v každé zahradě. Mezi kla-
sické ale už nepříliš často se vyskytující patří např. ‘Slad-
kovišeň‘, ‘Královna hortensie‘ nebo ‘Vackova višeň‘.

OřeŠáKy

také ořešák se vyskytoval minimálně jeden u každého 
stavení – většinou ve dvoře, kde tvořil místní dominantu, 
poskytoval stín v letních vedrech a působil jako repelent 
proti hmyzu. Navíc mu vyloženě svědčí prostor, který mu 
umožní se stát krásnou dominantou. Protože je ořešák ná-
ročnější na teplo, nenachází se nejlepší ořechové polohy 
v opavské nivě, která má určité rysy mrazové kotliny, 

‘Wangenheimovy‘ švestky v zahradě v Březové u Stěbořic. 
(foto Ondřej Dovala)

Neurčené odrůdy slivoní podobné duranciím nalezené 
v Kašnici. (foto Radim Lokoč)
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ale ve výše položených vesnicích na kopcích, kde nejsou 
na jaře narašené květní pupeny tolik ohroženy mrazy. 
Zde se také mohou majitelé těšit z pravidelných úrod. 
Ořešáky najdeme i v několika alejích, např. u Úvalna, na 
Osoblažsku pak u Dívčího Hradu a Dolních Povelic.

MeruňKy

Meruňky jsou ze všech zde pěstovaných ovocných druhů 
nejvíce problematické. Z důvodu stresu způsobeného 
těžkými půdami odcházejí na mrtvici často již po něko-
lika letech od zasazení, rovněž často zmrzají v květu. 
Přesto zde byly během mapování nalezeny dvě staré 
meruňky – ve Velké Polomi (stáří 60 let) a ve Slezských 
Rudolticích (stáří nejméně 70 let). Podobně staré stromy 
se běžněji nacházejí ještě ve vilových čtvrtích Opavy, 
kde jim svědčí krytá poloha. Problém meruněk by se 
snad mohl do značné míry vyřešit kombinací vhodné 
podnože a vhodné odrůdy, přesto asi ještě dlouho  
zůstane okrajovou záležitostí.

BrOSKVe

Zajímavé je rozšíření místního bělomasého semenáče 
broskve. je to typ broskve vyskytující se poměrně běžně 
v zahradách, množený tradičně semenem a dobře při-
vyklý na místní klimatické a půdní podmínky. jeho vel-
kou výhodou je, že pokud dojde k poškození nadzemní 
části, vyrazí z kořenů nový stromek a díky rychlému 
vývoji vytvoří během několika let plnohodnotný strom. 
Chutné plody dozrávají postupně od začátku září. Ke 
kadeřavosti je odolnější než nejvíce rozšířená odrůda  
‘Red haven‘.

MOruŠe

Podle pamětníků rostly v minulosti světlo i tmavoplodé 
moruše v  zahradách i u cest v mnoha obcích na Opavsku,  
Krnovsku a Osoblažsku. Do současnosti se dochovala alej 
nedaleko Osoblahy, další mohutné stromy se ještě vyskytují 
ojediněle např. v Hrozové, Hošťálkovech, ale i na Opavsku 

Patrně nejbohatší třešňovou alejí v naší oblasti z hlediska odrůd 
je alej mezi Novým Dvorem a březovou.  
(foto Radim Lokoč)

Ve vesnické památkové rezervaci v lipině se dochovaly 
zbytky liniové výsadby ořešáků před jednotlivými usedlostmi.  
(foto Radim Lokoč)
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v Sádku a ve Velké Polomi. Moruše ve Velké Polomi a v Hoš-
ťálkovech jsou pozůstatkem výsadby provedené za účelem 
chovu bource morušového, producenta hedvábí.  

KDOule

K dalším raritním ovocným druhům, na které můžeme 
ve zdejší krajině narazit, jsou kdoule. Keře kdouloní ros-
tou v zahradě v Hrozové a v zarostlé zahradě zaniklého 
zájezdního hostince nedaleko Lichnova. je otázkou, zda 
byly vysázeny záměrně nebo vyrostly z podnoží hrušní, 
které se na kdouloně běžně roubují. Kdoule byly v minu-
losti používány do marmelád a kompotů, hospodyňky je 
také ukládaly do čistého prádla, aby jej navoněly. 

Z drobného ovoce se kdysi pěstoval hlavně červený ry-
bíz, rybíz černý doznal oblibu až později. Angrešt byl ob-
líbený jak žlutý, tak i červený, ve srovnáním s dneškem 
bylo určitě více odrůd červených a mnohem rozšířenější 
byly angreštové keře než stromky.

Nutno poznamenat, že uvedené přehledy (zejména jab-
loní a hrušní) jsou omezeny z důvodu špatných klima-
tických podmínek a s tím související neúrodou v období, 
kdy bylo prováděno mapování a pomologické určování.

Šedesátiletá meruňka z Velké Polomi. (foto Ondřej Dovala) Foto plodů moruše z Osoblahy. (foto Radim Lokoč)



Kdouloň v zahradě u cesty procházející Hrozovou bývá každoročně předmětem obdivu místních i projíždějících cyklistů.  
(foto Dagmar Návratová)
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NOVé ODRůDy OVOCNýCH StROMů 
VHODNé PRO OPAVSKO, KRNOVSKO  
A OSObLAžSKO

Předešlé stránky by možná mohly u některých čtenářů 
navodit dojem až nekritického obdivu ke starým a kra-
jovým odrůdám. jejich zmapování a šíření povědomí  
o nich a představení jejich významu bylo jednou z důle-
žitých součástí našeho projektu, zároveň však chceme 
podporovat a propagovat pěstování nových odrůd i no-
vých trendů pěstování ovoce (prakticky jsme se o to 
pokoušeli v rámci pořádaných ovocnářských kurzů). Při 
mapování jsme se také často setkávali s požadavkem po 
nižších tvarech ovocných stromů vhodných na zahrady 
a zahrádky a zejména po vhodných odrůdách do našich 
podmínek, odolných vůči chorobám a mrazu. 
tohoto úkolu se zhostil odborník s dlouholetými zkuše-
nostmi – instruktor čZS Miroslav Přasličák. V následují-
cím přehledu představí odrůdy hlavních ovocných druhů, 
které považuje na základě své dlouhodobé zkušenosti 
za vhodné do naší oblasti.

Miroslav Přasličák
jako odborný instruktor českého zahrádkářského svazu 
se často setkávám na zahrádkách v okolí s nevhodnou 
skladbou odrůd pro zdejší oblasti. jednak jsou ve zdej-
ších středních polohách pěstovány odrůdy, které patří 
spíše do teplejších, aridních oblastí, a u nás nevyzrají do 
patřičné kvality, nebo odrůdy převážně již dávno překo-
nané, jejichž chuťová kvalita je podřadná. 
Nemám nic proti starým a krajovým odrůdám, avšak po-
kud jsme se rozhodli na zahradě vyčlenit nějaké místo 
pro ovocné stromy, měly by to být ty nejlepší odrůdy. 
jejich chuť musí být samozřejmě lepší než sortiment, 
který je nabízen v obchodní síti. A pokud je to možné, 
tak především pěstujme odolnější odrůdy, které nejsou 
tolik náročné na chemickou ochranu. Pro představu – 
jablka, která jsou obvykle k dostání v supermarketech, 
jsou běžně 25krát chemicky ošetřená proti chorobám  
a škůdcům.

Pro skalní zastánce pěstování ovoce bez chemie, je toto 
jedna z možností, jak si doma vypěstovat ovoce, avšak 
je třeba počítat s jeho sníženou vnější kvalitou. Mnoho 
plodů bude znehodnoceno, a pokud se budou opakovat 
roky, jakým byl rok 2010, může se stát, že takovýto pěs-
titel mnohdy nesklidí nic.
jsem zastáncem přiměřené chemické ochrany, integro-
vané ochrany. Chemii používám v co nejnižší možné 
míře při překročení prahu škodlivosti jednotlivých pato-
genů a přípravky volím co nejšetrnější k necíleným or-
ganismům a životnímu prostředí. Potvrzení slučitelnosti 
šetrné chemické ochrany s ostatními organismy v mém 
sadě mi dokládá skutečnost, že hned vedle mám umís-
těno 7 včelstev a přímo v sadě každoročně hnízdí více 
než desítka párů zpěvného ptactva, které každoročně 
vyvádějí mladé.

JaBlONě

Regiony Krnovska a Opavska patří od nižších poloh 
okolí Osoblahy (200 m. n. m.), přes okolí Opavy (kolem  
250 m. n. m.), Krnova (300 m. n. m.) až po vyšší polohy 
podhůří jeseníku (400 m. n. m. a více) skoro k ideálním 
polohám pro pěstování jabloní. Musíme však vzít v úvahu 
i zeměpisnou výšku, kdy se nacházíme na severu české 
republiky. takže vysazujeme zejména odrůdy, doporu-
čené do středních poloh.
již třicet let v Krnově zkouším různé odrůdy jabloní, kdy 
posuzuji jejich vlastnosti a vhodnost do naší oblasti. Mou 
zkušebnou prošlo přes 500 odrůd jabloní. Ne všechny 
mě zaujaly. Na základě těchto zkušeností mohu pro pěs-
tování doporučit zejména následující odrůdy.

LetNí ODRůDy

AMetySt
Novější letní odrůda, která zraje koncem srpna. její plody 
jsou menší až střední velikosti, velice atraktivní, červené 
barvy s ojíněním. Vydrží jeden měsíc po sklizni. Chuť je 
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‘Ametyst‘. (foto Miroslav Přasličák) ‘Darja‘. (foto Miroslav Přasličák)

‘Denár‘. (foto Miroslav Přasličák) ‘Diadém‘. (foto Miroslav Přasličák)
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navinulá, výborná, aromatická. je rezistentní ke strupo-
vitosti, málo náchylná k padlí, dá se proto pěstovat i bez 
chemické ochrany.

DARiA 
jedná se o raně letní červenoplodou odrůdu, zraje začát-
kem srpna. Velikost plodů je střední. Při přeplození do-
poručuji probírku plůdků v červnu. Chuť je na letní jablko 
velmi dobrá. Nahradí starou odrůdu ‘Průsvitné letní‘. je 
méně náchylná na strupovitost a padlí.

juLiA
Raně letní odrůda, která zraje počátkem srpna. Velice 
atraktivní celočervené plody vydrží až 4 týdny. Chuť je 
dobrá, ve středních a vyšších polohách je však chuť pod-
řadná. Dužnina je suchá. je značně odolná ke strupovi-
tosti i padlí. Dá se pěstovat i bez chemické ochrany.

MiVibe
Novější, velmi atraktivní letní odrůda. Zraje v polovině 
srpna, vydrží dva týdny. Plody jsou větší, fialově ojíněné, 
jejich chuť je výborná. je tolerantní ke strupovitosti  
a padlí. Dá se pěstovat i bez chemické ochrany. Podle 
mého názoru je toto velice perspektivní letní odrůda.

Mezi další letní odrůdy patří ‘James Grieve Double 
red‘, ‘Mantet‘, ‘Mio‘ a ‘Paula red‘.

PODZiMNí ODRůDy

DeNáR
Raně zimní odrůda, sklízí se od třetí dekády září, vy-
drží do ledna. Plody jsou žluté barvy, podobné odrůdě 
‘Golden Delicius‘, chuťově však kvalit této odrůdy ne-
dosahují. ‘Denáru‘ se říká také ‘Golden Delicius‘ vyšších 
poloh, protože není tak náročný na teplo. Strupovitostí  
i padlím trpí středně.

DiADéM
Podzimní odrůda, zraje v polovině září. Plody jsou atrak-
tivní, velké, celočervené, jejich chuť je velmi dobrá. 

Vydrží do listopadu. je středně citlivá ke strupovitosti  
i k padlí.

ReD jONAPRiNCe
tato podzimní odrůda je barevnou mutací odrůdy ‘jona-
gold‘. Sklizeň probíhá v polovině září, vydrží do listopadu. 
Plod je velký, celočervený, velice atraktivní. Chuť je aro-
matická, výborná. je náchylná ke strupovitosti i k padlí. Vy-
žaduje chemickou ochranu a dobrou agrotechniku. jediná 
mutace ‘jonagoldu‘, která se hodí i do vyšších poloh.

SeNtiMA
tato podzimní až raně zimní odrůda byla registrovaná 
teprve nedávno. já ji pěstuji již přes 20 let pod selekčním 
číslem. Sklízí se koncem září, vydrží do prosince. Plody 
protáhlé, střední velikosti, červeně žíhané. Zelená barva 
na skládce přechází ve žlutou. Chuť je velmi dobrá až 
výborná, silně aromatická, plody také silně voní. u mě 
patří k chuťovým špičkám. Doporučuji probírku plůdku, 
jinak přeplozuje. Plodnost je vysoká, pravidelná. Strupo-
vitostí trpí slabě, padlím středně. 

‘Jonagold Jonaprince‘. (foto Miroslav Přasličák)
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VANDA
jde o podzimní až raně zimní odrůdu, její sklizeň probíhá 
v polovině září, vydrží do ledna. Plody jsou velké, chuť 
je výborná. u mě patří k chuťové špičce. je rezistentní 
ke strupovitosti, středně trpí padlím. její nevýhodou je 
její náchylnost k fyziologické skvrnitosti dužniny (je způ-
sobena blokací přísunu vápníku do plodu). tato fyziolo-
gická porucha se projevuje zejména u bujně rostoucích 
stromů, u největších plodů a po přeroubování. jako pre-
venci doporučuji buď postřik chloridem vápenatým (6 × 
za sezónu) nebo agrotechnickými opatřeními – opatrně 
s dusíkem, letní řez a dobrá zásoba vápníku v půdě před 
výsadbou.

Ostatní doporučené odrůdy jsou ‘Doris‘, ‘Prima‘, 
‘reno‘, ‘Wealthy Double red‘, ‘Dantes‘, ‘Green 
Lewes‘, ‘Santana‘.

ZiMNí ODRůDy

ANGOLD
Zimní odrůda, její sklizeň přichází koncem září až začát-
kem října, je skladovatelná do března. Plody jsou velké, 
červeně zbarvené nebo žíhané, atraktivní. Na stromě 
jsou vzácně vyrovnané. Chuť je velmi dobrá. Stromy 
vyžadují probírku plůdků, jinak se projevuje střídavá 
plodnost. Odrůda je tolerantní ke strupovitosti, středně 
vnímavá k padlí. Dá se pěstovat bez chemické ochrany. 
Výborně se hodí i k moštování.

FLORiNA
Zimní odrůda, sklízí se v první dekádě října, vydrží 
do února. Plody střední velikosti, s fialovým ojíněním. 
Chuťově je pouze dobrá. je rezistentní ke strupovitosti, 
středně napadána padlím. je odolná k nektriové rako-
vině ve dřevě.

‘Vanda‘. (foto Miroslav Přasličák)‘Sentima‘. (foto Miroslav Přasličák)
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‘rubín‘. (foto Miroslav Přasličák)

‘rubinola‘. (foto Miroslav Přasličák) ‘Sirius‘. (foto Miroslav Přasličák)

‘Melrose‘. (foto Miroslav Přasličák)
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MeLODie 
Raně zimní odrůda pro milovníky kyselých jablek. Sklízí 
se koncem září, je skladovatelná do prosince. Plody jsou 
velice atraktivní, fialově červené s ojíněním, chuť je silně 
navinulá, pouze dobrá. je rezistentní ke strupovitosti, 
středně náchylná k padlí. Dá se pěstovat bez chemické 
ochrany. je velmi vhodná na moštování.

MeLROSe
Pozdně zimní odrůda. Sklizeň v polovině října. Skladova-
telnost do dubna i déle. Plody velké, celočervené. Chuť 
velmi dobrá. Plodnost je u mne slabší. Středně náchylná 
ke strupovitosti i padlí.

ORiON
jde o zimní odrůdu, jejíž sklizeň přichází v polovině října, 
vydrží do března. Má sklon k vadnutí v suchém sklepě. 
Chuť je velmi dobrá až výborná. je rezistentní ke strupo-
vitosti, padlím netrpí. Stromy rostou bujně, proto raději 
volíme slabě vzrůstné podnože typu M9.

ROZeLA
Novější zimní odrůda, sklizeň plodů je koncem září, vydrží 
do března. Plody jsou velké, mírně zploštělé, celočervené, 
se špičkovou chutí. Roste slaběji, do středních poloh vo-
líme raději středně vzrůstné podnože typu M26. Odrůda 
je rezistentní ke strupovitosti, padlím netrpí. V mém sadu 
však dost trpí fyziologickou skvrnitostí dužniny.

RubíN
Klasická česká odrůda, sklízí se ve třetí dekádě září, 
vydrží do března. Plody jsou velké až velmi velké, čer-
venožlutě proužkované. Chuť je aromatická, nasládlá, 
výborná. u mne Rubín a všechny jeho mutace patří 
k absolutní chuťové špičce. Plody mají tenkou slupku, 
proto je nutná opatrnost při sklizni a kontrola při skla-
dování, snadno hnijí. Odrůda plodí na dlouhém dřevě, 
proto vyžaduje trochu jiný přístup k řezu než běžné od-
růdy. Doporučuji prvních několik let vytvarovat korunu 
a potom raději neřezat, zásadně nezkracovat jednoleté 
výhony.  tím se může pěstitel připravit o plodnost. Když 
už řezat, tak letní řez.

Rubín má vyrovnané plody, plodí každoročně, nevyža-
duje probírku plůdků. Středně trpí strupovitosti, málo 
padlím. barevné mutace ‘Rubínu‘: ‘Bohemia‘ – plody 
jsou celočervené, ‘Top Bohemia‘ – plody dříve vybar-
vují, než u ‘bohemie‘, ‘Gold Bohemia‘ – plody jsou 
celé žluté, ‘Dark rubín‘ – plody se červeně vybarvují  
i uvnitř koruny.

RubiNOLA
Zimní atraktivní odrůda, jejíž sklizeň přichází ve třetí 
dekádě září, skladovatelnost trvá do března. Plody jsou 
střední velikosti, atraktivní, leskle červené, jejich chuť 
výborná – patří k chuťové špičce. V roce 2010 tato od-
růda v Krnově s přehledem vyhrála v soutěži o nejlepší 
jablko okresu. Odrůda plodí na dlouhém dřevě, proto je 
potřeba takto přistupovat k řezu, stejně jako u odrůdy 
‘Rubín‘. je rezistentní ke strupovitosti, málo vnímavá 
k padlí. Dá se pěstovat bez chemické ochrany.

SiRiuS
Pozdně zimní odrůda se sklizní v polovině října, její opti-
mální skladovatelnost je do dubna. Plodí středně velká 
až velká, žlutá jablka, jejichž chuť je velmi dobrá až vý-
borná. Při dokonalém vyzrání patří k nejchutnějším od-
růdám vůbec. Hodí se do teplejších poloh, avšak pokud 
neuspěcháme sklizeň, má špičkovou chuť i ve středních 
polohách. Odrůda je rezistentní ke strupovitosti, padlím 
netrpí.

tOPAZ
tato pozdně zimní odrůda se sklízí v polovině října, skla-
dovatelnost trvá do dubna. V mých podmínkách se dost 
pozdě vybarvuje. Plody jsou menší velikosti, červeně 
žíhané až s červeným líčkem. Pro dosažení kvalitních 
plodů nutně vyžaduje probírku plůdků v červnu a nejspíše  
i o něco bujnější podnož než je M9 ve středních polo-
hách. V teplejších polohách jsou plody dostatečně velké 
i na slabě rostoucích podnožích. Chuť je výborná, připo-
míná ‘Coxovu renetu‘. Odrůda je rezistentní ke strupo-
vitosti a odolná k padlí. Dá se pěstovat i bez chemické 
ochrany. V poslední době je rozšiřována barevná mutace 
‘red Topaz‘, která dříve vybarvuje.
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Mimo uvedené zimní odrůdy můžeme pěstovat ještě ná-
sledující zimní nové odrůdy: ‘Biogolden‘, ‘Elise‘, ‘En-
terprise‘, ‘Florina‘, ‘Gala Must‘, ‘Jonagold‘ a mutace, 
‘Golden Delicius reinders‘, ‘Goldstar‘, ‘rosana‘, 
‘Idared‘, ‘Jonalord‘, ‘Svatava‘, ‘rubinstep‘, ‘Pinova‘, 
‘Luna‘, ‘Primera‘, ‘Heliodor‘, ‘Lipno‘ a ‘Meteor‘. 

ještě několik slov o rezistenci ke strupovitosti. Poda-
řilo se vypěstovat odrůdy s genem odolnosti (Vf) proti 
této nejzávažnější houbové chorobě jabloní. Odrůdy, 
které jsou nositelem tohoto genu, byly po dlouhé roky 
zcela odolné proti této chorobě. Ale jak je to v přírodě 
obvyklé, objevily se v posledních letech kmeny strupovi-
tosti, které tuto rezistenci, získanou genem Vf prolomily. 
V posledních třech letech se vyskytují i na území čR, 
naštěstí pouze v některých oblastech. je otázkou času, 
kdy se rozšíří do ostatních oblastí čR. 
Nadějí jsou nová křížení a odrůdy ‘Angold‘, ‘Karmína‘, 
‘Mira‘ a ‘Admirál‘. 

HruŠNě

Hrušně jsou náročnější na polohu a půdu než jabloně. 
Zejména zimní odrůdy vyžadují teplejší oblasti (české 
středohoří a jižní Morava mají záhřevné a propustné 
půdy). Nesnáší půdy trvale zamokřené s vysokou hladi-
nou spodní vody. Letní a podzimní odrůdy však s úspě-
chem můžeme pěstovat i ve středních polohách. Pokud 
o něco slevíme z chuťových kvalit ovoce, můžeme zde 
pěstovat i některé zimní odrůdy.
Do zahrádek doporučuji vysazovat hrušně, roubované 
na  kdouloňových podnožích (K-te-e, MA-Se, bA29, K23, 
S1), které se v ovocných školkách běžně roubují. 
Pokud bychom použili jako podnož hrušňový semenáč, 
stromy dorostou do velkých rozměrů a později nastoupí 
do plodnosti. Plody na kdouloňových podnožích jsou kva-
litnější. Některé tyto podnože mohou být méně odolné 
mrazu, ale za posledních 20 let jsem se nesetkal s přípa-
dem, že by mi stromek nepřežil zimu.
Sortiment odrůd hrušní je v čR již dosti rozsáhlý, zahrád-
kář si má z čeho vybírat. Nemohu zde uvádět všechny 

‘Armida‘. (foto Miroslav Přasličák) ‘Blanka‘. (foto Miroslav Přasličák)
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odrůdy sortimentu. Proto uvádím pouze ty, které se 
mi osvědčily nebo je znám z pěstování u svých přátel  
v obdobných podmínkách.

LetNí ODRůDy

DiANA
tato odrůda zraje v první polovině září. Plody má velké, 
atraktivní, zelenožluté barvy s červeným líčkem. Chuť 
je aromatická, velmi dobrá. je dosti odolná k nízkým 
teplotám jak ve dřevě, tak i v květu, ke strupovitosti je 
středně odolná.

iSOLDA
Zraje v polovině srpna. Plody jsou střední až velké, ze-
lenožluté s červeným líčkem. Chuť je dobrá. je středně 
odolná k nízkým teplotám jak ve dřevě, tak v květu. 
Odolnost ke strupovitosti je vyšší.

MiLADA
Sklizeň počátkem září. Plody velké, žlutozelené překryty 
červeným líčkem nebo žíháním. Chuť je dobrá. je odolná 
k nízkým teplotám jak ve dřevě, tak i v květu. je odolná 
i ke strupovitosti.

Do našich podmínek se dále hodí tyto novější odrůdy: 
‘alfa‘, ‘Alice‘, ‘Dar Jubilejnyj‘ a ‘Laura‘.  

PODZiMNí ODRůDy

ARMiDA
Armida je výsledkem hodně povedeného šlechtění. 
Zraje koncem září, skladovatelnost trvá jeden měsíc. 
Plody jsou střední velikosti, zelenožluté, někdy se sla-
bým červeným líčkem. Chuť je výborná, patří k nejchut-
nějším hruškám. je středně odolná k nízkým teplotám ve 
dřevě i v květu a dosti odolná ke strupovitosti. Vynikající 
jsou z ní křížaly.

‘Elektra‘. (foto Miroslav Přasličák) ‘Generál le Clerc‘. (foto Miroslav Přasličák)
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bLANKA
její plody jsou velké až velmi velké (i přes 700 g), barvy 
zelenožluté. Sklízí se koncem září, vydrží dva měsíce. 
Chuť je aromatická, dobrá. je odolná k nízkým teplotám 
ve dřevě i v květu, odolná ke strupovitosti.

eLeKtRA
Podzimní odrůda, jež zraje koncem září, její skladova-
telnost trvá jeden měsíc. Plody jsou střední až velké, 
mají vejčitý tvar (nejširší uprostřed), jejich barva je ze-
lenožlutá, z velké části překrytá červení. Chuť je velmi 
dobrá. je odolná k nízkým teplotám ve dřevě i v květu, 
odolnost ke strupovitosti je rovněž vyšší.

GeNeRAL LeCLeRC
tato odrůda není v čR registrována, je však hojně roz-
šířena mezi zahrádkáři. Sklizeň přichází ve 2. polovině 
září, vydrží do konce října. Plody jsou střední až velké, 
celorzivé, chuť je výborná, patří u mě k nejchutnějším 
hruškám, je také vynikající na sušení.

Dále zde doporučuji pěstovat odrůdy ‘Karina‘, ‘Konfe-
rence‘, ‘Manon‘ a ‘Jaškova‘.

ZiMNí ODRůDy

DiCOLOR
Zraje počátkem října, vydrží do ledna. Plody jsou malé, 
s červeným líčkem až celočervené, vyniká chutí. Nutně 
vyžaduje probírku plůdků v červnu, jinak jsou plody 
drobné. Mrazuodolnost ve dřevě i v květu je dobrá, stru-
povitostí trpí málo.

eRiKA
Zimní kvalitní odrůda, která zraje v polovině října, vydrží 
do ledna. Plod je velký, zelenožlutý, někdy s nevýraz-
ným červeným líčkem. Chuť je velmi kvalitní. Mrazuodol-
nost ve dřevě i v květu je dobrá, strupovitostí netrpí.

jANA
Zraje v první dekádě října, vydrží do prosince. Plody jsou 
velké, zelené, charakteristického tvaru, nejširší v kališní 
části. Chuť je výborná, má jemnou konzistenci dužniny, 
proto vyžaduje šetrné zacházení s plody. Netrpí nízkými 
teplotami ve dřevě ani v květu, ani strupovitostí.

Další doporučené zimní odrůdy zimních odrůd hrušní do 
naší oblasti jsou ‘Astra‘, ‘Bohemica‘, ‘Decora‘, ‘Dita‘  
a ‘Nela‘.

SlIVONě

Rozhodujícím faktorem výběru je určitá odolnost k virové 
chorobě šarce švestek, která je na Krnovsku, Opavsku 
a Osoblažsku rozšířena skoro ve všech místech. Nově 
vysazené stromy jí dříve nebo později většinou budou 
infikovány, a proto doporučuji vysazovat takové odrůdy, 
které jsou k této chorobě odolné. Pokud ji dostanou, ne-
projevuje se to ve větší míře na plodech.

‘Dicolor‘. (foto Miroslav Přasličák)
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jako podnože pro slivoně do menších zahrádek doporu-
čuji semenáč ‘Waxwa‘, ‘Wako‘,  ‘Wangenheimovy‘, ‘St. 
julien‘, ‘Wavit‘ (i do půd s vyšší hladinou spodní vody), 
z myrobalánu snad M-Kl-A, pro nejmenší tvary v systému 
pěstování štíhlých vřeten Pixi (pozor, zmenšuje velikost 
plodů) a zejména perspektivní VV1  (Krymsk 1).

OPáL
tato raná slíva, zrající 6 týdnů před ‘Švestkou domácí‘ 
má plody střední velikosti, modrofialové barvy. Při velké 
násadě vyžaduje probírku plůdků, jinak jsou plody menší 
a dostaví se střídavá plodnost. Chuť je dobrá, při pře-
zrání až velmi dobrá. Nevýhodou je, že se otlačuje. je 
vysoce odolná k mrazu, k šarce je tolerantní.

KAtiNKA
Raná švestka, podobná ‘Švestce domácí‘ zraje 5 týdnů 
před ní. Plody jsou menší velikosti, modře ojíněné. Chuť 
je velmi dobrá. Stromky mají dobrý zdravotní stav, ne-
trpí monilií. K nízkým teplotám je značně odolná, rovněž 
její odolnost k šarce je vysoká.

CARPAtiN
Zraje 5 týdnů před ‘Švestkou domácí‘. Plody jsou velké, 
atraktivní, modře ojíněné, chuť je aromatická, velmi 
dobrá. ‘Carpatin‘ je odolný k pozdním mrazům v květu, 
dosti odolný k šarce. Podle mých zkušeností plody silně 
trpí monilií. V deštivých létech je potřeba provádět  
postřik proti této chorobě.

tOPStAR PLuS
‘topstar Plus‘ dozrává asi 4 týdny před ‘Švestkou do-
mácí‘. Plody jsou velké až velmi velké, modré barvy, 
velmi atraktivní, dobré až velmi dobré chuti. Netrpí  
nízkými teplotami, k šarce je tolerantní. je po všech 
stránkách lepší než ‘čačanská lepotica‘.

HANitA
Zraje 14 dnů před ‘Švestkou domácí‘. Plody jsou střední 
velikosti, modrofialové, připomínající ‘Švestku domácí‘, 
chuť je velmi dobrá. Odolnost k nízkým teplotám je vy-
soká. je také uváděno, že je tolerantní k šarce, avšak 
o této informaci pochybuji, v mých podmínkách se jeví 
pouze jako středně odolná.

‘Opál‘. (foto Miroslav Přasličák) ‘Gabrovská‘. (foto Miroslav Přasličák)
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čAčANSKá RODNA
Plody této odrůdy, která zraje dva týdny před ‘Švestkou 
domácí‘ jsou střední velikosti, modrofialové barvy. Chuť 
je výborná, nejlepší z čačanských. Odolnost k mrazu je 
vysoká, odolnost k šarce pouze střední.

GAbROVSKá
Zraje asi týden před ‘Švestkou domácí‘, je ji také hodně 
podobná, plody jsou menší, modrofialové, silně ojíněné, 
jejich chuť je velmi dobrá. je odolná k mrazu i k šarce. 
Doporučuji ji jako náhradu za ‘Švestku domácí‘.

jOjO
uzrává od poloviny září. Plody bývají střední velikosti, 
modrofialové, střední až velké. Chuť je dobrá, při pře-
zrání velmi dobrá – také proto se musí nechat dokonale 
dozrát. je odolná k nízkým teplotám jak ve dřevě, tak  
i v květu. Netrpí monilií. jedná se o první švestku, která 
je zcela odolná šarce.  tato odolnost spočívá v její hyper-
senzitivitě k této viróze - vir se v ní po napadení nemůže 
dále šířit, napadené místo odumře.

StANLey
Zraje před ‘Švestkou domácí‘. Plody jsou velké, fialovo-
modré, dobré chuti. Plodí pravidelně. je odolná k nízkým 
teplotám a tolerantní k šarce.

ŠVeStKA DOMáCí – DOMáCí VeLKOPLODá
‘Švestka domácí‘, nejrozšířenější odrůda v čR, se vy-
skytuje v různých varietách. V současné době se množí 
hospodářsky a zdravotně vyhovující selekce s oficiálním 
názvem ‘Domácí velkoplodá‘. Patří k nejchutnějším 
švestkám vůbec. Pro vysoký obsah cukru je vynikající na 
destiláty, povidla a sušení. Netrpí monilií. žel je velmi silně 
vnímavá k šarce, proto ji nedoporučuji vysazovat do ob-
lastí, kde je šarka rozšířená. Dle literatury již existují klony, 
které mají být méně vnímavé na tuto nemoc (‘Tolar‘, 
‘Nectavit‘, ‘Promis‘ a další), je však třeba je prověřit. 

VALjeVKA
Zraje zároveň se ‘Švestkou domácí‘. Plody jsou menší až 
střední, modře ojíněné. Mají láhvovitý tvar jejich chuť je 
velmi dobrá. Odolnost k mrazu je vysoká, k šarce střední.

‘Jojo‘. (foto Miroslav Přasličák) ‘Stenley‘. (foto Miroslav Přasličák)
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tOPHit
Zraje asi 14 dní po ‘Švestce domácí‘. Plody jsou velmi 
velké, atraktivní, fialovomodré, jejich chuť je však pouze 
dobrá. Hodí se do teplejších poloh (u mne ve 330 m. n. m. 
ne každý rok dostatečně vyzrává). Odolnost k mrazu je 
vysoká, k šarce rovněž. V deštivých letech může praskat 
(nerovnoměrné srážky) a trpět monilií.

tOPtASte
Zraje několik dnů před ‘Švestkou domácí‘. Plody jsou 
střední velikosti, chuť je výborná. Má vysokou cukerna-
tost, jde hůře od pecky. Musí se nechat přezrát, nepadá. 
je odolná k nízkým teplotám, netrpí monilií, je také to-
lerantní k šarce. Nejlepší náhrada za ‘Švestku domácí‘.  
je výborná k pálení.

Mezi odrůdy, které lze úspěšně pěstovat v podmínkách 
Opavska, Krnovska a Osoblažska dále patří ‘Herman‘,  
‘Ialomita‘, ‘Tegera‘, ‘Čačanská lepotica‘, ‘Čačanská 
Najbolja‘, ‘Myrabelka nancyská‘, ‘Zelená renklóda‘  
a ‘Valor‘.  

V posledních letech se na náš trh dostávají stromky 
nových odrůd, z nichž se některé jeví velmi nadějně. 
je však potřeba je v našich klimatických podmínkách 
teprve vyzkoušet. Některé, zejména odrůdy amerického 
původu, u nás velmi silně trpí monilií a bez postřiků proti 
této chorobě se nedají prakticky pěstovat. také chuť je 
často podprůměrná.

TřeŠNě a VIŠNě

třešně a višně jsou v našich zahradách hojně rozšíře-
nými ovocnými druhy. Převládající mohutné stromy na 
semenných podnožích nejsou zrovna ideální do menších 
zahrad. V současnosti je lze vysazovat na vegetativních 
podnožích, jakými jsou Colt (méně však plodí), P-Hl-A, 
P-Hl-b, P-Hl-C, Gizela 5 a Gizela 6. tvoří menší koruny  
a dříve nastupují do plodnosti.
třešním a višním se nejlépe daří na svazích. V údo-
lích a mrazových kotlinách často na jaře zmrzají květy. 
také proto zde vybíráme pouze ty nejotužilejší odrůdy. 

‘Tophit‘. (foto Miroslav Přasličák) ‘Toptaste‘. (foto Miroslav Přasličák)
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PModerní odrůdy mají často plody velké přes 10 gramů. 
Mnohé jsou i odolné k pozdním jarním mrazíkům a jsou 
odolnější k praskání plodů a následně k monilii.
termíny zralosti u třešní a višní se uvádí v týdnech, přičemž 1. 
týden zralosti se počítá zralost odrůdy ‘Rychlice německá‘.

ARANKA
Srdcovka, zrající ve 2. třešňovém týdnu, dává plody 
střední velikosti. je málo až středně odolná k mrazům 
v květu, odolná k praskání plodů.

eARLy KORViK
Má větší plody – kolem 9,5 gramů, zraje ve 4. třešňovém 
týdnu. Má vysokou odolnost k mrazu v době květu, je 
odolná k praskání plodů.

SANDRA
Chrupka s výbornou chutí, zrající ve 4. třešňovém týdnu, 
plody jsou velké, kolem 11 gramů. K jarním mrazům je 
středně citlivá, k monilii rovněž středně citlivá, je odol-
nější k praskání plodů.

KORDiA
Chrupka, která dozrává v 5. třešňovém týdnu. Má velké 
plody, až kolem 10 gramů, vyznačují se velmi dobrou, aro-
matickou chutí. je nejčastěji vysazovanou českou odrůdou 
v zahraničí. Má také vysokou odolnost k praskání plodů a 
k monilii. K mrazíkům v době květu je středně odolná.

ReGiNA
Chrupka zrající v 7. třešňovém týdnu. Plody jsou velké, 
i přes 11 gramů. Má velmi dobrou, aromatickou chuť. je 
vysoce odolná k jarním mrazíkům v době květu i k pras-
kání plodů. je to v současnosti hodně vysazovaná od-
růda v celé evropě.

Dalšími vhodnými novými odrůdami pro naši oblast jsou 
‘Burlat‘, ‘Fabiola‘, ‘Jacinta‘, ‘Těchlovan‘, ‘Amid‘, 
‘Justýna‘, ‘Tamara‘ a ‘Vilma‘. 
Na trh se v poslední době dostávají i stromky velmi kva-
litních odrůd, které bude potřeba v našich klimatických 
podmínkách ještě prověřit. Patří sem odrůdy ‘Skena‘, 

‘Summit‘, ‘Samba‘, ‘Korvik‘, ‘Krystalina‘, ‘Celeste‘, 
‘Blaze Star‘ a další.

Višně mají o něco menší nároky než třešně. Netrpí tolik 
jarními mrazy v době květu, nepraskají jako třešně, trpí 
však také monilií během deštivého června.

bARe
Kyselka, dozrává ve 4. třešňovém týdnu. Plody jsou 
střední velikosti, šťáva silně barví. Odrůda je odolnější 
k jarním mrazům i k praskání plodů.

FAVORit
Zraje ve 4. třešňovém týdnu. Plody jsou větší. Chuť je vý-
borná, šťáva barví slabě. je středně citlivá k nízkým tep-
lotám, dosti odolná k praskání plodů, avšak velmi citlivá 
k monilii.

MOReLLeNFeueR
Zraje ve 4. až 5. třešňovém týdnu. Plody jsou střední ve-
likosti, chuť je navinulá, velmi dobrá, šťáva barví středně 
silně. je velmi odolná k mrazům i k praskání plodů, silně 
citlivá k monilii.

ZáHORAčKA
Plody jsou menší až střední velikosti. Zraje v 5. třeš-
ňovém týdnu. Chuť je výborná, sladce navinulá, aro-
matická. Hodí se i na přímý konzum. Šťáva barví silně, 
stopka se vytrhává i s peckou. Odolnost k mrazům ve 
dřevě je nízká, v květu střední, odolnost k praskání plodů 
a monilii je naopak vysoká.

FANAL
Zraje v 6. až 7. třešňovém týdnu. Plody jsou velké, chuť 
je nakyslá a mírně natrpklá. Šťáva barví silně.  Odrůda je 
vysoce odolná k nízkým teplotám a k praskání plodů.
Výčet vhodných odrůd do našich podmínek můžeme dále 
doplnit o odrůdy ‘Érdi Bötermö‘, ‘Hana‘, ‘Morava‘,  
‘Samor‘, ‘Újfehértoi Fürtös‘ a ‘Morela pozdní‘. 

u višní si musíme uvědomit, že neplodí na odplozeném 
dřevě. Plodnost se posunuje na výhonu, kvete a plodí na 
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loňském dřevě – pouze na koncích větviček. Proto vypa-
dají stromy některých odrůd časem jako smuteční vrby. 
je potřeba to odstranit zpětným řezem na vhodně po-
stavenou větev na jaře a pravidelně částečně provádět 
zmlazovací řez. řezem rovněž po celou životnost stromů 
udržujeme korunu vzdušnou.

MeruňKy

Meruňky patří mezi teplomilné ovoce, vyžadují oslu-
něné polohy s dostatečně dlouhou vegetací. Naprosto 
nevhodné pro výsadby jsou uzavřená údolí, kde pravi-
delně zmrzávají květy. ideální jsou svahy, kde studený 
vzduch odtéká. Zahrádkáři mohou pro výsadbu meru-
něk vybrat dobré mikroklimatické polohy u zdí staveb 
a podobně. 
Přes všechny tyto nároky a omezené přírodní podmínky 
se najde dost pěstitelů, kteří se rozhodnou pěstovat 
meruňky i v naší oblasti. Přestože zde máme o něco 
omezenější výběr a přednostně volíme ze sortimentu 
ty odrůdy, které jsou odolnější k houbovým chorobám  
a zejména k mrazům v době květu, přesto však musíme 
počítat s tím, že některé roky zůstaneme bez ovoce.
Obezřetní musíme být také při péči – u meruněk ve střed-
ních polohách provádíme řez zásadně v době květu, ne 
dříve. uplatňujeme i letní Šitův řez. Všechny větší rány 
zatřeme. Důležitým agrotechnickým opatřením při pěs-
tování meruněk je rovněž probírka malých plůdků při 
velké násadě. Doporučuji nechat jeden plůdek co 10 
cm, jinak budou v některých letech plody velmi malé  
a chuťově podřadné.

LeSKORA
Zraje 17 dnů před ‘Velkopavlovickou‘, plody jsou střední 
velikosti, chuť dobrá. je středně odolná k monilii, vysoce 
odolná k mrazům v době květu.

VeSeLKA
Zraje 11 dnů před ‘Velkopavlovickou‘. Plody jsou velké, 
červené, velice atraktivní, chuť je výborná. Odolnost 
k monilii je střední, k mrazu v době květu vysoká. 

Odrůda slabě roste, proto je velmi vhodná i na vřetena 
do zahuštěných sponů. je vděčná za přihnojení.

ORANGe ReD
Zraje asi 8 dnů před ‘Velkopavlovickou‘. Plody jsou 
velké, chuť je výborná. Patří k nejchutnějším odrůdám 
meruněk. jedná se o odrůdu, která je resistentní k vi-
rové chorobě šarce švestek. Nedostatkem je nižší odol-
nost k monilii a k mrazu v květu.

eXNAROVA
Zraje 4 dny před ‘Velkopavlovickou‘. Plody jsou velké až 
velmi velké, chuť je výborná. Stromy rostou velmi bujně, 
tvoří úzké vysoké koruny. je středně náchylná k monilii, 
vysoce odolná k mrazům.

VeLKOPAVLOViCKá
tradiční, středně zrající odrůda. Plody jsou velké, chuť je 
aromatická, výborná. Patří k nejchutnějším odrůdám.  je 
středně náchylná k monilii, velmi choulostivá k nízkým 
teplotám, zejména v květech. Květy i malé plůdky často 

‘Veselka‘. (foto Miroslav Přasličák)
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bývají poškozovány pozdními jarními mrazíky, proto se 
hodí pouze do lokalit, kde tyto pozdní mrazy nebývají.

VeSPRiMA
Zraje 7 dnů po ‘Velkopavlovické‘. Plody jsou velké, chuť 
je výborná. Odolnost k monilii i k mrazu je vysoká.

Dalšími vhodnými novými odrůdami jsou ‘Aurora‘, 
‘Bergerac‘, ‘Ledana‘, ‘Velita‘, ‘Harcot‘,‘Lemeda‘, 
‘Lenova‘, ‘Lerosa‘, ‘Kompakta‘, ‘Veharda‘, ‘Gold-
rich‘, ‘Svatava‘, ‘Veecot‘, ‘Harlayne‘, ‘Leala‘, ‘Mi-
naret‘, ‘Velbora‘, ‘Vesna‘, ‘Vestar‘ a ‘Harogem‘.  
Na náš trh se dostávají další odrůdy jako ‘Kjoto‘, ‘Syl-
vercot‘, ‘Pincot‘, ‘Šalah‘ a další. Vyžaduje to však čas, 
než se prověří v horších klimatických podmínkách.

BrOSKVe

broskvoně patří k teplomilným druhům ovoce. Vyžadují 
celodenní oslunění. Nejlépe jim vyhovuje lehčí, písčito-
hlinitá půda. Většina broskvoňových podnožích nesnáší 
vysoký obsah vápna v půdě, což se projevuje žlouten-
kou. Do vápenatých půd je proto vhodné zvolit podnože 
Kando, Davidianu, broskvomandloně nebo mandloně. 
Do optimálních půd volíme podnože b-VA-1 až 4, Lesibe-
rian, bM-VA-1, bM-VA-2, MN-VS-1, MN-VA-1, Pumiselekt, 
VV-1. Do horších poloh a těžších půd můžeme použít 
podnože bD-Su-1, My-bO-1, My-KL-A ale i ‘Wagenhai-
movu‘, ‘St. julien‘.
Musíme si uvědomit, že broskvoně jsou poškozovány ve 
dřevě již dlouhodobější teplotou pod –24 °C. V zimě jsou 
poškozovány zejména květní pupeny, v době květu jsou  
o něco odolnější k nízkým teplotám než meruňky. Z tohoto 
důvodu broskvoně v okrajových oblastech vysazujeme 
na ta nejlepší stanoviště a volíme ty otužilejší odrůdy.
broskvoň plodí na loňském dřevě, na odplozené části 
výhonu neplodí, plodnost se posunuje na konec výhonu. 

‘Orange red‘. (foto Miroslav Přasličák) ‘Exnarova‘. (foto Miroslav Přasličák)
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od pecky, chuť je velmi dobrá, výborná v kompotech. 
Odolnost k nízkým teplotám je vysoká.

CAtHARiNA
jedná se o tzv. cling, broskev s pevnou dužninou,  
ideální na kompotování. Zraje 7 dnů po odrůdě ‘Red-
haven‘. Plody jsou střední až velké, zvláštní oranžové 
barvy, netypické pro broskve. Dužnina je oranžová, 
pevná, neodlučitelná od pecky. Při kompotování je  
ji potřeba segmentovat (na čtvrtky) a pomoci si pří-
borovým nožem k vyloupnutí pecky. Při kompotování 
zůstává pevná, nerozvaří se. Patří mezi broskvoně  
s nejvyšší odolnosti k nízkým teplotám.

FLAMiNGO
Zraje 9 dnů po odrůdě ‘Redhaven‘. Plody jsou atrak-
tivní, velké. Dužnina je žlutomasá, oddělitelná od pecky.  
Odolnost k nízkým teplotám je střední až vyšší.

SyMPHONie
Zraje 18 dnů po odrůdě ‘Redhaven‘. Plody jsou střední 
velikosti, dužnina je žlutomasá, oddělitelná od pecky, 
chuť je dobrá. Odolnost k nízkým teplotám je vysoká.

Dále lze v naší oblasti úspěšně pěstovat odrůdy broskví: 
‘Primissima Delbard‘, ‘Tenira‘, ‘Harbinger‘, ‘red-
win‘, ‘Amsdenova‘, ‘Luna‘, ‘Tercie‘, ‘Earliglo‘, ‘Har-
brite‘, ‘Telura‘, ‘Suncrest‘, ‘Cresthaven‘, ‘Brunila‘, 
‘Martina‘, ‘Modřinka‘, ‘Envoy‘, ‘radosť‘, ‘Teliesa‘  
a ‘lednická žlutá‘.

V posledních letech se dostávají na náš trh nové, zají-
mavé odrůdy – ‘Spring Lady‘, ‘Spring Belle‘, ‘Crim-
son Lady‘, ‘royal Gem‘, ‘royal Glory‘, a další. 
často se jedná o velkoplodé odrůdy, které po utržení 
déle vydrží, méně se otlačují. jistě najdou uplatnění 
pro své lepší tržní vlastnosti, je však třeba je prověřit  
v našich podmínkách středních poloh.

Podrobné popisy ke všem odrůdám jsou uvedeny na  
webové stránce projektu www.ovocne-stezky.cz.

Při řezu, který neděláme dříve než v době květu, musíme 
vzít v úvahu podporu růstu nových výhonů a odplozený 
výhon odstraňujeme, jinak se plodnost přestěhuje na 
konce výhonů a kvalita ovoce bude podřadná.

FAVORitA MORettiNi 3
Zraje 15 dnů před odrůdou ‘Redhaven‘. Plody jsou 
střední velikosti, dužnina je žlutomasá, ulpívá na  
pecce, chuť je aromatická, výborná. Patří k nejchutněj-
ším ranným broskvím. Odolnost k nízkým teplotám je 
vysoká.

ReDHAVeN
u nás většinou zraje po 20. srpnu. Plody jsou střední 
velikosti, dužnina žlutomasá, v plné zralosti oddělitelná 
od pecky, chuť je dobrá. Odolnost k nízkým teplotám  
je vysoká.

MAjORitA
Nově registrovaná odrůda broskvoně. Zraje zároveň 
s odrůdou ‘Redhaven‘. Dužnina je žlutomasá, oddělitelná 

‘Favorita Morettini 3‘. (foto Miroslav Přasličák)
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ZPracOvání  
OvOce

Důležitost ovoce pro správnou výživu a zdraví je vše-
obecně známa. Nejen tropické ovoce, ale i u nás vy-
pěstovaná jablka, hrušky, třešně a další ovocné druhy  
obsahují potřebný vitamín C. Lidské tělo si z ovoce  
dokáže vzít také vitamíny skupiny b, nezbytné sto-
pové prvky jako měď, mangan, železo, protirakovinové 
látky, pektin, vlákninu a řadu dalších lidskému zdraví 
prospěšných přírodních složek. Zdravé a svěží syrové 
plody domácí produkce však nejsou dostupné po celý 
rok. Skladovatelnost čerstvého ovoce v domácích pod-
mínkách je omezená, déle vydrží jen druhy a odrůdy 
ovoce určené pro skladování, například zimní jablka  
či hrušky. Chceme-li mít v jídelníčku ovoce i několik mě-
síců po sklizni, je nezbytné přistoupit k jeho zpracování 
a konzervaci. Možností, jak prodloužit dobu konzumova-
telnosti ovoce, je několik:

uskladnění • 
mražení• 
sušení• 
výroba dření, džemů, marmelád, kompotů a sirupů• 
výroba ovocných moštů a šťáv• 
výroba alkoholických nápojů• 

Než se dostaneme k jednotlivým možnostem zpraco-
vání ovoce a s tím spojeným zásadám a doporučením, 
podívejme se i v tomto případě do minulosti na to, jak 
s plody ovocných stromů nakládali naši předkové. 
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ZPRACOVáNí OVOCe V MiNuLOSti
Radim Lokoč

V dobách, kdy bylo maso poměrně vzácnou částí jí-
delníčku, cukr se ještě průmyslově nevyráběl nebo byl 
hůře dostupný a drahý, znamenalo ovoce jeho nedílnou 
a nezbytnou součást. „Čerstvé ovoce požívalo se jako 
pochoutka pro osvěžení a jako pokrm, ovoce konservo-
vané (sušené nebo smažené) sloužilo k úpravě pokrmů.“ 
(Myslivec 1993:114) V okolí měst se nosilo ovoce na trh, 
nebo se prodávalo doma, kde pro něj jezdili lidé z města 
nebo překupníci, kteří si jej museli často sami natrhat.
Hlavními ovocnými pokrmy byly vařené hrušky, pečená 
jablka, slívové halečky (švestkové knedlíky) a varmužka 
(bryja), která se připravovala z hrušek nebo ze směsi 
hrušek a jablek a ze slív. Při pečení chleba se pekl hruš-
kový pecenek, údajně mimořádná pochoutka: „v těstě 
bylo zapečeno tolik čerstvých hrušek, kolik se jich do 
těsta vtěsnalo.“ (Myslivec 1993:114)
Podobně jako v jiných oblastech nechávaly se některé 
odrůdy hrušek zahniličit a jedly se pak jako hnilky.
Sušené ovoce (hrušky, jablka a slívy) se používalo také 
na polévku a varmužku, která byla v zimě hlavním po-
krmem, zejména v době postní. Ze smažených slív byly 
připravovány různé pokrmy a koláče. řada z těchto po-
krmů (jak se můžete dozvědět i v uvedených receptech) 
se v původních recepturách nebo upraveně připravo-
vala ještě v dobách nedávno minulých nebo se připra-
vuje dosud. 

LePuCHA (SLiVOVá POLéVKA)

Sušené slívy se povařily ve vodě, k nim se přidalo větší 
množství kysané smetany zadělané moukou. Potom se 
vše za stálého míchání lehce povařilo. Lepucha se jedla 
s brambory.

HRuŠKOVá POLéVKA

V létě čerstvé, v zimě suché hrušky se obraly od mu-
šek a stopek, opařily horkou vodou a daly do hrnce vařit 

(do třílitrového hrnce cca půl kilogramu hrušek). uvařily 
se doměka a scedily, přičemž sceděná voda se nechala 
stát. uvařené hrušky se nakrájely na drobno, mohly se 
dále vařechou rozmělnit, a vlily se zpět do ponechané 
vody, kde se nechaly dojít do varu. Přidala se zádělka 
připravená ze smetany nebo mléka, ve které se rozmí-
chala mouka (3 lžíce). Vše se nechalo krátce vřít a stále 
se míchalo, aby se polévka nepřipálila.

VARMužKA (bRyjA)

Varmužka se vařila podobně jako hrušková polévka,  
hrušek se však dalo do vody mnohem více a udělal se 
hustší zádělek. Varmužka se vařila v zimě ze sušených 
hrušek, často se přidala i sušená jablka a někdy i slívy. 
Zvláštní pochoutkou byla varmužka, v níž se povařily te-
lecí nebo jehněčí nožičky a maso se pak najemno nakrá-
jelo a přidalo během přípravy bryje. Pokrm se jedl na oběd  
s halečkami (bramborové knedlíky), méně často s bram-
bory nebo chlebem.

HALečKy S OVOCeM

Halečky se dělaly z ječmenné mouky, do které se při-
daly nevařené naškrábané brambory. jedly se omaš-
těné roztaveným máslem, posypané tvarohem, omáč-
kou, na podzim s hruškami, jablky, které se uvařily 
v celku a vysypaly do velké mísy uprostřed stolu. Slívy 
se do halečkového těsta nadívaly, do jedné halečky se 
jich vlezlo pět, šest až sedm.  Po uvaření se rozkrájely  
a případně posypaly tvarohem.

ŠiMLeNA

Studená omáčka se připravovala ze smažených slív, 
které se rozdělaly v mléce a osladily. Šimlena se jedla 
s halečkami nebo méně často s chlebem.
uvedené recepty pocházejí z knihy Františka Myslivce 
Starý způsob hospodářství na Opavsku (1933:53-56).

Sušenému ovoci se na Opavsku říkalo šus, sušeným hruš-
kám pak pečky, sušeným jablkům jablkové pečky.
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V porovnání se dnešní dobou se v minulosti velká část 
ovoce sušila, ještě před ii. světovou válkou byly v řadě 
vesnic běžně používány sušárny ovoce. Do současnosti 
se však bohužel na Krnovsku, ani Osoblažsku nedocho-
valo žádné stavení sušárny, ani jeho zbytky, výbava 
nebo jen fotografie. Musíme se proto spokojit pouze 
s písemným popisem od Františka Myslivce (1933:115): 
„Sušárny byly malé, dřevěné chaloupky s hliněnou 
podlahou, ve kterých byla postavena zděná pec a dvě 
nebo tři řady dřevěných sloupků v určité vzdálenosti od 
sebe. Na sloupech byly připevněny v několika řadách 
nad sebou dřevěné laťky, na které se kladly z lískových 
výhonků nebo z vrbového proutí pletené ‘leštice‘, kte-
rým se někde říkalo ‚lesky‘.“ Do středně velké sušárny 
se údajně vešlo okolo osmdesáti až sto leštic, na něž 
se rozprostřelo mezi osmi až deseti metráky čerstvého 
ovoce. Na jednu střední leštici se vměstnalo deset až 
dvanáct kilo čerstvého ovoce. Pece se stavěly z ne-
pálených cihel na ostro kladených, byly obvykle asi 
150 cm vysoké, nahoře oblé, 3 metry dlouhé a metr  
vysoké.

Po uložení ovoce se dveře sušárny zavřely, ucpaly se 
všechny otvory, rýhy mezi trámy se zvenčí omazaly 
blátem. Pod dveřmi byl ponechán otvor, aby jim mohly 
vytékat sražené páry vznikající při sušení. V peci, v 
předsíňce se rozdělal oheň. Druhého nebo třetího dne 
se leštice přebíraly a přeskládaly, suché ovoce si lidé 
odnášeli domů, nedosušené se posunulo blíže k peci.
Menší hrušky a slívy se sušily celé, větší hrušky a jablka 
se krájela. bylo-li ovoce málo, sušilo několik majitelů 
dohromady.

Ve vesnicích, kde nebyly sušárny, sušilo se ovoce  
v pekařské peci doma, pokud ho bylo více, vytopila se 
pec zvláště pro tuto příležitost, menší množství ovoce 
se sušilo po pečení chleba. Pouze slívy bylo nutné dát na 
leštice, aby se na rozžhavených cihlách neroztopily, ja-
blka a hrušky se vkládaly přímo do pece. „Když se ovoce 
usušilo, poslalo se do peci některé z rozumnějších dětí, 
aby ovoce do nějaké nádoby sbíralo a dospělým u peci 
stojícím podávalo... Leštice se dostávaly z peci vidlemi.“ 
(Myslivec 1933:116)

Fotografii sušírny z naší oblasti bohužel není k dispozici, musíme 
vzít zavděk sušírnou z bílých Karpat, kterou si mohli zájemci 
prohlédnout během exkurze. (foto Radim Lokoč)

Nejen v Třemešné, ale v mnoha dalších vesnicích můžete 
najít takovýto domeček, z něhož se v podzimních dnech ozývá 
zvuk drtiče a kde vám po vstupu dají ochutnat lahodný právě 
vylisovaný mošt. (foto Zdeněk Frélich)
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Druhým rozšířeným způsobem zpracování ovoce bylo sma-
žení slív. Slívy se smažily v kotli za humny ve zvláštní peci, 
v některých statcích byly kotle zazděny ve zdi mezi síní  
a kuchyní. V menším množství se smažilo v hrnci na ohništi.
Smažení slív bylo pro venkovany v minulosti i význam-
nou společenskou událostí, jak vzpomínají pamětníci  
a píše František Myslivec (Myslivec 1933:116-117): „Vese-
lejší smažení bylo v přírodě za humny, ke kterému se se-
šli nejen domácí, ale i chasa z vesnice, která svými žerty 
dodávala této práci zvláštního půvabu, že se na smažení 
slív těšila mládež dlouho před ním a vzpomínala na ně 
dlouho po něm.“ Venkovní smažení slív začínalo obvykle 
zvečera a probíhalo hluboko do noci, někdy až do rána. 
Známí, kteří se na smažení zvali, zvali se na  lízačku.
Slívy zbavené pecek se vsypaly do kotle a za míchání 
smažily, až se rozpustily. Když byly řídké, odebraly se 
z kotle do nádoby a celý proces se opakoval. Poslední 
várka se v kotli ponechala a smažila se až do doby, kdy 
začala tuhnout, poté se přidávaly předešlé řídké dávky, 
až se kotel nakonec naplnil tuhými povidly. Slívy, které 
se nedaly odloupnout od pecky (např. ‘Durancie‘), sypaly 

se do kotle celé a po rozpuštění se cedily přes řešeto 
(Myslivec 1933:117).
Smažení švestek v této podobě – ve spojení se setkává-
ním rodiny a sousedů – se ve Slezsku provozovalo ještě 
v druhé polovině 20. století, zaznamenali jsme jej např. 
v Háji ve Slezsku a ve Velké Polomi.

Myslivec uvádí, že ještě v 19. století se ovoce na slez-
ském venkově nezavařovalo, nelisovala se z něj ani 
ovocná šťáva, ani se nepálila slivovice. 
Mezi lidem Opavska, Krnovska a Osoblažska se zava-
řování kompotů, dělání marmelád, džemů a šťáv roz-
šiřovaly v první polovině 20. století, moštování se pak 
rozšířilo zejména díky zahrádkářským svazům, které od  
60. let zřizovaly moštárny v každé větší obci a nabízely 
tuto službu svým členům i dalším občanům. Osvěto-
vou činností rovněž přispívaly k povědomí o zpracování 
ovoce. i když se v současnosti počet moštáren oproti 
minulým desetiletím v souvislosti se zánikem některých 
organizací zahrádkářů snížil, fungovalo jich v roce 2010 
na Opavsku, Krnovsku a Osoblažsku více než dvacet. 

Některé pěstitelské pálenice pokračují v dlouhé tradici pálení 
ovocných destilátů, jiné byly založeny v lihovarech, v bývalých 
kravínech, garážích nebo doslova vyrostly na zelené louce. Na 
fotografii je nová budova pálenice v Radkově. (foto Radim Lokoč)

Vybavení palírny v Petrovicích. (foto Radim Lokoč)
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Několik jich dokonce v minulých letech vzniklo jako sou-
část vybavení palírny.
Za velmi pěkný příklad zpracování ovoce na marmelády 
a džemy v minulosti můžeme považovat Marmeládku 
v Městě Albrechticích. Dům č. p. 7 na náměstí (dnešní 
budova Lesů čR) byl již za první republiky znám výrobou 
ovocných vín a šťáv. V Albrechtické kronice se dočteme, 
že „ve výrobě šťáv a hlavně šťávy malinové prosluli 
němečtí výrobci Klammert a Hartig, kteří vyráběli ma-
linovou šťávu se zvláštními přísadami ve stříbrných kot-
lích. Takto vyrobená šťáva byla výborné chuti a jakosti  
a stala se exportním zbožím, požadovaným v mnoha 
státech Evropy, Asie a Ameriky.“ Po roce 1945 byl pod-
nik znárodněn, několikrát změnil správce, až byl přidě-
len v roce 1950 Slezským lihovarům. Dále zde byly vy-
ráběny pouze marmelády a povidla, vykoupené ovoce 
bylo zpracováno na polotovary. Kapacita výroby byla 
v 50. letech 50 vagónů hotových výrobků ročně, marme-
lády a povidla byly dodávány družstevním a státním vel-
koobchodům. Podnik dovážel část surovin od velkopěs-
titelů (družstev), zčásti vykupoval přebytky drobnějších 
pěstitelů ovoce. Později, s rozvojem gigantických zpra-
covatelských a konzervátorských provozů Selika, byla 
Marmeládka zrušena.
O pálení ovoce nemáme v lokální literatuře žádné  
písemné záznamy, což však nevylučuje, že kromě 
oficiálního pálení (četné pálenice jsou fenoménem  
posledních dvou desetiletí, před rokem 1989 tuto službu 
poskytovalo zmíněné Seliko a několik lihovarů, které 
se zároveň věnovaly pěstitelskému pálení) probíhalo  
i domácí pálení na černo – je zřejmé, že všechny švestky, 
jablka a hrušky nemohly skončit v sušírně, povidlech 
nebo kompotech. 
Nicméně pálení zde zdaleka nemá takovou tradici jako 
v jiných oblastech. O to příznivější je vývoj posledních 
let, kdy se pěstitelské pálení rozvíjí jak z hlediska čet-
nosti pálenic, tak z hlediska kvality technologií pálení 
a nabídky dalších služeb (založení kvasu, zapůjčení 
sudů). O tomto vývoji jsme se sami mohli přesvědčit 
během mapování služeb zpracování ovoce, kdy jsme 
v naší oblasti a blízkém okolí zaznamenali osmnáct  
pěstitelských pálenic.  

PRAKtiCKé NáVODy ZPRACOVáNí  
A uCHOVáNí OVOCe
Petr Chroust, Pavla Škarková, Radim Lokoč

HLAVNí ZáSADy PRO ZPRACOVáNí OVOCe

Zásadním faktorem pro úspěšné zpracování ovoce je 
zralost plodů. S dozráváním plodů dochází k nárůstu ob-
sahu cukrů a zároveň klesá obsah kyselin a pektinových 
látek. Při zrání také roste obsah vitamínu C a přibývá aro-
matických látek, které tvoří úplnou a charakteristickou 
vůni a chuť ovoce.  Pro jednotlivé způsoby zpracování 
ovoce je důležitá jiná fáze zralosti, tzv. technologická 
zralost. Např. pro výrobu čirých šťáv je vhodné zralé, ale 
nepřezrálé ovoce. Z přezrálého ovoce vylisujeme bez 
filtrace spíše kalné šťávy. Pro džemy je vhodné ovoce 
s vyšším obsahem pektinu, tedy mírně nedozrálé. Na-
opak pro zakládání kvasů na pálení ovocných destilátů 
jsou vhodnější plně zralé plody, obsahující více cukru.

jak postupovat při třídění ovoce po sklizni? Nejkrásnější 
výpěstky patří samozřejmě na stůl. Slouží k potěšení du-
cha, oka, mlsných jazýčků a někdy k povzbuzení závisti 
méně úspěšných sousedů. ty nejkrásnější kousky ne-
zapomeňte prezentovat na zahrádkářských výstavách 
ovoce. 
Ostatní zdravé a neporušené plody jsou vhodné  
k uskladnění. A co s mechanicky mírně poškozeným 
ovocem? takovéto plody můžeme urychleně zpracovat 
na šťávy, ovocná vína či do kvasu pro pozdější vypálení. 
Povrchově narušené ovoce ale dozrává rychleji, ať už 
na stromě nebo pod ním, a je třeba s jeho zpracováním 
spěchat. 
Rozhodně nikdy nezpracováváme plesnivé a nahnilé 
ovoce, ani jej nevykrajujeme, protože nebezpečné spory 
a mykotoxiny jsou již dávno v celé dužnině – konzumace 
takových plodů tedy skýtá vážná zdravotní rizika. Na-
hnilé ovoce nám navíc spolehlivě pokazí chuť výsled-
ného produktu, ať jde o šťávy, kompoty či destiláty.  
Pokud je ovoce nahnilé, je nutné jej bez lítosti vyřadit.
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A co s kupou shnilého ovoce? Patří na kompost nebo ne? 
Výklady různých odborníků se liší. Ovocnáři, sadaři zá-
vislí na úrodě, shnilé a chorobami napadené ovoce raději 
zlikvidují v dobře zasypaných a dezinfikovaných jamách, 
aby nevznikla možnost přenosu nákazy. Kompostovat by 
se nemělo ovoce napadené strupovitostí, monilií (hnědá 
hniloba s bílým lemováním) či šarkou a spálou růžovi-
tých. Odborníci na kompostování zase tvrdí, že správně 
vedený kompost, vápněný, vyvážený a pravidelně pro-
hazovaný, dostatečně dlouho pracující, si za pomoci při-
rozeně vyvinutých vysokých teplot a přírodních procesů 
poradí takřka s čímkoli. 

OVOCNé DRuHy A MOžNOSti jejiCH ZPRACOVáNí

JáDrOVINy

jAbLKA
Nejrozšířenější druh ovoce má u nás všestranné využití. 
Každá odrůda má vlastnosti, které ji odlišují od ostatních 
a určují její vhodnost pro některý ze způsobů zpraco-
vání. V dalších částech textu si ukážeme odrůdy vhod-
nější pro sušení, skladování a výrobu moštů.

HRuŠKy 
Hrušky jsou vhodné především pro přímou konzumaci 
a kompotování. Lépe se zpracovávají podzimní a zimní 
odrůdy. Ale pozor, pěstovat zimní odrůdy ve vyšších po-
lohách znamená, pravidelně sklízet a zpracovávat ne-
dozrálé ovoce. Hruškové šťávy jsou chutné, avšak často 
až příliš sladké, je lepší je kombinovat se šťávou z jiných 
druhů ovoce. tvrdé nedozrálé zimní hrušky se obtížně 
lisují i špatně kvasí.

KDOuLe
Dužnina kdoulí je zasyrova téměř nepoživatelná, je tuhá, 
svíravé chuti. Džemy a kompoty jsou však lahůdkou, po-
dobně jako destiláty. Kdoule hruškovitého tvaru bývají 
zpravidla jemnější chuti než kdoule jablkovité.

MiŠPuLe
Plody podobné malým kožovitým jablíčkům jsou pro přímý 
konzum méně vhodné, nevýrazné chuti. Dají se konzu-
movat po změknutí. Na kompotování, pálení jemných de-
stilátů se sklízejí v plné zralosti, často až po přemrznutí.

PeCKOVINy

ŠVeStKy
je nepopiratelné, že švestky jsou na světě pro pálení sli-
vovice a možná pak ještě na výrobu povidel. Nejširší vy-
užití má ‘Švestka domácí‘, která je zároveň často hodno-
cena jako nejchutnější. Na jídlo i do kvasu jsou nejlepší 
plody švestky dokonale zralé, které se ještě nezačínají  
u stopek svrašťovat. Lze je dobře setřásat. 

SLíVy, RyNGLe, MiRAbeLKy A MyRObALáNy
tradiční druhy ovoce, jež jsou vhodné nejen na výrobu 
ovocných destilátů, ale i přímý konzum a další zpraco-
vání. Modroplodá slíva ‘Durancie‘ obsahuje větší podíl 
cukru a je tedy ceněna pro větší lihovou výtěžnost. 
Drobnoplodé špendlíky a mirabelky jsou taktéž vhodné 
do kvasů, ale i na velice chutné džemy. také ryngle mají 
široké využití, kromě přímé konzumace, výroby pálenek 
a kompotů se hodí i do koláčů a buchet. Myrobalány jsou 
používány spíše jako bujně rostoucí podnože pro roubo-
vání slivoní, ale můžeme se setkat i s jejich šlechtěnci  
s červenožlutými až červenohnědými plody.  

tRNKy A DříNKy
Na okrajích lesů a polí divoce rostoucí keře trnek po-
skytují temně modré plody použitelné na velice kvalitní 
víno i destilát. Plody divoce rostoucího dřínu jsou čer-
vené, lehce nakyslé a natrpklé, ale džemy či destiláty 
jsou z nich tak vynikající, že je dřín šlechtěn, kultivován 
a vysazován plošně.

třeŠNě A ViŠNě
třešně jsou nejlepší na přímou konzumaci, hodí se do ko-
láčů, buchet, ale i na lisování kvalitních šťáv. Naše babičky 
dělávaly vynikající třešňové kompoty s přídavkem rumu. 
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Na výrobu nápojů se nejlépe hodí třešně i višně v plné 
zralosti nebo i mírně přezrálé. Pokud hodláte sklizené 
ovoce zpracovávat až za pár dní, ponechte mu stopky.

MeRuňKy A bROSKVe
Meruňky a broskve jsou velice oblíbené v jakékoli úpravě 
(na přímý konzum, kompoty, džemy i pálenky). Opět 
platí, že pro zpracování musí být ovoce patřičně vyzrálé, 
což se ve vyšších polohách nemusí vždy podařit. Pro vý-
robu broskvových destilátů jsou vhodnější odrůdy s ma-
lými, tmavě vybarvenými plody. 

DrOBNé OVOCe

bobuloviny (angrešt, rybíz, brusinky, bezinky, dřišťálky, 
borůvky)
Pro přímý konzum jsou oblíbené zejména velkoplodé an-
grešty, avšak na výrobu vynikajících džemů, šťáv a vín 
jsou vhodnější spíše drobnoplodé odrůdy. 
bezinky, rozumějme plody bezu černého, obsahují jedo-
vatý alkaloid, vyvolávající zvracení. Lze jej však zničit 
tepelným zpracováním, a z plodů pak můžeme získat 
velice oblíbenou šťávu, sirupy, vína i destiláty s výraz-
nou charakteristickou chutí a vůní. 
Podobně jsou používány i květy černého bezu. Avšak 
naloží-li se do kvasu, samy bez cukru nevykvasí a přidá-
vání cukru či medu do kvasu je proti zákonu, podobně 
jako pálení neovocných destilátů (květ není ovoce).  
Dřišťálky jsou podlouhlé, leskle červené plody keře 
berberis vulgaris, které obsahují kyselinu jablečnou  
a používají se na výrobu džemů i destilátů. 
borůvky mají všestranné použití a lze je zpracovat na 
všechny způsoby. jsou oblíbené do knedlíků, na džemy, 
vína i destiláty. 

jAHODy A MALiNy
jsou vynikající a oblíbené, dlouho však nevydrží, skla-
dovat je nelze a proto je nutné přistoupit k jejich rychlé 
konzumaci či zpracování. Při zpracování na šťávy, vína 
či destiláty rychle hnědnou a ztrácejí jemné aroma.  
to lze umocnit přidáním části lesních jahod. 

OStRužiNy A  MORuŠe
Nejčastěji jsou ostružiny používány k přímé konzumaci. 
Dají se z nich vyrobit velmi kvalitní a chutné zavařeniny, 
šťávy a vína, které dokáží zpříjemnit zimní období. 
Moruše jsou výrazně sladší než ostružiny, takřka bez ky-
selin, se zvláštním jemným aroma, vhodné především 
pro džemy a destiláty, lze z nich dělat i šťávy, které za-
chutnají hlavně dětem. V potravinářském průmyslu se 
takřka nepoužívají, protože plody na vysokých stromech 
dozrávají postupně.

ŠíPKy A jeřAbiNy
řekne-li se šípky, každý si vybaví divoce rostoucí pich-
lavé keře s červenými plody, které na keřích zůstávají 
dlouho do zimy. Ale pokud si koupíte šípkový čaj, pak 
máte téměř jistotu, že šípky pochází z velkých plantáží 
kdesi na východě. Nejkvalitnější šípky s vysokým obsa-
hem cukru musíme sklízet přemrzlé. Nejběžnější je jejich 
sušení do čajů, ale vyrábět lze i velmi chutné marme-
lády, vína či destiláty. také jeřabiny (lépe vyšlechtěné 
kultivary s vyšším obsahem cukru) se používají na vý-
robu netradičního vína a destilátu. Naše babičky přidá-
valy jeřabiny i do kompotů.
K doporučení konkrétních odrůd se dostaneme podrob-
něji v kapitolách věnovaných jednotlivým způsobům 
zpracování.

uCHOVáNí OVOCe 

SKlaDOVáNí

Skladování celého ovoce je i při volbě vhodné zimní 
odrůdy a vhodných skladovacích prostor nejméně tr-
vanlivým způsobem uchování. Ovoce časem přirozeně 
podléhá zkáze. i po utržení zůstávají plody živým or-
ganismem, který dýchá, spotřebovává kyslík a zásobní 
látky, uvolňuje CO2, teplo, vodu, těkavé látky.
Skladovatelnost ovoce je určena těmito faktory: 

druhem ovoce a odrůdou• 
kondicí ovoce, celistvostí, narušením slupky• 
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stupněm zralosti• 
mechanickou odolností (pevnost pletiv, plasticita,  • 
obsah kutikulárních vosků, porozita)
manipulací při sklizni, dopravě a ukládání• 
skladovacími podmínkami (teplota, vlhkost vzduchu, • 
stálost prostředí, tma)

Ovoce, které hodláme uložit, trháme za sucha a sna-
žíme se je utrhnout i se stopkami.  třídíme poškozené 
a napadené ovoce, které je vhodnější zpracovat jiným 
způsobem. Základem dobrého skladování je utlumit 
metabolismus ovoce, zpomalit dýchání a ztrátu vody  
a chránit jej před ostatními nepříznivými vlivy a škůdci. 
Metabolismus lze přibrzdit snížením teploty. Snížení 
teploty o 10 °C zpomalí dýchání 2 až 4 krát. Důle-
žitá je stálost, nekolísavost teploty prostředí. Vhodné  
větrání skladovacích prostor pomůže omezit rozvoj 
plísní, hnilob a dalších mikroorganismů napadajících 
ovoce. u většiny druhů ovoce dochází při teplotách pod 
bodem mrazu k nevratným změnám struktury dužniny.  
Nevhodné je rovněž společné skladování ovoce a zele-
niny (např. jablka způsobují rychlejší klíčivost brambor). 
Při uskladnění je třeba zabezpečit úrodu před hlodavci.
Pro skladování ovoce pěstovaného v našich zeměpis-
ných šířkách (jablka, hrušky, švestky, meruňky, broskve, 
třešně, višně, jahody, rybíz, angrešt, maliny, ostružiny, 
borůvky, brusinky) je doporučována teplota vzduchu 
0 – 4 °C  a  90 – 95 % relativní vlhkosti vzduchu. 
Vyšší teploty nad 4 °C a o 5 % nižší vlhkost vzduchu 
ocení hrozny a tropické druhy ovoce jako pomeranče, 
mandarinky, kiwi, liči, melouny cukrové, datle, fíky. Pro 
zajímavost, avokádo, ananas, banány zralé, grape-
fruit, citrony, limetky, meloun vodní, mango, papaya je 
vhodné skladovat dokonce při teplotě vyšší než 10 °C. 

MraŽeNí

Mražení ovoce (na méně než -18°C) je velice rychlé, 
účinné a efektivní, nejšetrnější k vitamínu C, ale v do-
mácích podmínkách brzy narazíme na omezení vyplý-
vající z velikosti mrazáku. Pro úsporu místa v mrazáku 
je výhodnější čerstvé ovoce zamrazit v předzpracované 

formě, např. v podobě vylisované ovocné šťávy (sukus), 
dřeně či protlaku.
Nevýhodou je ztráta konzistence, barvy a často i změ-
něná chuť ovoce po rozmražení. Především jahody si 
neudrží svou konzistenci a rychle při zpracování hněd-
nou, takže je lépe z nich rovnou vytvořit  jahodovou 
dřeň, kterou rychle zamrazíme. Pomoci si můžeme také  
postupem, zvaným blanšírování.

BlaNŠírOVáNí

Před samotným zpracováním, ať již jde o sušení, kompo-
tování či mražení, se v některých případech ovoce před-
připravuje tzv. blanšírováním – tzn. předvaření, spaření 
či propaření. blanšírování zastaví činnost enzymů, sni-
žuje náchylnost suroviny k oxidačním změnám, snižuje 
mikrobiální kontaminace (s účinností až 99 %), zvyšuje 
propustnost tkání, odstraňuje nežádoucí pachy, zlepšuje 
barevnost, chuť a vůni ovoce po zpracování a dochází 
k úpravě konzistence.
Proces blanšírování spočívá v krátkodobém zahřátí  
a případném opětovném zchlazení suroviny. Provádí se 
buď v páře, což je vhodnější pro zeleninu, nebo ve vroucí 
vodě. Nemělo by dojít ani k přehřátí ovoce.
Nedokonalé blanšírování však může mít na surovinu 
horší účinek, než žádné blanšírování – může dojít k na-
rušení rostlinných tkání a uvolnění enzymů, které se ale 
nezničí a urychlí znehodnocení suroviny.

SuŠeNí

Sušením se snižuje obsah volné vody v ovoci, které se 
tak stává prostředím méně vhodným pro rozvoj mik-
roorganismů. V běžném ovoci (jablka, hrušky, švestky, 
třešně) se nachází kolem 80 až 85 % vody. V počátku 
sušícího procesu jsou při krátkodobém působení tep-
loty do 70°C s vysokou účinností usmrceny vegetativní 
formy mikroorganismů. Další proudění teplého vzduchu 
po dobu od 6 do 30 hodin ovoce zakonzervuje. Ovoce 
je třeba sušit šetrně,  citlivé složky nesmějí utrpět vy-
sokou teplotou či oxidací. Při rychlém sušení při vysoké 
teplotě se ničí cenné živiny, dochází ke ztvrdnutí až 
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lámavosti sušeného materiálu. Při příliš nízké sušící tep-
lotě zase hrozí rychlejší rozvoj mikroorganismů, které 
mohou ovoce znehodnotit. Připravit ovoce na sušení je 
sice trochu pracné, ale sušení je k ovoci velice šetrné. 
Pro technologickou nenáročnost je možné sušit velké  
i malé množství ovoce. 

Hlavní výhody sušení ovoce:
vydrží velmi dlouho• 
nenáročné na skladování a dopravu (nízká hmotnost • 
a objem)
vitamíny a minerály zůstanou z velké části zachovány• 
velice chutné• 
nejsou potřeba konzervační látky• 

Hlavní nevýhody:
velké množství zpracovávaného ovoce vzhledem k vý-• 
slednému produktu (sesychací poměr více než 1:10)
vysoká pracnost• 
energetická náročnost a náklady (zvláště v případě • 
použití elektřiny)

Důležitá je volba vhodného druhu a odrůdy ovoce. Sušit 
lze jak jádroviny, peckoviny, ale i bobuloviny a drobné 
ovoce. Vhodnější jsou odrůdy s vyváženým poměrem 
cukrů a kyselin, které dávají sušenému ovoci osvěžující 
chuť. Pokud nemáte čas a kapacity zpracovat ovoce ze 
své zahrady či sadu najednou, je lepší mít rovnoměrně 
zastoupeny odrůdy s různou dobou konzumní zralosti 
(podzimní, raně zimní, zimní) – sušit tak lze až do zim-
ních měsíců, kdy je v sadu méně práce.

jAK A CO SuŠit

Na sušení si vybíráme ovoce čerstvé a vyzrálé, ale ni-
koli přezrálé. Ovoce je vhodné před sušením omýt, vy-
peckovat a zbavit stopek. Větší druhy (jablka, hrušky) 
je vhodné nakrájet na menší kousky, plátky a v případě 
potřeby i oloupat. Správně usušené ovoce by si mělo 
zachovávat určitou minimální pružnost, ale obsahovat 
co nejméně vody. 

Na čem lze ovoce sušit?
Sušení na slunci je nejlevnější a ekologicky nejšetr-
nější způsob, dnes se však již téměř nevyužívá. jedním 
z důvodů je náročnost na práci a čas a závislost na vrt-
kavém počasí – plody je nutné často otáčet a na noc 
uschovat lísky s ovocem na suchém místě, aby opět 
nenavlhly. Vyhnout se musíme i prašnému a pachově 
znečištěnému prostředí. Nepříjemný bývá také asistující 
hmyz. Na závadu je také vítr či průvan, který dokáže 
sušené ovoce rozmetat po širém okolí. 

V domácích podmínkách je běžné sušení menšího 
množství ovoce na tělese ústředního topení, nad 
kamny či v troubě. během sušení při pokojových 
teplotách musíme dát pozor na rozvoj plísní. Sušení 
v troubě nevyžaduje nákup dalšího přístroje do domác-
nosti. K sušení lze použít běžné plechy a pečící papír. 
Podle typu trouby musíme několikrát otáčet nejen sa-
motné rozložené ovoce, ale někdy také měnit pořadí 
a otočení plechů v troubě. Sušíme při nízké teplotě 
do 60 °C.

elektrické domácí sušičky nám již poskytují větší 
komfort. Liší se však od sebe konstrukcí, řízením tep-
loty, prouděním vzduchu a možnostmi nastavení pro 
různé druhy ovoce. Z návodu lze vyčíst nejen jak pří-
stroj funguje, ale i neméně důležité informace o spo-
třebě energie.

Velké průmyslové sušičky pro stovky kilogramů 
sušeného ovoce jsou řízeny elektronicky na základě 
předprogramovaných postupů pro různé druhy ovoce 
či zeleniny, přičemž elektronika optimalizuje proces 
sušení podle údajů z čidel teploty a vlhkosti vzduchu. 
řízeným procesem sušení a často také pomocí reku-
perace tepla dosahují větší účinnosti a úspor ener-
gie, oproti malým sušičkám domácím. existují také 
menší elektronicky řízené sušičky pro domácnosti i 
drobné zpracovatele s obsahem náplně v řádu desítek  
kilogramů, jejich ceny se však blíží cenám osobního 
automobilu.
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Zásluhou nezdolných nadšenců se do života na venkově 
tu a tam vrací i repliky starých roubených sušáren. 
tyto nádherné malé domečky vytápěné dřevem s důmy-
slným rozvodem proudícího vzduchu od topeniště kolem 
dřevěných lísek byly dříve snad u každého většího sta-
vení. Naplnit takovou sušárnu ovocem je práce pro celou 
širší rodinu na celé odpoledne, ale tato činnost dokáže 
dopřát lidem něco, co již málem upadlo v zapomnění – 
luxus pobýt a povyprávět si se svými blízkými.

Podívejme se ještě, které druhy a odrůdy ovoce jsou pro 
sušení vhodné a proč. 

JáDrOVINy

jádroviny je před sušením vhodnější nakrájet na rov-
noměrné plátky (křížaly) o síle kolem 1 cm. Zamezení 
oxidace, změny barvy při sušení (hnědnutí jablek, hru-
šek) je možno dosáhnout krátkým namočením do vody 
okyselené citrónovou šťávou nebo kyselinou citrónovou 
(1% koncentrace).

jAbLKA
Mezi staré odrůdy, jejichž chuťové vlastnosti se pozitivně 
nejvíce projeví při sušení, patří ‘boikovo‘, ‘boikovo ob-
rovské‘, ‘boskoopské‘, ‘boskoopské červené‘, ‘Hájkova 
muškátová reneta‘, ‘Harbertova reneta‘, ‘Charlamowski‘ 
(‘borovinka‘), ‘jadernička moravská‘, ‘jeptiška‘, ‘Kanad-
ská reneta‘, ‚Kožená reneta podzimní‘, ‘Kožená reneta 
zimní‘, ‘Panenské české‘, ‘řehtáč soudkovitý‘, ‘Smiřické 
vzácné‘, ‘ušlechtilé žluté‘, ‘Vilémovo‘, ‘Watervlietské 
mramorované‘, ‘Zvonkové‘ a další. Z nových odrůd to 
jsou ‘Rubín‘, ‘bohemia‘, ‘Melodie‘.

HRuŠKy 
Doba sušení je delší než u jablek, hmotnost jádřince 
obecně menší, nutno sušit při nižší teplotě než jablka. 
Hrušky jsou náchylné k oxidaci a hnědnutí, lze je sušit  
i přezrálé, hniličkující, po usušení pak vůní a konzistencí 
připomínají fíky.

Vhodné odrůdy jsou: ‘Amanliská‘, ‘Praskule‘ (‘Vinohrad-
ská‘),‘Avranžská‘, ‘Hardyho máslovka‘, ‘Charneuská‘ 
(lidově Fíkovka), ‘Kongresovka‘, ‘Magdalenka‘, ‘Nagevi-
cova‘, ‘Solnohradka‘, ‘Špinka‘ ‘Šídlenka‘, ‘Williamsova‘, 
‘Konference‘ a další.
Z nových odrůd pak ‘Armida‘, ‘Generál Leclerc‘.

PeCKOVINy 

Před sušením je zbavíme pecek, přičemž mohou zů-
stat vcelku. Úbytek hmotnosti po vypeckování: třešně –  
3 až 10%, švestky 5 až 10%, meruňky 6 až 10%, broskve 
10 až 15%. Výsledná vlhkost u peckovin zůstává obecně 
vyšší než u jádrovin, přibližně 15 až 20%.

Nejvyhledávanější na sušení je pro svou vynikající chuť 
‘Švestka domácí‘, vhodná je i ‘Myrabelka nancynská‘. Při 
sušení ‘Durancií‘, které se vypeckovat prakticky nedají, 
musíme počítat s vyšší spotřebou tepla, ale i omezenou 
kontrolou červivosti.

Pro třešně a višně platí, že pro sušení jsou vhodné 
odrůdy s větším podílem dužiny (např. chrupky).

BOBulOVINy a OSTaTNí DrOBNé OVOCe

Sušit lze nejlépe rybíz, borůvky, jahody, maliny, ostru-
žiny, arónie, šípky a bezinky. Suší se celé po dobu ko-
lem 7 až 14 hodin, delší doba na sušení je potřeba pro 
angrešt a révu (hrozny). Doba sušení hroznů se udává 
kolem 18-24 hodin podle velikosti.

Vlašské ořechy se suší nejprve celé i se skořápkou, po 
vyloupání se dosušují jádra.

Zde doporučené odrůdy nejsou jediné, které se dají pro 
sušení s úspěchem použít. Pro vlastní potřebu lze sušit 
takřka veškeré ovoce dle možností a chuti.
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SKLADOVáNí SuŠeNéHO OVOCe 

usušené ovoce skladujeme na suchém a chladném 
místě (5 až 15°C). Pokud máme takovéto spolehlivě 
suché místo, můžeme použít plátěné či papírové pyt-
líky, v jiném případě používáme neprodyšné, dobře uza-
vřené obaly (zavařovací sklenice, celofán, dózy), aby-
chom zabránili zpětnému vstřebávání vzdušné vlhkosti 
do ovoce. Nádoby naplníme až po okraj, aby v nich zů-
stalo co nejméně vzduchu a dobře utěsníme. Prodyšné 
plátěné pytlíky se dříve hojně používaly, ale ovoce se 
v nich celou zimu dosušovalo nad kachlovými kamny. 
V zavíčkovaných a těsných nádobách máme větší jis-
totu, že do našich křížal nevnikne vlhkost či hmyz. Ná-
dobkám neuškodí ani označení s názvem ovoce a datem 
uložení, či občasná kontrola.

Před konzumací můžeme ovoce nechat volně odležet, 
nebo krátce namočit, nebude při žvýkání tak tvrdé, ale 
není to podmínkou. Použití sušeného ovoce je velice ši-
roké, od přímé konzumace např. při sportu či turistice, 
mlsání u televize či knížky, přes čaje a různé speciality 
jako např. prachanda – hruškový prášek vhodný na po-
syp sladkých pokrmů či omáčky.

VýRObA A KONZeRVACe MOŠtů A OVOCNýCH 
ŠťáV

jde o velice oblíbený způsob konzervace ovoce. Z hle-
diska kvality výsledných ovocných šťáv je třeba rozlišo-
vat velkovýrobní průmyslové zpracování ovoce a pěs-
titelské zpracování výpěstků v domácích podmínkách 
nebo v malých moštárnách. 
Potravinářský velkoprůmysl zpracovává ovoce na kon-
centráty a výsledné ovocné nápoje jsou získány jejich 
naředěním na požadovaný podíl ovocné složky a vody. 
často dochází k doslazování nápojů cukrem, ošetření 
konzervačními látkami či k dalším chemickým úpravám 
barvy a chuti produktu. 
V malých moštárnách je trendem zpracování ovoce  
v kvalitě bio – tzn., že šťáva, kterou tyto provozy 

produkují, bývá zpracována tradičními postupy a ne-
bývá dále chemicky upravována. Před plněním do obalů 
je vylisovaná ovocná štáva (mošt) konzervována nejčas-
těji rychlým zahřátím (pasterizací).

Nejrozšířenější je moštování jablek a hrušek. Vhodné jsou 
zvláště podzimní a zimní odrůdy ve fázi konzumní zralosti. 
Přezrálé (mnohdy až moučné) plody, ač se to nezdá, se 
velice špatně lisují. Klesá výtěžnost a kvalita šťávy, která 
bývá více kalná a může mít změněné i chuťové vlastnosti. 
Získávat dobré čiré šťávy lze i z dalších ovocných druhů: 
červený a černý rybíz, borůvky, ostružiny, angrešt, 
višně. Kalné šťávy lze získat, krom výše uvedených, 
z malin, meruněk, mirabelek, třešní či jahod. Sirupy se 
navíc úspěšně připravují z bezinek a jeřabin. Narozdíl 
od přípravy destilátů, je při přípravě moštů, šťáv či si-
rupů kombinování jednotlivých ovocných druhů (zvláště 
hrušek, třešní, višní, bezinek, rakytníku, šípku a jeřabin) 
vhodné a chuťově výhodné.

ODrůDy VHODNé K MOŠTOVáNí 

také v případě moštování dosti závisí na stupni zralosti 
ovoce – nejsou vhodné plody přezrálé, moučnaté a hni-
ličky. Podobně jako v případě sušení a vaření, rozlišu-
jeme odrůdy, které jsou na moštování vhodnější.

jAbLKA

Nejlepší mošty se získávají kombinací několika odrůd. 
Kyselejší jablka dodávají moštu specifické aroma a kyse-
linky, sladké odrůdy pak cukernatost. Mošty ze sladkých 
jablek se brzy zprotiví, příliš kyselé mošty zase nechut-
nají dětem a mohou překyselovat žaludek. Zejména la-
bužníky jsou vyhledávány tzv. odrůdové mošty. 
Ze starých odrůd jsou na moštování vhodné zejména 
‘bismarkovo‘, ‘Car Alexandr‘, ‘Croncelské‘, ‘Gdánský 
hranáč‘, ‘Grávštýnské‘, ‘Charlamowski‘ (‘borovinka‘), 
‘jadernička moravská‘, ‘Kardinál žíhaný‘, ‘Kasselská re-
neta‘, ‘Landsberská reneta‘, ‘Malinové holovouské‘, ‘Pa-
nenské české‘, ‘Parkerovo‘, ‘Průsvitné letní‘, ‘Strýmka‘, 
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‘ušlechtilé žluté‘, ‘Watervlietské mramorované‘, ‘Weal-
thy‘. Velmi chutné mošty lze vylisovat také z nových od-
růd Angold a Melodie.

HRuŠKy

Hrušky mají oproti jablkům menší množství kyselin  
a větší obsah vlákniny. Hruškový mošt je velice kva-
litní, ale samostatný možná až příliš sladký. ideální je 
proto vytvářet směsi s jablky, kdy se osvědčuje podíl 
hrušek do 30%. jablečným moštům přidá cukernatost i 
lahodnou kořenitou příchuť. Podmínkou jsou zralé plody 
hrušek.

POStuP MOŠtOVáNí 
1.Třídění a mytí
V zásadě je možné zpracovávat ovoce padané a mírně 
mechanicky narušené, avšak nikdy ovoce nahnilé či 
plesnivé. Mechanicky narušené ovoce musíme zpraco-
vat bezprostředně po sběru, neboť plíseň a hniloba se 
spolehlivě šíří. Vykrajování ovoce není vhodné, protože 
zdánlivě zdravá část ovoce již může být také napadena 
zdraví nebezpečnými mykotoxiny.
Pro získání kvalitních ovocných šťáv je neméně důležité 
mytí ovoce, jelikož mošty snadno natahují cizí pachutě 
a nelibé vůně. V domácích podmínkách plně dostačuje 
předmytí ovoce v plastových děrovaných nádobách 
(např. kbelících nebo přepravkách) proudem pitné vody. 
Ve větších provozech se používají např. speciální bub-
nové pračky.

2.Drcení ovoce
Přebrané a řádně umyté ovoce se před lisováním rozdrtí 
v ručních nebo elektrických drtičích. 
Rozrušením celistvosti plodů až na úrovni buněk a ple-
tiv se dosahuje vyšší výtěžnosti při lisování šťáv. Neplatí 
však přímá úměra, že na čím větší kaši je ovoce rozdr-
ceno, tím větší výtěžnosti dosáhneme. Rozdrcené nebo 
nahrubo nastrouhané ovoce uvolňuje šťávu snadněji  
a rychleji než kašovitá hmota vzniklá absolutní destrukcí 
ovoce. Příliš jemné částice mohou při lisování vytvořit 
homogenní výlisek, který téměř nic nepustí. 

existuje několik druhů drtičů, ať už ručních nebo s elek-
trickým pohonem. Nejpoužívanější v domácích podmín-
kách jsou drtiče válcové. Dále jsou používány drtiče 
diskové, kde rotující disk bývá opatřen drtícími noži či 
hroty. třetí skupinou jsou drtiče s rotujícími noži, které 
pracují na podobném principu jako mixér. Dnes se pro 
výrobu drtičů upřednostňuje kvalitní nerezový materiál.
 
3.lisování
Drcením a lisováním se odděluje tekutá část (buňečná 
šťáva) od pevných zbytků ovoce (pletiv). Malé objemy 
ovoce se lisují v košových, případně plachetkových li-
sech. Drtíme vždy jen tolik ovoce, kolik je schopen po-
jmou v jedné dávce lis. to proto, že ovoce po rozdrcení 
rychle ztrácí své aroma a kvalitu.

Při moštování nás zajímá měrný tlak, který je vyvíjen 
na plochu lisované drti a ten může být stejný u velkých 
hydraulických lisů s velkými rámečky i u ručního šrou-
bového lisu domácí výroby. Zkušenosti ukazují, že op-
timální výtěžnost kvalitní ovocné šťávy lze získat mír-
ným tlakem, přibližně 220 až 280 kPa (1 bar = 100 kPa). 
tohoto tlaku spolehlivě dosahují domácí ruční šroubové 
lisy i u nás poměrně neznámé hydrolisy, pracující pouze 
s tlakem vodovodního řadu. Honba za vyšší výtěžností 
někdy vede k neúměrnému zvyšování lisovacího tlaku, 
výtěžnost se zvýší, avšak děje se tak na úkor kvality 
šťáv, které mohou mít vyšší podíl dužinaté hmoty a bar-
viv, případně oleje z přetížené hydrauliky. 

Pro dosažení kvalitního moštu je třeba dodržet při liso-
vání následující zásady:

Ovocnou drtí plnit lis stejnoměrně.• 
Při lisování postupovat přerušovaně s pomalým zvy-• 
šováním tlaku.
Zabránit oxidaci – minimalizovat čas mezi drcením  • 
a lisováním.
Nejlepší je samovolné odtékání šťáv.• 
Štáva má obsahovat co nejmenší množství kalů. • 

Kromě zahradních a průmyslových sestav drtičů a lisů 
jsou používány rovněž kuchyňské stolní odšťavňovače, 
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které nacházejí stále více cestu do našich domácností. 
jsou primárně určeny k odšťavňování malého množství 
ovoce v řádech kilogramů pro okamžitou spotřebu. Vý-
robci nabízejí celou řadu odšťavňovacích hrnců, odstře-
divých přístrojů, šnekových lisů a podobných zařízení. 
Každý z uvedených přístrojů má své silné stránky a zá-
pory, záleží tedy, co od přístroje očekáváme.

Výlisnost
Orientačně lze vylisovat 100 litrů jablečného moštu ze 
145 kg čerstvých podzimních nebo zimních jablek, tj. 
cca 70 % výtěžnost, letní odrůdy ji budou mít o něco 
nižší. 100 litrů hruškového moštu vylisujeme ze 166 kg 
čerstvých hrušek, tj. cca 60 %. Pro rybíz červený i černý 
se uvádí na 100 l šťávy cca 133 kg čerstvého ovoce, 
tj. v průměru cca 75 %, přičemž červený rybíz by mohl 
mít o něco vyšší výtěžnost než černý. uvedené platí 
pro čerstvé ovoce při běžných podmínkách bez použití 
enzymatických přípravků a lisování pod tlakem 220 až 
280 kPa (bar). Nejnižší hodnoty výtěžnosti by u žádného 
uvedeného druhu ovoce neměly klesnout pod 50 %. 
Naopak použití enzymatických přípravků při zpracování 
drtě zvyšuje výlisnost o více než 10 %.
 
Co s výlisky?
Zbytky polosuché drtě, neboli výlisky, je možno dále 
dosušit a zkrmovat nebo dobře kompostovat. Vzhledem 
k vysokému obsahu vitamínů a barviv ve výliscích je 
výhodné je ještě dále zpracovat, např. zalít převařenou  
vodou a nechat 12 hodin louhovat, po opětovném vyliso-
vání se tzv. druhák dá dále ředit s původní šťávou, nebo 
přímo pít jako ovocný čaj (dle chuti možno přisladit).  

4.Konzervace vylisovaných ovocných šťáv
Vylisovaná surová ovocná šťáva (sukus) v normálních 
podmínkách začne do tří dnů kvasit. Kvašení se zabrání 
buď chemickými přísadami, tepelnou sterilizací (paste-
race) nebo mražením. Použití chemických přísad jako je 
Petol, kyselina citrónová a sorbová není při výrobě do-
mácích bioproduktů příliš žádoucí. Nejrozšířenější způ-
sob konzervace čerstvého moštu je pasterace při teplotě  
75-79 °C. Ztráty vitaminů a dalších hodnotných přírodních 

látek nejsou vysoké. Nevýhodou je mírná změna chuti, 
pracnost a při větším množství zpracovávaného moštu i 
náročnost na vybavení. 

V domácích podmínkách můžeme nechat vylisovaný 
mošt do druhého dne odstát ve větší nádobě. Po usazení 
kalů plníme mošt přímo do dobře vymytých skleněných 
lahví. tepelné ošetření po hrdlo ponořených naplněných 
lahví probíhá v běžném zavařovacím hrnci cca 30 min 
při teplotě cca 80 až 85°C. Lahve neplníme až po okraj, 
zahřátý mošt zvětšuje svůj objem. Po vyjmutí z lázně 
lahve uzavřeme korunkovým uzávěrem nebo syntetic-
kou korkovou zátkou. V horké vodě předem povaříme  
i zátky. Lahve necháváme vychladnout položené na 
boku na termoizolační podložce.
Plnit lze i předem pasterovaný (zahřátý) mošt do připra-
vených lahví, které ještě společně sterilizujeme v zavařo-
vacím hrnci při teplotě o 5°C vyšší než je plněný mošt.
Sterilizace moštu do zavařovacích sklenic probíhá po-
dobně jako do lahví, jen s rozdílem, že sklenice zavíčku-
jeme již před sterilizací v zavařovacím hrnci. Vhodnější 
jsou sklenice systému Omnia. Sklenice musí být v hrnci 
ponořeny celé po dobu 16 až 20 minut při teplotě cca 
80°C.
Mošt se běžně plní také do plastových lahví od minerá-
lek či limonád se šroubovacími uzávěry. Plastové lahve 
je také potřeba pečlivě vymýt a víčka potrápit v horké 
vodě. Plníme ještě horkým moštem, sterilizovaným 
v zavařovacím hrnci na teplotu 75 až 80 °C. Pokud však 
zvenčí plastové lahve nechladíme studenou vodu, zde-
formují se. Vhodnější jsou tvrdší a pevnější Pet lahve. 
Lahev se po naplnění ihned pevně uzavře víčkem a po-
loží na bok, aby se sterilizoval i uzávěr.
Zavařovat 60 l moštu v domácích podmínkách trvá při-
bližně půl dne. Práci s větším množstvím moštu výrazně 
zkracuje použití průtokového pastéru, kterým disponují 
některé zahrádkářské moštárny.
Sterilizované lahve skladujeme na suchém, chladném  
a tmavém místě naležato, zavařovací sklenice nasto-
jato. Dobře pasterovaný mošt vydrží i dvě sezóny.
Některé profesionální moštárny balí vylisovaný mošt do 
nového druhu obalu, který k nám přišel ze Skandinávie. 



87

tzv. bag-in-box je plastový obal s integrovaným kohout-
kem, plněný asepticky speciální podtlakovou plničkou 
bez přístupu vzduchu. Při spotřebě se měkký plastový 
obal smrskává a šťáva, i když je z obalu vypouštěna, 
zůstává stále bez přístupu vzduchu. Plastový obal s ko-
houtkem je balen do ochranného obalu – nejčastěji kar-
tonové krabice o objemu 2, 3, 5 a 10 l.

V praxi se používá i několik alternativních metod 
konzervace ovocných šťáv. jeden z nich využívá pro 
konzervaci křen. Do 10 litrů moštu se přidá 5 lžic na-
strouhaného čerstvého křenu, roztok se přelije do lahví a 
zavíčkuje bez zavařování. Křen spadne ke dnu sklenice a 
uchová mošt na dlouhou dobu, zároveň mu dodá charak-
teristickou lehce štiplavou zajímavou příchuť. Známy jsou 
i recepty, kdy je hrdlo plněné lahve zalito malým množ-
stvím jablečné pálenky, která působí jako zábrana proti 
oxidaci moštu a lahve jsou pak skladovány ve stoje. 

VýRObA KOMPOtů, MARMeLáD A SiRuPů

Podle některých mužů jde o poslední zoufalou snahu 
hospodyněk zachránit ovoce před vypálením. 
Zavařování je jedním z nejtradičnějších, i když v sou-
časných domácnostech již méně častých způsobů kon-
zervace potravin. Probíhá při něm k ohřívání uzavřených 
sklenic ve vodě nebo páře – dochází k uvaření a pasteri-
zaci pokrmu. Zároveň je z nádoby vytlačen přebytečný 
vzduch, který se vlivem vysoké teploty roztahuje. Po 
zchladnutí dojde ke smrštění vzduchu uvnitř sklenice, 
a protože je uzavřena víčkem, sníží se v ní tlak. Pokrm 
je chráněn před kontaminací mikroorganizmy z vnějšího 
prostředí a může se tak déle uchovat bez zkažení.
Kompoty můžeme připravit téměř ze všech druhů 
ovoce. Musíme dbát na to, aby plody byly nepoškozené, 
vyzrálé, ale ne přezrálé, pěkně vybarvené s přiměřeně 
tuhou dužinou. 

Postup zavařování:
Sklenice a víčka umyjeme, a to i nová, poté je vyva-• 
říme a necháme okapat. Víčka nesmí být poškozená 
ani pomačkaná.

Ovoce očistíme a před plněním do sklenic ho zbavíme • 
přebytečné vody odkapáním. Rovnáme nebo sypeme 
do sklenic, plníme cca 1-2 cm pod okraj.
Ovoce zaléváme do ¾ sklenice horkým cukrovým roz-• 
tokem (na jeho přípravu používáme krupicový cukr, 
který svaříme s vodou), zavíčkujeme, víčka ke skle-
nici připevníme utahovací hlavou. Šroubovací víčka 
nedotahujeme! během sterilizace musí unikat vzduch, 
aby sklenice nepopraskaly, proto tento typ víček utáh-
neme až po zavaření.
Sterilaci provádíme při teplotě 75 – 85°C buď ve spe-• 
ciální nádobě, která má na dně vyjímatelnou vložku, 
nebo v normálním hrnci, na jehož dno musíme dát pa-
řák nebo jiný rošt, popř. utěrku nebo látkovou plenu. 
Sklenice s ovocem mohou, ale nemusí být zcela po-
nořené a neměly by se navzájem dotýkat. Přikryjeme 
poklicí a uvedeme co nejrychleji k varu. Doba sterilace 
se liší podle druhu ovoce a velikosti sklenic.
Při chlazení postupujeme tak, že do nádoby, v níž jsme • 
sklenice sterilovali, přiléváme pomalu studenou vodu a 
snažíme se, aby netekla přímo na sklenice – mohly by 
prasknout. je také možné vyjmout horké sklenice z vody 
na podložku, která nesmí být kvůli prasknutí sklenic 
studená. Až nyní zcela dotáhneme ještě horké sklenice 
šroubovacím uzávěrem. Sklenice můžeme nechat volně 
vychladnout nebo přes ně přehodit utěrku navlhčenou 
studenou vodou. Nikdy je nenecháváme chladnout 
v pasterační nádobě. Pomalé chladnutí totiž zhoršuje 
nutriční hodnotu výrobku a zvyšuje ztrátu vitamínů. 
Po zchlazení sklenice obrátíme dnem vzhůru, čímž • 
zjistíme, zda víčka těsní. Poklepem by měla vydávat 
dutý zvuk.
Sklenice opatříme štítkem s názvem a hlavně datem • 
výroby, uložíme je v suchu, chladnu a temnu.

jablečné kompoty se vyrábí nejčastěji ve formě jableč-
ného pyré z letní odrůdy ‘Průsvitné letní‘, lze použít i jiné 
podzimní nebo zimní odrůdy, pro dosažení osvěžujícího 
kompotu jsou vhodná spíše kyselejší kořenitá jablka. 
Na výrobu kompotů jsou doporučovány hrušně odrůd 
‘Amalinská máslovka‘, ‘Avranžská’, ‘boscova lahvice‘, 
‘Clappova máslovka‘, ‘Dielova máslovka‘, ‘Hardyho 
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máslovka‘, ‘Charneuská‘, ‘Konference‘, ‘Křivice‘, ‘Paří-
žanka‘ a ‘Šídlenka‘.
V případě slivoní jsou největší nároky kladeny na jejich 
zralost, vhodné jsou pak všechny běžné odrůdy, jako 
kompotovací jsou tradičně vnímány odrůdy ‘Zelená 
renklóda‘, ‘Althanova renklóda‘ a ‘Oulinská renklóda‘.

MARMeLáDy, DžeMy, POViDLA

Marmeláda je druh sladké polotekuté ovocné směsi, 
která vzniká vařením z ovoce a využívá se jako doplněk 
jídla, či na mazání na pečivo a sladké pokrmy. české mar-
melády jsou tradičně vyráběny z místních plodů, jako jsou 
jahody, jablka, třešně, meruňky, ostružiny a borůvky.
Naše marmelády tedy připravujeme z jakéhokoliv i méně 
kvalitního ovoce, nesmí však být plesnivé nebo nahnilé, 
můžeme kombinovat i ze dvou až tří druhů. Při přípravě 
marmelád postupujeme následujícím způsobem:

Ovoce očistíme, odstraníme nejedlé části, nakrájíme • 
na menší kousky, podlijeme trochou vody a dusíme 
pod pokličkou. 
Pak lisujeme buď na nekovových sítech, nebo pomocí • 
speciálních mlýnků. Měkké a šťavnaté ovoce je možné 
lisovat i za studena. 
Vzniklý protlak nebo šťávu pak vaříme v širokých ná-• 
dobách, aby se voda co nejrychleji odpařovala. 
utvoří-li se na povrchu pěna, odstraníme ji děrovanou • 
lžící.
Asi po 10 minutách přidáváme polovinu dávky cukru • 
(používáme-li pektinové přípravky, smícháme je s cuk-
rem), stále mícháme. Když je marmeláda správně 
hustá, přidáváme po částech druhou polovinu cukru  
a těsně před koncem varu citronovou šťávu nebo ky-
selinu citronovou, je-li to třeba. Používáme-li želírovací 
cukr, výrazně se zkracuje doba varu, nemusíme také 
přidávat pektinové přípravky, ani kyselinu citronovou. 
Odpařováním a přídavkem cukru dojde k zahuš-• 
tění směsi, průběžně zkoušíme, jestli již marmeláda 
správně rosolovatí a musíme tedy ukončit var (dlou-
hým varem by se marmeláda zbavila pektinů a také 
by ztmavla). 

Horkou marmeládu plníme ihned do připravených vymy-• 
tých, suchých a předehřátých sklenic až po okraj, uza-
vřeme víčkem a na 5 minut obrátíme dnem vzhůru.

Marmeláda se často zaměňuje za džem, ale džem je 
řidší a hlavně obsahuje kousky ovoce nebo celé drobné 
plody. Správně připravený džem má jasnou barvu a vůni 
použitého ovoce. Připravujeme jej z čerstvého méně 
vyzrálého ovoce (obsahuje totiž více pektinů) a doplňu-
jeme dobře zralým pro dobrou chuť a vůni džemu. Pokud 
máme ovoce velmi zralé, přidáváme k němu šťávy nebo 
celé plody ovoce, které dobře rosoluje (např. angrešt, 
rybíz, kdoule, nezralá jablka) nebo průmyslově vyrá-
běné pektinové látky. Džem připravujeme podobně jako 
marmeládu, zpočátku vaříme asi 60–70% z celkového 
množství ovoce, zbytek přidáváme až ke konci varu, aby 
v džemu zůstaly celé kousky. Postup vaření i plnění do 
sklenic je stejný jako u marmelád.

Další dobrotou, kterou lze připravit z domácí úrody, jsou 
povidla – rozvařené ovoce zahuštěné pouze odpařením 
vody do tuhé konzistence. Připravují se buď zcela bez 
cukru, nebo jen lehce oslazená. jsou tak trvanlivá, že je 
můžeme skladovat i několik let. Nejvhodnější je ovoce 
s vysokým obsahem cukru a přezrálé, nikoli však shnilé. 
Nejoblíbenější jsou povidla švestková a hrušková. Ovoce 
omyjeme, očistíme, větší nakrájíme na kousky a rozva-
říme. Pak je prolisujeme na sítech, kde zároveň i odstra-
níme pecky. Můžeme je také vypeckovat a rozemlít před 
rozvařením, ale od pecek získávají povidla příjemnou ko-
řeněnou chuť. Povidla odpařujeme v široké, nepoškozené 
nádobě. Cukr přidáme až na konci varu. Velmi tuhá povi-
dla musíme před použitím nakrájet a rozvařit, ale nekazí 
se. řídká povidla snadno plesnivějí a kvasí. Horká povi-
dla lijeme do připravených sklenic tak, aby uvnitř nebyly 
vzduchové bubliny, necháme vychladnout, aby se na 
povrchu vytvořil škraloup, který je chrání před zkažením, 
zavřeme kovovými víčky nebo povážeme fólií, celofánem 
nebo pergamenem. Máme-li povidla řídká nebo vaříme-li 
druhy povidel, které se snadno kazí, doporučuje se je 
ještě sterilovat, aby naše práce nepřišla nazmar.
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Na švestková povidla můžeme použít téměř všechny 
zralé plody odrůd modrých slív, tradičně se takto zpra-
covávaly zejména ‘Švestka domácí‘ a ‘Durancie‘. Na 
výrobu hruškových marmelád a povidel jsou vhodné ze-
jména ‘Amalinská máslovka‘, ‘Magdalenka‘, ‘Merodova 
máslovka‘, ‘Špinka‘ a ‘Solnohradka‘, zklamáním jistě ne-
budou ani povidla z jiných odrůd zralých hrušek.

Sirupy jsou proslazené koncentrované ovocné šťávy, 
které se před konzumací ředí vodou. K jejich výrobě pou-
žíváme měkké, šťavnaté, chuťově výrazné ovoce (např. 
bezinky, maliny, rybíz, jahody). 
Sirupy lze připravit i za studena, některé se připravují 
teplou cestou. Při přípravě za studena ovoce očistíme, 
zalijeme vodou a necháme odstát většinou 24-48 ho-
din. Pak profiltrujeme přes řídké plátno a necháme ještě 
několik hodin sedimentovat, abychom se zbavili zákalu. 
Přidáme cukr a kyselinu citronovou, mícháme, dokud se 
vše nerozpustí. 
Při přípravě za tepla většinou zahříváme již získanou 
šťávu a to pouze k 70 °C, usnadní se tak rozpouštění 
cukru. Pěnu, která při zahřívání obvykle vzniká, sbíráme 
z povrchu děrovanou lžící. Sirup plníme do vymytých 
lahví, někdy se doporučuje lahve vypláchnout nejen vře-
lou vodou, ale i rumem, slivovicí nebo jiným alkoholem.

VýRObA ALKOHOLiCKýCH NáPOjů

V současnosti velice oblíbený způsob zužitkování celé 
řady druhů ovoce. V domácích podmínkách je realizova-
telná výroba ovocných vín, likérů a burčáků (ciderů). 

DeStiLáty – OVOCNé PáLeNKy

Kvalitní destilát je možné získat pouze z kvalitního ovoce 
a dobře založeného a vedeného kvasu. Podle odborníků 
se kvalita kvasu podílí na kvalitě výsledného destilátu 
až z devadesáti procent. 

VLAStNOSti jeDNOtLiVýCH DRuHů OVOCe POužíVANýCH 
K VýRObě OVOCNýCH PáLeNeK
Švestky na výrobu slivovice jsou nejvhodnější surovinou 
vůbec, musí však být dobře vyzrálé, nejlépe se hodí pozdní 
odrůdy. Sklízíme je až v době, kdy začíná docházet ke scvr-
kávání plodů u stopky, tehdy je lze i dobře sklepávat ze 
stromů do připravených plachet. Plody jsou silně aroma-
tické, obsahují nejvíce zkvasitelných cukrů, dobře kvasí.
Rozhodující vlastností pro výběr odrůdy slivoní je je-
jich odolnost proti virovému onemocnění šarka. Plody 
ze stromu zasaženého šarkou nejsou vhodné do kvasů, 
mají menší podíl cukru a nemusí dobře vykvasit.
Kromě ‘Švestky domácí‘ jsou vhodné také ‘Durancie‘, 
‘Wagenheimova‘, ‘bühlská‘ a ‘Zimmerova‘ ze starších 
odrůd, z novějších odrůd bývá vychvalována pálenka  
z ‘Gabrovské‘.
Kvašení třešní probíhá velmi rychle, a to během 10 až 
14 dnů. Proto kvas často kontrolujeme a po vykvašení 
dodáváme ihned k vypálení. Přezrálý kvas snadno oc-
tovatí. K výrobě třešňovice používáme pouze tmavé  
odrůdy, nejlépe ptáčnice – mají velmi dobrou kořeněnou 
příchuť. žluté odrůdy s mdlou příchutí se příliš nehodí.
Zralá jablka a hrušky je vhodnější nechat kvasit ve formě 
vylisované ovocné šťávy (moštu). Nevyzrálé hrušky kvasí 
neochotně, kazí se a zvrhávají se do octového kvašení.
Na výrobu destilátu jsou ze starých odrůd jabloní  
doporučovány především ‘Grávštýnské‘, ‘jadernička mo-
ravská‘, ‘Kardinál žíhaný‘, ‘Panenské české‘ a ‘Strýmka‘. 
Lze použít samozřejmě i jiné odrůdy zralého ovoce.
K výrobě hruškových destilátů jsou podle dlouhodobých 
zkušeností nejvhodnější odrůdy ‘Amalinská máslovka‘, 
‘Magdalenka‘, ‘Špinka‘ a ‘Williamsova čáslavka‘. 
Meruňkovice je jednou z nejlepších pálenek. Předpokla-
dem je zpracování plně vyzrálých plodů.

PříPRAVA
Chceme-li pohostit návštěvu prvotřídní pálenkou z míst-
ních zdrojů, sbíráme ovoce v době plné zralosti. u ně-
kterých druhů ovoce není na závadu jejich přemrznutí, 
příkladem mohou být šípky a trnky. Vytřídíme plody 
nahnilé a silně poškozené, více znečištěné plody omý-
váme. Nahnilé ovoce může nevratně poškodit celý kvas. 
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Nezralé ovoce do kvasných nádob také nedáváme, obsa-
huje málo nebo vůbec žádný cukr, zvyšuje obsah kyselin 
a špatně kvasí. Odstopkování a odpeckování ovoce se 
doporučuje, ale není nezbytně nutné. Někteří pěstitelé 
kvasí již čisté vylisované mošty, někteří hrubou či jem-
nou drť, další zakládají do kvasných nádob ovoce celé. 
Drcení není bezpodmínečně nutné v případě švestek, 
ale hrušky a jablka je vhodné rozdrtit, aby zkvasitelné 
ovocné cukry obsažené v dužnině byly dobře přístupné 
kvašení. Drcené ovoce začíná rychleji a spolehlivěji kva-
sit a tím se snižuje možnost zvrtnutí kvašení. u peckovin 
je nepříjemná přítomnost většího množství nadrcených 
pecek, které mohou dodat pálence drsnou až nahořklou 
příchuť.

ZALOžeNí A VeDeNí OVOCNéHO KVASu 
Kvasem se označuje rozmělněné ovoce, které prošlo 
kvasným procesem, tzn. že cukry obsažené v ovoci byly 
pomocí kvasinek přeměněny na oxid uhličitý a etanol. 
Zásadně kvasíme každý druh ovoce zvlášť. Kvasy při-
pravené z méně kvalitního (nahnilého, plesnivého či 
nezralého) ovoce celkově hůře kvasí a jsou náchylné 
zvrhnout se do octového nebo křísového kvašení. Oba 
procesy vedou k rozložení alkoholu a to v prvním pří-
padě na ocet, a ve druhém se vzniklý etanol rozpadá 
na vodu a oxid uhličitý. Zákon nepovoluje přidávat do 
kvasu cukernaté a škrobnaté látky jako cukr, melasu, 
med, obilí a mouku.

PODMíNKy KVAŠeNí
Kvasnou nádobu umisťujeme do prostředí se stálou tep-
lotou kolem 17 až 20 °C. Kvasinky pracují při teplotě  
5 až 30 °C, ale jejich optimum pro ovocné kvasy je ně-
kde mezi 10, lépe 15 až 20 °C. Nízké teploty rychlost 
kvašení snižují až zastavují, naopak vysoké teploty  
a příliš rychlý prokvas může zapříčinit ztrátu aroma. 
Vyšší teploty s sebou rovněž nesou možnost množení 
nechtěných mikroorganismů, jako jsou bakterie a plísně. 
Má-li kvasinka, která se množí značně pomaleji než bak-
terie, možnost rychlejšího přístupu k cukrům obsaženým 
v ovocné šťávě, vytváří rychleji a ve větším množství líh, 
který rozmnožování nežádoucích bakterií a ostatních 

mikroorganismů potlačuje. V průběhu kvašení by tep-
lota měla být pokud možno co nejstabilnější. Kvasnou 
nádobu zásadně nestavíme tam, kde by byla vystavena 
působení slunečních paprsků a prudkým výkyvům tep-
lot. Kvasy jsou svým složením přirozeně kyselé (pH 4), 
což do určité míry zabraňuje šíření infekce.

PRůběH KVASNéHO PROCeSu
Průběh kvasného procesu můžeme zlepšit přidáním kul-
turních kvasinek, enzymů nebo živných solí, a zajistit tak 
vyšší výtěžnost destilátu při zachování typického aroma 
ovoce. Míchání kvasů, tedy zvýšení přístupu vzduchu, 
které podporuje množení kvasinek, je možné pouze na 
úplném počátku kvašení. Zde stačí například promíchání 
kvasu 2 x během 24 hodin v průběhu prvních tří dnů 
kvašení. Po vytvoření vrchní celistvé vrstvy zvětralého 
ovoce tzv. deky je již míchání na závadu. Výjimkou může 
být snaha o tzv. znovunastartování kvašení například při 
zmrznutí kvasu, avšak zde je nutné postupovat nanej-
výš obezřetně a vrchní vrstvu ovoce odstranit. 

ZPůSOby PříPRAVy KVASu
První způsob spočívá v tom, že v jednom dni natrháme 
ovoce, podrtíme a vložíme do sudu. V tomto případě 
musíme mít předem připravený zákvas – malé množ-
ství kvasícího roztoku ovoce, které slouží jako okamžité 
startovací médium pro zakvašení většího objemu přidá-
vaného ovoce.

Zákvas připravujeme minimálně 3 dny předem, než 
budeme plnit kvasné nádoby. Pro přípravu vezmeme  
2 až 3 kg čerstvého ovoce (meruňky, broskve, švestky, 
hrušky nebo co je k dispozici, které rozmačkáme tak, až 
jsou pevné kousky ovoce ponořeny do šťávy, přidáme 
asi 200 g cukru a pomalu uvedeme do varu. Po rozpuš-
tění cukru udržujeme v mírném varu 10 minut. Pova-
řený zákvas necháme ochladit přibližně na 20 °C. Než 
vychladne, rozpustíme ve vlažné vodě (200 ml) pekař-
ské droždí. Droždí ve vodě mícháme asi tak dlouho, 
dokud se nerozpustí až na kvasničné mléko. Vzniklou 
suspenzi necháme chvíli usadit. u dna zůstávají kva-
sinky živé, u hladiny kvasinky mrtvé, které můžeme 
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opatrně několikrát slít a tím je vypláchnout. Kvasničné 
mléko přidáme do kvasu. Můžeme přidat i špetku síranu 
amonného nebo několik kuliček superfosfátu – jedná se 
o živiny, potřebné k množení kvasinek. Veškerý obsah 
promícháme a přelijeme do 5 litrové zavařovací sklenice 
nebo do jiného obalu uzavíratelného kvasnou zátkou. 
uložíme na teplejším místě při asi 20 až 25 °C a ne-
cháme 2 až 3 dny kvasit. Zákvas začne kvasit během 
několika hodin, což se projeví tvorbou a únikem oxidu 
uhličitého. Rozjetý kvas lze použít na rozkvašení něko-
lika dalších větších nádob s ovocem i již jednou zasta-
veného kvasného procesu. Do kvasu je možno přidat  
i speciální směs na kvašení hrušek, které mají tendenci 
se zvrhnout k octovému kvašení.
 
Druhý způsob spočívá v tom, že si připravíme „rozkva-
šené dno“ v sudu a každý den přidáváme část ovoce 
tak, jak je stačíme trhat. Na rozkvašení dna lze použít 
staré kompoty ředěné vodou 1:1. Do takto připraveného 
roztoku je vhodné přidat kvasinky. 
 
Třetí cestou je připravit rozdrcené ovoce do sudu a při-
dat ušlechtilé násadové kvasinky, které mají tu výhodu, 
že je stačí vsypat do 36 °C teplé vody a za deset minut 
nalít do sudu s ovocem. během několika hodin ovoce 
spolehlivě kvasí. 

Nejsou však kvasinky jako kvasinky. Obecně kvasinky 
prokvašují cukr a přeměňují jej na požadovaný etanol, 
ale současně jsou vyšší koncentrace etanolu pro ně je-
dovaté a zabíjí je – kvasný proces samovolně ustává. 
Divoké kvasinky jsou schopné žít pouze do koncent-
race cca 5 % alkoholu, ušlechtilé kvasinky zvládnou až  
12 % alkoholu a mistři ve své třídě, hlubokokvasné 
kvasinky, jsou schopny prokvasit cukr do obsahu cca  
14 – 16% alkoholu. Dokáží tak výrazně zvýšit výtěžky 
pálenky z ovoce, navíc zachovávají chuť a vůni ovoce 
beze změny.

uKONčeNí KVASNéHO PROCeSu
V průběhu kvasného procesu kontrolujeme, zda se uvol-
ňuje oxid uhličitý a to buď poslechem, vizuálně nebo do 

víka sudu vsadíme kvasnou zátku. K sudu nebo jiné ná-
době lze také čichat, štiplavý plyn spolehlivě poznáme. 
Stanovit správný den D k převozu kvasu do pálenice je 
vždy vděčným námětem diskusí. existují metody a pří-
stroje, které přesně určí stav prokvašení kvasu, nejsou 
však mezi pěstiteli příliš rozšířené. Všeobecně používaný 
cukroměr nebo refraktometr může sloužit pouze jako 
orientační stanovení obsahu cukru, ale není zárukou ur-
čení dostatečného prokvašení. Nejlepším vodítkem pro 
určení správného prokvašení bez přístrojové techniky 
je dodržení přiměřeného časového období při optimální 
teplotě a znalost kvality ovoce a kvasných podmínek. 
Rané ovoce kvasí vlivem vysokých letních teplot rych-
leji, a proto jsou u třešní, meruněk a broskví uváděny 
většinou 3 týdny. Doba kvašení pozdějšího ovoce je zá-
vislá na jeho uložení a zářijové kvasy přicházejí většinou 
na pálení v prosincových termínech. 

u švestek a ostatního ovoce je signálem konce kva-
šení ponoření „deky“ (koláče, který plave na hladině) 
do kvasu. jakmile se začne nořit, odebereme ji opatrně 
z kvasné nádoby. Před vlastním pálením deku z povrchu 
kvasu odstraníme i v případě, že se nenoří, většinou 
bývá napadena plísněmi a mohlo by dojít k poškození 
jakosti destilátu. Pokud možno po ukončení kvašení ne-
necháváme kvas dlouho stát, ale raději jej ihned odve-
zeme k vypálení. V případě, že objednaný termín vypá-
lení kvasu je pozdější a kvasný proces již jeví známky 
ukončení, doporučuje se odebrat kvasnou deku z po-
vrchu, nádobu uzavřít a přemístit do prostoru s velmi  
nízkou teplotou. 

PáLeNí
Pálením je oddělen etanol od zbytku ovoce. Získaná pá-
lenka se na konci procesu ředí na hodnotu cca 50% eta-
nolu. Při procesu pálení neodchází jen etanol, ale další 
složky, které vytvářejí chuť a vůni pálenky. Výrobu desti-
látů z ovocného kvasu bychom dle legislativy měli svěřit 
licencovaným profesionálům nebo pěstitelské pálenici.

CO O PáLeNí říKá LeGiSLAtiVA
Pěstitelské pálení je dle zákona umožněno pouze osobám 
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starším 18-ti let, kteří jsou vlastníky či nájemci pozemku 
(rozuměj zahrady), či získali ovoce jako naturální plnění 
od zaměstnavatele (nutno doložit).
Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž se 
uvádí veškerá osobní data pěstitele, jakož i adresa za-
hrady a množství dovezeného ovoce. tato ohláška se 
společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 
let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu.
Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spo-
třební daní. Pokud si však pěstitel nechá vypálit destilát 
z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, odvede daň vý-
razně nižší. Odváděná daň je již započtena v ceně za pá-
lení a finančnímu úřadu ji platí pálenice. toto zvýhodnění 
je omezeno produkcí maximálně 30 litrů absolutního al-
koholu (tj. např. 60 litrů 50% pálenky na domácnost).  

OVOCNá VíNA

Ovocná vína jsou alkoholické nápoje, které můžeme vy-
rábět téměř ze všech druhů ovoce. Nejlépe se hodí ja-
blka, ostružiny, rybíz, borůvky, angrešt a šípky. Ovoce 
však musí být dobře vyzrálé a šťavnaté. 
Nejchutnější vína lze vyrobit z těchto starých odrůd: ‘Car 
Alexandr‘, ‘bismarkovo‘, ‘Croncelské‘, ‘Grávštýnské‘, 
‘Gdánský hranáč‘, ‘Charlamowski‘ (‘borovinka‘), ‘jader-
nička moravská‘, ‘jeptiška‘, ‘Kanadská reneta‘, ‘Kardinál 
žíhaný‘, ‚Kožená reneta podzimní‘, ‘Panenské české‘, ‘řeh-
táč soudkovitý‘, ‘Strýmka‘ a ‘ušlechtilé žluté‘ a další.
Získanou hruškovou či jablečnou šťávu (viz výroba 
moštů) určenou pro výrobu ovocných vín zakvašujeme 
co nejdříve po vylisování. Přidáváme-li do moštu kva-
sinky, připravíme si zákvas už předem podle návodu na 
sáčku.

Šťávu z ostatního ovoce necháme naopak 2–3 dny v ná-
době ustát, popřípadě nakvasit. Koláč z kalů, který se 
vytvoří na povrchu, sejmeme a vylisujeme zvlášť. čis-
tou šťávu je třeba přecedit, aby se snížil poměr kalů. 
Víno zakvašujeme ve vymytých sudech nebo větších 
lahvích.
Šťávu s přídavkem vody a cukru rozpuštěného v teplé 
vodě naplníme asi do dvou třetin nádob, aby při kvašení 

šťáva nepřetékala. jakmile kvašení ustane, doplníme 
nádoby až po zátku. Nádoby při zakvašování uzavřeme 
kvasnou zátkou. Optimální teplota pro práci kvasinek je 
15–20 °C, doba podle teploty 3–5 týdnů. ukončení pro-
cesu poznáme tak, že bublinky kysličníku uhličitého pře-
stanou kvasnou zátkou unikat.
Pro rychlejší a jistější průběh kvašení je vhodné přidat 
čisté kultury kvasinek, popřípadě živné soli, které ještě 
navíc působí na chuťové a vonné vlastnosti vína. 

StáčeNí VíNA
Dokvašené víno musíme ponechat ještě 2-3 týdny, aby 
se vytvořily vonné a chuťové látky. Poté jej stáčíme do 
lahví hadičkou, která však nesmí být úplně na dně, aby 
nenasála zbylé kaly. Sklenice plníme až nahoru, aby  
i zátka byla vínem smáčena. 

CiDeRy
Specifickým ovocným nápojem je cider, který vzniká 
jednoduchou fermentací jablečné šťávy, jež se nechává 
zrát ve starých dubových sudech ve vhodné teplotě 
a pak se stáčí, čistí, pasterizuje a ředí na požadovaný 
obsah alkoholu – od jednoho procenta až po 8,2 % al-
koholu, může být perlivý i bez bublinek, sladký, suchý, 
poloslaný nebo polosuchý. jde o tradiční nápoj Angličanů 
a Francouzů.
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ho svazu v oboru ovocnářství, člen pěstitelské komise 
čZs a pěstitel několika desítek nových odrůd jádrovin 
a peckovin. 
praslicak@centrum.cz

Bc. Petr Chroust (1974)
vystudoval slezskou univerzitu v opavě, obor historie-
muzeologie. Zaměřuje se na vybranná témata ochra-
ny přírodního a kulturního dědictví venkova a rozvoj 
venkova. Zaměřuje se na propagaci myšlenek pro-
jektu a na technologie zpracování ovoce v minulosti  
a současnosti.
petr.mail@centrum.cz

Pavla Škarková (1977)
vystudovala Přírodovědeckou fakultu univezity Palac-
kého v olomouci, obory ochrana a tvorba životního 
prostředí a ekochemie. Zabývá se hodnocením stavu  
a zátěže jednotlivých složek životního prostředí. je spo-
luautorkou Programů zlepšení kvality ovzduší na krajské 
a místní úrovni. 
sykorovap@seznam.cz

Heřman Menzel (1938)
Pracoval v lesním závodě v městě albrechticích, od  
sedmdesátých let se staral o zámecký park v Linharto-
vech, má zásluhu také na záchraně samotného linhar-
tovského zámku před demolicí. věnuje se vlastní malé 
okrasné školce a studiu lokální historie a legend.



mas oPavsko
občanské sdružení místní akční skupina opavsko vzniklo v roce 2006, v současné chvíli máme 45 členů, mezi kterými 
jsou obce, mikroregiony, zemědělci, podnikatelé a neziskové organizace. v roce 2009 jsme byli podpořeni v rámci 
programu LeadeR, který v současné době realizujeme. tyto peníze z evropské unie jsou určeny pro rozvoj venkova, 
cestovního ruchu na venkově, na opravy památek a sakrálních staveb, pro zlepšení občanské vybavenosti, rozvoj 
místních podnikatelů a na podporu zemědělců v členských obcích. 
mezi další aktivity patří realizace projektů spolupráce s dalšími místními akčními skupinami našeho kraje. díky těmto 
projektům se snažíme obnovit zájem o ovocnářství a propagaci technických památek. Rovněž se snažíme psát projekty 
do nadací a dalších programů. 
v roce 2011 se podílíme na organizaci mezinárodní setkání LeaderFest 2011, díky kterému již podruhé přijedou do 
našeho kraje zástupci mas z čR, slovenska, Polska, Francie, řecka, Litvy, Rakouska, Finska a mnoha dalších zemí. jsme 
otevřenou organizací, která nabízí spolupráci všem aktivním občanům, kteří mají zájem o rozvoj našeho regionu.  

mas RoZvoj kRnovska
obecně prospěšná společnost místní akční skupina Rozvoj krnovska vznikla v roce 2004 a působí na území 24 obcí 
mikroregionu krnovsko.
v roce 2009 byla naše mas podpořena v rámci programu LeadeR.  nyní se stává pomocníkem komunální sféry (zastupitelů 
a starostů obcí) a jedinou nno, která se zabývá komplexně zlepšováním úrovně života na krnovském a osoblažském 
venkově. 
kromě projektu spolupráce ovoce k lidem, lidé do sadů, ve kterém se snažíme obnovit zájem o tradiční ovocnářství, se 
podílíme také na organizování dalších aktivit pro širokou veřejnost – volejbalového turnaje, tradičního hudebního léta 
v osoblaze a cyklistického výletu. v roce 2011 vyhlašujeme ve spolupráci se sdružením obcí osoblažska fotografi ckou 
soutěž nejkrásnější stromy v krajině.  
věříme, že s postupným zvyšováním kvality života na našem venkově dosáhneme většího zájmu o tuto oblast jak ze 
strany podnikatelů, zemědělců, občanů, ale i státu.

evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: 
evropa investuje do venkovských oblastí

www.ovocne-stezky.cz


