
PRO
ZAHRÁDKÁŘSKOU 
PRAXI 7

K SEZNAMU POVOLENÝCH ODRŮD 
U JEDNOTLIVÝCH OVOCNÝCH DRUHŮ

Úvod a jabloňové odrůdy:

Seznam povolených odrůd, naposledy vydaný M in is te r
stvem zemědělství a výživy v r. 1970 (sestavený Ústředním  
kontro ln ím  a zkušebním ústavem zemědělským), byl v roce 
1971 obohacen u jednotlivých ovocných druhů o řadu o d 
růd dalších.

O tázka sortim entu, jeho rozšiřování nebo omezování, 
může být předm ětem  rozličných úvah. Všeobecně lze kon
statovat, že žádný sortim ent není záležitostí trvalou a ne
měnnou a je  nutno p o č íta t s tím , že během let budou 
ze sortim entu vyřazeny některé odrůdy, které se pro jeví 
jako  nevhodné a nah rad í se odrůdam i jiným i, u nichž se 
prokáže, že svými vlastnostm i vyhoví lépe pěstitelským ná 
rokům té které doby.

Pokud jd e  o počet odrůd, je  nutno vycházet z toho, že 
pro potřeby velkovýroby by sortim ent měl být co nejvíce 
omezen tak, aby odpov ída l ekonomickým zásadám. Tomu
to omezenému sortim entu se budou musit p řizpůsobit naši 
zahrádkáři-ovocnáři, kteří m a jí větší rozlohu pozemku a 
h o d la jí se u p la tn it na trhu. Pro velkovýrobu a pro tyto 
zahrádkáře by to  měl být sortim ent odrůd „tržn ích", pokud 
je  ja ko  takový u jednotlivých ovocných druhů v listině 
uveden.

Neznamená to, že velkovýroba pěstuje dnes jen odrůdy 
„tržn í", prozatím  řada odrůd velkovýrobně pěstovaných 
p a tří do skupiny odrůd „ostatn ích". Jsou to  u ja b lek  ze
jm éna odrůdy O ldenburg , Parména zlatá, O nta rio , Bos- 
coopské a počíná se opět rozšiřovat neprávem opom íjené 
Zvonkové. Je věcí da lš ího  vývoje, kdy a ja k  pře jde velko
výroba na pěstování jen m álo odrůd tržních a zahrádkáři 
-  ovocnáři -  se budou muset přizpůsobit nejenom  požado
vanému sortim entu, nýbrž navíc i nové techno log ii pěsto
vání tak, aby m ohli d odáva t v nejvyšší m íře ovoce první 
jakosti. Jedině tak obsto jí v konkurenci s ovocnářskou ve l
kovýrobou, která bude d o dáva t stále větší množství výběro-



vého ovoce, a s dovozem, který pravděpodobně bude i na
dále podstatnou složkou zásobování, zejména zimními 
jablky.

Nelze si nepovšimnout ani té skutečnosti, že bude na
růstat konkurence mezi ovocem tvrdým a ovocem jižním, 
které při neustálém zvyšování životní úrovně bude, zejmé
na v zimních měsících, důležitým činitelem pro zásobován! 
obyvatelstva čerstvým ovocem, bohatým na obsah vitaminů.

Jiná je situace u zahrádkářů — samozásobitelů, jejichž 
snahou je a zůstane vypěstovat dostatečné množství ovoce 
pro sebe a svou rodinu. U těchto zahrádkářů nelze vy
stačit s několika málo odrůdami, zejména u jádrového ovo
ce, a to proto, že zahrádkář plným právem požaduje, aby 
na jeho zahradě byly zastoupeny odrůdy letní, podzimní, 
zimní a pozdně zimní. Žádá větší výběr odrůd i proto, 
aby mohl volit pro svou zahrádku takové, které vyhovují 
daným ekologickým podmínkám; zahrádkář si totiž větši
nou nemůže podmínky prostředí volit, nýbrž je odkázán 
na ty, které jsou právě k dispozici.

Kromě toho bude požadovat odrůdy výkonné, protože 
v budoucnu mu nebude zahrádka sloužit jen k pěstování 
ovoce, event. zeleniny. Podstatnou její část bude tvořit část 
okrasná, podmínkou přitom ovšem bude, aby současný 
zahrádkář přešel na moderní technologii pěstování ovoce. 
Musí si především uvědomit, že předpokladem úspěšného 
pěstování nových výkonných odrůd je intenzívní pěstování 
na nízkých tvarech. Při tom nebude možno beze zbytku 
přejímat technologii velkovýroby, zejména pokud jde o tva
ry a řez, nýbrž pěstování nízkých tvarů bude nutno podřídit 
specifickým poměrům zahrádkářským.

Zbude ovšem ještě mnoho zahrádkářů, kteří z toho či 
onoho důvodu nebudou moci nebo nebudou chtít pěstovat 
nízké tvary. Pro tyto zahrádkáře je nutno v sortimentu pa
matovat na odrůdy, hodící se pro pěstován! na vyšších 
kmenných tvarech, ale i zde by měla být intenzita pěsto
vání zdůrazněna,

K listině povolených odrůd:
Jak již bylo řečeno, skládá se listina povolených odrůd 

u význačných ovocných druhů ze 2 oddílů: odrůdy tržní a 
odrůdy ostatní. Některé z odrůd v listině zapsaných jsou 
povoleny předběžně, jiné jsou dosud ve státních odrůdo
vých zkouškách. Jablko Solivarské je povoleno jen pro 
východní Slovensko. Watervlietské mramorované pro vý
chodní Čechy a severní Moravu a Chodské pro oblast 
Šumavy.

V rámci listiny je většina odrůd, které zahrádkáři na 
svých poradách v roce 1969 v Praze — o jabloňových 
odrůdách — a v r. 1971 v Pardubicích -  o ostatních ovoc
ných druzích — zvláště pro zahrádkáře doporučili. Jsou 
v dalším výčtu odrůd označeny*.

K jednotlivým druhům:
1) Jabloně

Uvažujeme-li o pěstování jabloní na našich zahrád
kách, dojdeme k závěru, že zahrádkář potřebuje jen 
několik málo odrůd letních, protože tyto odrůdy svým



zráním  sp ad a jí do doby, kdy je  dostatek jiného ovoce. 
O drůd podzimních a ranně zim ních — vánočních, potře
buje již více, á le  pochopitelně jeho největší zájem  je 
soustředěn na odrůdy zimní až pozdně zim ní, které by 
vydržely v dobré chuti až do sklizně jahod a třešní. 
Uvažujem e-li o jabloňových odrůdách z tohoto h led iska , 
musíme si uvědomit, že na dobu sklizňové a konzumní 
zralosti budou mít vliv jed nak ekologické podmínky 
stanoviště, jed nak i způsob pěstování. J iná  bude doba 
konzumní zralosti v nízkých a teplých polohách , jiná  
v polohách horských. Pokud jd e  o způsob pěstování, 
je  nutno zdůraznit, že stoupa jíc í intenzita pěstování 
bude mít za následek urych lení ja k  sklizňové, tak ze
jm éna konzumní zralosti jab lek .

Seznam povolených odrůd:
A Tržní odrůdy

a) letní: 1) James Grieve*
b) zimní: 2) Bláhovo oranžové*, 3) Coxova reneta*,

4) Dukát, 5) Golden Delicious*, 6) Idared*, 
7) Jonathan*, 8) Mc Intosh*, 9) Spartan*, 
10) Starking*

B Ostatní odrůdy
a) letní: 1) James Grieve Red*, 2) Průsvitné letní*,

3) Stark Earliest*
b) podzimní: 4) Albrechtovo*, 5) Oldenburgovo
c) zimní: 6) Alkmene*, 7) Banánové zimní*, 8)

Boscoopské červené, 9) Breuhahnovo*, 10) 
C livia, 11) ústecké  lahůdkové*, 12) Frey- 
berg, 13) Goldspur*, 14) Jori-a-Red*, 15) 
Kiddš orange Red, 16) Matčino*, 17) On
tario*, 18) Parména zlatá, 19) Red Spur 
Delicious*, 20) Solivarské ušlechtilé, 21) 
Sudetská reneta, 22) Starkrimson Delic i
ous*, 23) Watervlietské mramorované*, 24) 
Wealthy Double Red*, 25) Zvonkové*.

V roce 1971 byly nově povoleny tyto odrůdy:
a) letní: Red M elba*
b) podzimní: Lobo*
c) zimní: Cherry Cox*, H á jkova m uškátová reneta*,

Sca rle t Staym ared*
d) krajové: Chodské* pro oblast Šumavy

Major* pro oblast severní Moravy 
V roce 1970 byly restringovány tyto odrůdy: Red D eli

cious, Vilémovo, Wagenerovo, Wealthy, s tím, že ze školek 
mohou být uváděny do oběhu naposledy v r. 1974.

Z hlediska intenzity pěstování je  možno s úspěchem pěs
tovat ovšem za předpokladu náležité péče a ve správ
ných polohách, ve formě polokmenu, ev. vysokokmenu, asi 
tyto odrůdy:
A  odrůdy tržní: Idared , Jonathan , M c Intosh, Starking
B odrůdy ostatní: Albrechtovo , Průsvitné letní, Banánové 

zim ní, Boscoopské červené, Č istecké la 
hůdkové, M atčino , O ntario , Parm éna 
z la tá , So livarské ušlechtilé , W atervlietské 
m ram orované, Zvonkové,



Z nově povolených odrůd a odrůd kra- 
kra jových : Scarlet Staym ared, Chodské 
a M ajor.

V seznamu tržních odrůd najdem e všechny h lavní o d 
růdy světového významu.

James G rieve* —  pozdně le tn í až ranně podzim ní odrůda 
by neměla chybět v žádné zahrádce. H odí se výborně 
k pěstování na nízkých tvarech všeho druhu na bujnějších 
podnožích. Rodí bohatě a každoročně. Z mnoha ex is tu jí
cích barevných m utací byla povolena odrůda James Grieve  
Red', která se vyznačuje krásně červeně žíhaným líčkem.

Coxova ren e ta ' je  dosud považována za ne jchutnějš í ze 
všech jab lek. Vyžaduje ne jlepší půdní i k lim atické podm ín
ky (hlubokou propustnou půdu a dostatečnou vzdušnou 
vlhkost) a harm onickou výživu. Roste středně bu jně a hodí 
se jen k intenzivním u pěstování na nízkých tvarech na 
všech běžných podnožích. H od í se i na plošné tvary. Rodí 
sice pravidelně, výnosy však nejsou příliš  velké. Do listiny 
povolených odrůd byla zapsána je jí celočervená mutace 
Cherry C ox', která podle dosavadních zkušeností má lepší 
výnosy, nedosahuje však zcela chuti mateřské odrůdy.

Z mnoha kříženců, vzniklých z Coxovy renety, je  v listině 
zapsána Bláhova oranžová reneta* (Cox x W agener), vý
borná zahrádkářská odrůda dom ácího původu. Pro svůj 
vzpřímený růst se nehodí na palmety. O pro ti mateřské od 
růdě, která je  jab lkem  vánočním , vydrží Bláhova oranžová 
reneta ve výborné chuti do konce března. Rodí v chom á
čích a je  proto nutné pro trháván í p lodů. D alší odrůdou 
této skupiny je  K id ď s  O range  Red (Cox x Delicious Red), 
chuťově velmi dobré jab lko . Strom roste bu jně a rodí 
každoročně. U všech odrůd ze skupiny Coxovy renety nutno 
konstatovat, že plody m a jí sklon k vadnutí a z toho d ů 
vodu vyžadují dostatečně vlhký sklep.

G olden D elicious* je  světová odrůda I. tř ídy  a hodí 
se jen do ne jtep le jš ích  podm ínek. Předpokladem  úspěšné
ho pěstování té to odrůdy je  dokonale propustná půda a 
harm onická výživa. H od í se jen pro intenzívní pěstování 
na nízkých tvarech. Všeobecně lze říci, že ta to  odrůda 
se dá pěstovat u nás s úspěchem jen ve velmi omezených 
oblastech, a i v nich dosahuje jen m álokdy světových p a ra 
metrů ja k  co do velikosti p lodů, tak i je jich  tvaru, i když 
je  chuťově velmi dobrá. Vyžaduje d louhou vegetačn í dobu 
-  nejm éně 150 dnů. Přesto však se na jdou u našich za
hrádkářů místa s vyhovujícím  m ikroklim atem  a nelze proto 
pěstování té to  náročné odrůdy pro zahrádkáře  vyloučit. 
Trpí rzivostí slupky a v těžkých nepropustných půdách stru- 
povitostí. Totéž p la tí i pro povolenou růstovou m utaci 
G oldspur*, která podle dosavadních zkušeností vyžaduje 
ještě delší vegetačn í dobu.

Z povolených odrůd p a tří do skupiny G olden D elicious 
dom ácí zim ní odrůda D ukát (G olden D elicious x Cox), 
ja b lko  vyn ika jíc í chuti, které sice není pěstitelsky tak n á 
ročné, a le  vyžaduje dokonalou harm onickou výživu, protože 
jin a k  křenčí, a Freyberg (G olden D elicious x Cox), které 
však ve vyn ika jíc í chuti vydrží pouze do vánoc, později 
ztrácí typickou kořenitost, i když se dá skladovat velmi 
dlouho. Podobně ja ko  Coxova reneta i G olden D elicious 
n odrůdy z něho vzniklé, během uložení většinou vadnou.



Jonathan* je  u nás nejznám ější zimní odrůdou vzhledem 
k je jím u  d louholetém u dovozu z M aďarska. Pěstitelsky je 
náročné na vysokou vzdušnou i půdní vlhkost a d a ří se 
pro to  lépe v podhorských oblastech. V nepříznivých p o d 
m ínkách trp í silné pad lím . Roste středně bu jně a rod í na 
dlouhém  plodonosném  obrostu. Všude tam, kde p lody ne
dosahu jí dostatečné velikosti —  a takových stanovišť je 
mnoho, lze doporuč it pěstování novější odrůdy Idared*, 
která vznikla z odrůd Jonathan a W agener. Tato odrůda 
se jeví jako jedna  z nejúrodnějších odrůd vůbec a pod le  
dosavadních zkušeností je  odrůdou přizpůsobivou různým 
pěstitelským oblastem , s výhradou ob lastí s velmi suchým 
ovzduším. Chuťově sice nedosahuje zcela chuti Jonathanu, 
avšak úrodností a pravidelnou plodností, ve likostí a k rá 
sou plodů, je j převyšuje. Vyžaduje dobrou ochranu proti 
p a d lí a v příliš vlhkých podm ínkách i proti strupovitosti. 
Rodí taktéž na dlouhém  plodonosném  obrostu, a to  vět
šinou již  na jednole tých výhonech. Stejně jako u W agenera 
vyskytly se i u odrůdy Idared některé klony, trp íc í virovým 
zplošťováním  větví. Jako da lš í povolená odrůda ze skupiny 
Jonathan je  odrůda Jon-a-Red*, která se mnohem lépe vy
barvu je  (m utace odrůdy Jonathan).

Mc Intosh* je červené vánoční jab lko  s dokonalou h a r
monickou chutí. Vyžaduje hlubší, dobře propustné, teplé 
živné půdy, i když sušší, a zejména oblasti s malou vzduš
nou vlhkostí. Roste středně bujně a hodí se na všechny 
druhy pěstování. Jeho nevýhodou je sklon ke strupovitosti, 
padán í plodů a ke střídavé plodnosti.

Z velikého množství odrůd, vzniklých buď jako jeho se- 
menáče, nebo na podkladě záměrného křížení, byly za
psány do listiny povolených odrůd le tn í odrůda Red M elba*. 
jedno z nejlepších srpnových jab lek , arom atická podzim ní 
odrůda Lobo* a zimní odrůda Spartan* (M c Intosh x New- 
town). Všechny odrůdy, pocháze jíc í z Mc Intoshe, a tudíž 
i odrůdy právě jm enované, m a jí v podstatě shodné pěsti
telské podm íky s mateřskou odrůdou. Nejvýznačnější z nich 
je  odrůda Spartan, která sice zcela nedosahuje chuti 
Mc Intoshe, rodí však pravide lně ji, méně padá a méně trp í 
strupovitosti. Také konzumní zralost je  o jeden měsíc delší. 
Nevýhodou této odrůdy je, že při velkých úrodách je putno 
plody pro trhávat, nebo usměrňovat úrodu vhodným řezem 
plodonosného obrostu, protože jin a k  jsou p lody drobné.

Starking* je  barevnou m utací světoznámé odrůdy Del i - 
cious Red. Je to  jab lko  velké, červeně žíhané, žebernaté, 
s p řev lá d a jíc í sladkou chutí, pozdně zimní. Strom roste 
středně bujně až bujně. I když se mu d a ří celkem všude, 
dokonalé chuti dosahu jí jen plody z ne jtep le jš ích  p odm í
nek, kde při sklizni koncem října  m ají dužninu bílou nebo 
smetanově bílou. Všude jin d e  je Starking jen mdle sladké 
chuti a nelze proto jeho pěstování v nepříznivých podm ín
kách doporučit. Úrodnost té to odrůdy je většinou jen 
střední, i když pravidelná.

Mnohem  větší úrodnosti a krásy plodů dosahují jeho 
barevné a současně růstové m utace Starkrim son* a Red- 
spur Delicious*. O ba tyto polovzrůstné typy, tzv. spurtypy, 
se liš í od standartn í odrůdy Starking rozmytou červenou 
barvou slupky a rozdílným způsobem růstu. Koruna stromů 
spurtypů tvoří jen cca -/3 koruny stromů standartn ích. Tyto 
spurtypy měly by se pěstovat jen na bujnějších podnožích 
a to pouze ve form ě volně rostoucího tvaru s větším poč-



tem základních větví a středním  výhonem, a to  jen ve velmi 
teplých oblastech.

D ále nejsou popisovány, až na některé vyjímky, staré 
odrůdy zahrádkářům  dostatečně známé.

Z ne jrannějších  ja b lek  je v lis tině zapsána odrůda Stark 
Earliest*, barevné jab lko , které zraje někdy o něco dříve 
než Průsvitné letní. Je odrůdou, která vyžaduje intenzívní 
pěstování. Je nutná stálá obnova plodonosného obrostu, 
protože jin a k  velmi brzy rod í jen  drobné nestandartn í 
ovoce. v v

Z podzim ních odrůd je pro svou úrodnost všeobecně zná
mé ja b lk o  O ldenburgovo, chuťově jen druhé jakosti (dobře 
se hodí na kompoty). N áhradou za tu to  odrůdu bude pro 
zahrádkáře  novější německá odrůda Alkm ene* (O ldenburg  
x Cox), která podle dosavadních zkušeností je  nejenom 
vysoce úrodná, a le  i chuťově velmi dobrá. Doba konzumní 
zralosti je  stejná jako  u O ldenburga. H od! se jen pro 
in tenzívní pěstování na vzrůstnějších podnožích.

Boscoopské červené: od pěstování té to  zimní odrůdy 
budou zahrádkáři ustupovat pro je jí velmi bujný růst (na 
menší tvary se hodí jen na M IX), střídavou plodnost, 
p raskání p lodů a malou odolnost proti mrazu jak  ve dřevě, 
tak  i v květu. Pěstovat se bude i nadále  v extenzívních 
výsadbách na vysokých stromech, kde bude vyhovovat pro 
velikost p lodů i pro svou navinulou kořenitou chuť, která 
je  lepší u původního Boscoopského než u jeho červené
mutace. ........................  . . .

Clivia (O ldenburg  x Cox) —  ta to  novější německá odrůda 
je sice vhodná pro intenzívní pěstování zejména vzhledem 
k d louhé konzumní zralosti (až konec dubna), avšak pjody 
i při největší péči zůstávají většinou drobné. Chuťově se 
nevyrovná Coxově renetě.

Sudetská reneta —  ta to  odrůda, která se již v době mezi 
dvěma vá lkam i velmi rozšířila, zejména u zahrádkářů,^ se 
jeví jako  odrůda méně vhodná, až na některé, zejména 
vyšší oblasti. Roste slabě, trp í pad lím  i strupovitostí, rodí 
střídavě a má nejistou konzumní zralost (někdy do února, 
jin d y  do lis topadu). Pro tyto nepříznivé vlastnosti bude 
asi z našich zahrádek postupně ustupovat.

W ealthy Double Red* —  celočervená m utace odrůdy 
W ealthy byla zařazena do listiny místo restringované o d rů 
dy W ealthy, zahrádkářům  dostatečně známé.^

Zvonkové* —  této odrůdě, která sice není zcela mrazu- 
vzdorná a po třebu je  tep lé  stanoviště, budou zahrádkáři 
věnovat v budoucnosti zvýšenou pozornost. U kázalo se totiž, 
že se téměř všude na jde vhodné m ikroklim a pro tu to 
pozdně zim ní odrůdu, která vydrží bezpečně až do sklizně 
jahod  a třešní. Její skladovatelnost i schopnost dopravy 
je  výborná, tém ěř beze ztrát. Je to  ja b lko  žluté, navinulé, 
avšak s výraznou kořenitostí. Roste slabě až středně bujně 
a hodí se zejména pro intenzívní pěstování na volných 
zákrscích.
Další nově povolené odrůdy jsou:

H ájkova muškátová reneta* a Scarlet Staymared*.

N apsa l: Dr. Josef Bouchal 
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