
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko - geologická fakulta 

Institut environmentálního inženýrství  

 

 

Ovocnictví a staré ovocné dřeviny 

v lokálním krajinném rázu  

(Linhartovy, Slezsko) 
 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autor práce:  Bc.  Petra Mužíková 

Vedoucí práce:  Ing. Jiří Kupka, Ph.D. 
 

 

Ostrava 2014 



VŠB – TECHNICAL UNIVERZITY OF OSTRAVA  

Faculty of Mining and Geology 

Institute of Environmental Engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit cultivation and old fruit trees in the 

local landscape charakter 

(Linhartovy village, Silesia)  
 

 

 

 

 

 

DIPLOMA THESIS 

 

 

 

 

 

 

 

Author:  Bc.  Petra Mužíková 

Supervisor:  Ing. Jiří Kupka, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2014 



 



 



Prohlášení  

 
Prohlašuji, že 

 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 

jsem všechny použité podklady a literaturu. Ve své programové aplikaci jsem použila 

modul pro transformaci vektorových dat mezi prostorovými referenčními systémy, 

vytvořený ing. Markétou Hanzlovou.  

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č.121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, obsažené v Záznamu  

o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové práce, budou zveřejněny  

v informačním systému VŠB-TUO.  

- Souhlasím s tím, že diplomová práce je licencována pod Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported licencí. Pro zobrazení kopie této 

licence, je možno navštívit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/  

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu o komerční využití z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci  

k jejímu komerčnímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna  

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

V Ostravě dne 30. 4. 2014 

Bc. Mužíková Petra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji panu Ing. Jiřímu Kupkovi, Ph.D., za odborné vedení při zpracovávání 

diplomové práce a také za poskytnutí odborných konzultací. Dále bych chtěla poděkovat 

panu doc. Dr. Ing. panu Zdeňku Neustupovi, za poskytnutí technického zázemí a cenné 

pomoci při vytváření mapových podkladů. Rovněž bych chtěla poděkovat panu Heřmanu 

Menzelovi, který mi velice pomohl při determinaci ovocných dřevin. 

  



ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá problematikou starých a krajových odrůd ovoce na 

území Slezska, respektive v katastrálním území vesnice Linhartovy a části katastrálního 

území Krásné Loučky, obě vesnice se nachází v Osoblažském výběžku. Práce informuje  

o současných trendech v ochraně, možnosti využívání ovoce v minulosti a dnes. Dále se 

zabývá významem těchto odrůd. Součástí rešeršní části je i vymezení modelového území. 

Bylo provedeno terénní šetření, kdy se zmapovaly tyto ovocné dřeviny v různých 

extenzivních typech výsadeb. Zhodnotil se celkový stav a bylo navrženo další možné 

využití ovocných druhů v lokálním krajinném rázu.  

Klíčová slova: staré a krajové odrůdy, ovocné dřeviny, místní krajinný ráz, Slezsko  

  



ABSTRACT  

This thesis deals with the old and local varieties of fruit in Silesia, respectively, in 

the administrative area Linhartovy and Krásné Loučky, they are located in Osoblažsko. 

The thesis informs about current trends in conservation, the posibility of using fruit in the 

past and today. It also deals with the mening of these varieties. Part of the search is the 

definitiv of the model area. It was conducted field research hen mapping these fruit trees in 

different type sof extensit plantings. Reviewed the overall situation and suggested the 

possible use of other fruit species in the local landscape character.  

Keywords: old and local varieties, fruit trees, local landscape charakter, Silesia  



Seznam použitých zkratek 

ČSOP  Český svaz ochránců přírody 
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1 ÚVOD 

„Chceme-li pro přírodu něco udělat, 

musíme ji nejdříve dobře poznat,  

a chceme-li něco zlepšit, měli bychom 

začít u sebe.“ 

neznámý autor 

 

Tradiční ovocnářství má na území České republiky velmi silnou tradici. Ovoce  

se pěstovalo původně v selských zahradách a v silničních stromořadích. Ovocné zahrady  

se ve Slezsku nacházejí téměř u kteréhokoliv stavení, což dokladuje, že Slezané ovocné 

stromy milovali a zahradu považovali jako přirozenou součást své usedlosti. Podobně jako 

jinde v ostatních částech naší země i zde fenomén ovocnářství zahrnuje pestrou paletu 

aktivit a zájmů. Ovocné stromy poskytují nejenom potravu pro místní obyvatelstvo, ale  

i pro řadu živočichů. Mají také významné mimoprodukční funkce, jako jsou například 

protihluková bariéra u alejí nebo také migrační koridor u mezí. Bývá s nimi spojována 

tradice v obvyklých činnostech, jako jsou výroba moštů, pálenek, marmelád, sirupů, sušení 

ovoce, včelařství i dokonce výroba předmětů z ovocného dřeva. V neposlední řadě jsou 

spolutvůrci místního krajinného rázu – doprovázejí cesty, obohacují meze a ulice. 

Častokrát jsou zastoupeny v sadech a zahradách (Lokoč et al., 2011). 

Vlivem své trojrozměrnosti přispívají k vytvoření prostorových účinků a struktury 

v rovině a v pahorkatině umocňují jejich topografické členění. Variabilní seskupení, různé 

tvary a velikosti stromů, proměnlivá barevná paleta během celého roku obohacují vzhled 

kulturní krajiny a zvýrazňují i její rekreační a estetickou funkci. Ovocné stromy rovněž 

vytvářejí propojení prostoru a umožňují nenásilné začlenění staveb do lokálního krajinného 

rázu (Říha, 2008). 

V posledních desetiletích se nejenom z tohoto kraje vytratil nejeden solitérní strom, 

alej či starý sad. V obchodech se stále více prodávají zahraniční odrůdy převážně  

ze sousedního Polska. Zavařeniny, mošty a marmelády se vyrábějí pouze pro vlastní 
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potřebu, převážně u starší generace obyvatel. Ubývá i odborníků v oblasti o správnou péči  

o ovocné stromy. 

Cílem předkládané diplomové práce je zhodnocení stavu ovocnictví, ve vesnicích 

Linhartovy a části vesnice Krásné Loučky. Dalším cílem je zdokumentování a zmapování 

starých a krajových odrůd ovocných dřevin na tomto území a zhodnocení dalšího možného 

využití těchto odrůd v místním krajinném rázu. 
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2 SOUČASNÉ TRENDY V OCHRANĚ STARÝCH A 

KRAJOVÝCH ODRŮD  

2.1 Definice základních pojmů 

Ovocnictví: Jde o jednu z částí hospodářského průmyslu, která se zabývá 

pěstováním a zužitkováním ovocných stromů. Zabývá se následující problematikou:  

1. pěstování ovocných dřevin, 2. péče o ovocné stromy a za 3. zužitkování ovoce (Vlk, 

2002). 

Odrůda: Podle mezinárodního kódu lze definovat jako soubor pěstovaných rostlin 

s jednotnými morfologickými znaky, jednotnými cytologickými, fyziologickými, 

biologickými a hospodářskými vlastnostmi, kterými se odlišuje od jiné odrůdy stejného 

druhu plodiny. Znaky a vlastnosti typické pro odrůdu jsou geneticky podmíněné a jejich 

genetický základ představuje určitý genotyp odrůdy. Znaky a vlastnosti odrůdy musí být 

zachovány při množení do dalších generací. Odrůda je úředně registrována, množení 

odrůdy a obchodování s ní se řídí platnými zákonnými předpisy (Chobotský, 2000; Rod 

 a kol., 1982). 

Staré odrůdy (historické): Pod tímto pojmem se označují odrůdy, jejichž doba 

rozšíření dosahuje několika desítek 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 šlechtitelství a následné rozšiřování nových odrůd ovoce. Některé ze starých 

odrůd se nadále pěstují, jako jsou („Jonathan“, „Ontario“ a jiné). Některé ze starých odrůd 

postupně zanikají („Astrachán bílý“, „Cornwallské hřebíčkové“) (Tetera a kol., 2006). 

Podle dalšího rozdělení lze u starých odrůd rozlišit odrůdy historické, které vznikly před 

rokem 1870 a klasické, které vznikly mezi lety 1870 – 1950 (Boček, 2008). 

Krajové odrůdy (místní): V současnosti se setkáváme s výrazem stará a krajová 

odrůda. Často mezi těmito pojmy bývá rovnocennost v jejich hodnocení. Přitom krajová 

odrůda je tedy taková, u které se její pěstování soustředilo v určitém kraji, ze kterého  

i pochází. Teoreticky nemusí být vůbec dlouhodobě pěstovaná. Dle Kamenického (1926) 

není jejich přirozené rozšíření nezbytné. Pokud se v krajině nachází pouze jediný exemplář 



Bc. Mužíková Petra: Ovocnictví a staré ovocné dřeviny v lokálním krajinném rázu 

(Linhartovy, Slezsko) 

2014  4 

 

místní odrůdy, nelze ještě hovořit o krajové odrůdě, protože nevykazuje prozatím žádný 

hospodářský význam (Boček, 2008). 

Krajové odrůdy jsou složité populace, dobře přizpůsobené určitým užším lokalitám, 

v nichž prokazují nejen vysokou odolnost, výkonnost, ale také specifické kvalitativní 

znaky. Jejich vývoj probíhal po staletí přirozeným působením místních klimatických 

faktorů, vlastnosti půdy a určité přirozené minimální selekce prováděné pěstitelem. 

V jednotlivých obdobích nedosahují vždy maximálních výnosů, ale v průměru let se 

přizpůsobily na tolik, aby byly spolehlivě výnosné (Řezníček, 2002).  

Do této skupiny zpravidla řadíme ty, které nebyly vyšlechtěny konkrétním 

šlechtitelem, nebo mají jen minimální ovlivnění, jsou produktem lidového výběru  

a především dlouhodobého působení místních přírodních a pěstitelských podmínek. Mezi 

jejich vlastnosti patří vysoká výkonnost, odolnost a další specifika. Tyto odrůdy vznikaly 

často nahodile a díky svým specifickým vlastnostem byly rozmnožovány do celého kraje  

a nezřídka i do jiných oblastí po celé zemi (Lokoč et al., 2011). 

Jiný přístup vnímá za krajovou tu odrůdu, která se v určité oblasti pěstuje kvůli 

kvalitnímu ovoci ve větší míře a není podstatné, zda se v kraji vyskytovala odpradávna 

nebo byla cílevědomě vyšlechtěna a dále pak množena. Pokud se však rozšíří jinam, kde se 

jí může dařit a má v dané lokalitě stejné nebo podobné podmínky pro život, půjde o odrůdu 

lokálně rozšířenou (Kamenický, 1926). 

Tyto odrůdy dostávaly na mnoha místech lidové názvy, ve kterých se projevuje 

jazyková mnohotvárnost, místo či oblast původu, jméno pěstitele, barva, tvar a chuť plodu, 

barva dužniny i jiné vlastnosti. Jiné byly pojmenovány podle doby uzrávání nebo podle 

místa, odkud štěp pocházel (Lokoč, Lokočová, 2010). 

Odrůda lokálně rozšířená: Pod tímto značením lze například zařadit odrůdu 

hrušně „Solanka“, která vznikla v krajině poblíž Libochovic. Pokud se dále šíří v kraji 

značí se tedy odrůdou lokálně rozšířenou. V některých případech takové odrůdy, které se 

rozšíří dále v krajině, mohou předstihnout svojí kvalitou ostatní odrůdy pěstované  

na daném území. 

Rodinná odrůda: Nezisková organizace pro podporu biodiverzity Gengel na svých 

webových stránkách popisuje tento pojem jako odrůdy, neznámého původu, které se 
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 po několik generací pěstovaly v jedné rodině. Často se užívaly k přípravě oblíbeného 

pokrmu (Gengel, 2002). 

Moderní odrůdy (vyšlechtěné): Jsou výsledkem cílevědomé šlechtitelské práce  

a zaměřené především na ekonomický efekt. Jsou specializovanější a při kvalitní 

zemědělské technice výnosnější, také dobře pomologicky popsané. Některé se rozšířily 

 do celého světa „Golden Delicious“. V souvislosti s kulturními odrůdami se rozšiřují také 

nové odrůdy – nově vyšlechtěné, často s cizích krajin, k nám importované (Tetera a kol., 

2006; Boček, 2008). 

K nejznámějším šlechtěným odrůdám jabloní se řadí „Golden elicious“, „Angold“, 

„Melodie“, „Karmína“, „Rubín“ a další. Z hrušní: „Amfora“, „Dicolor“, „Dita“, „Gracie“, 

„Milada“, „Nitra“ a další (Lokoč, 2011). 

Šlechtění ovoce: Proces, zachovávání a zdokonalování vlastností stávající odrůdy 

nebo jejího klonu výběrem (selekcí). Dalším procesem může být získávání zcela nových 

kvalit vzájemným křížením (hybridizací) vytypovaných odrůd ovoce, u nichž je větší 

pravděpodobnost předat dobré vlastnosti na potomstvo (Chobotský, 2000). 
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Po druhé světové válce vlivem socializace nastala rychlá změna charakteru krajiny, 

která se u nás vyvíjela po staletí. V krajině byly narušeny přirozené ekosystémy a nastal 

úbytek mnoha odrůd, druhů a dokonce celých společenstev. Tento nepříznivý trend se  

ve větší míře dotkl i extenzivního ovocnářství. Velké množství vysokokmenných ovocných 

dřevin bylo odstraněno. Tímto úbytkem v otevřené krajině i v intravilánu nastalo ochuzení 

odrůdové skladby u pěstovaných druhů. Staré a krajové dřeviny byly nahrazovány 

nevhodnými moderními šlechtěnci (Řezníček, 2003). 

2.2 Způsoby uchování genetického materiálu ovocných dřevin 

na našem území 

Existuje mnoho způsobů, jak co nejefektivněji zachovávat staré a krajové odrůdy, 

jak na národní tak na mezinárodní úrovni. V České republice se touto problematikou 

zabývali již v polovině minulého století v Holovousích, kde kombinačním křížením 

zařazovali tyto odrůdy: „Malinové holovouské“, „Parména zlatá zimní“ a „Panenské 

české“. Všechny tyto vyjmenované odrůdy vykazují cenný šlechtitelský materiál 

s odolností vůči takovým chorobám, jako jsou strupovitost a pádlí u jabloní. Dokonce 

odrůda „Panenské české“ slouží jako donor červeného pigmentu u plodů (Boček, 2008). 

Hlavním předpokladem pro využití staré nebo místní odrůdy ve šlechtění je mít ji 

k dispozici. Celosvětově jsou proto pořádány sběrové expedice zaměřené na mapování  

a zaznamenávání zajímavých starých a krajových odrůd. Na tuto činnost jsou vynakládány 

peníze například z fondů Evropské unie v oblasti tohoto kontinentu. Objevené odrůdy 

 se následně uloží do genofondových výsadeb. V České republice spravuje tyto odrůdy již 

zmíněná organizace VŠÚO Holovousy s. r. o., která shromažďuje hlavní druhy ovoce 

(jabloně, hrušně). Teplomilné peckoviny a méně rozšířené druhy ovoce jsou soustředěny 

v areálu Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně 

 a v Lednici (Paprštein, Kloutvor, 2007). Dále existují také neziskové organizace, zejména 

základní organizace svazu ochránců přírody. Národní program ochrana biodiverzity  

pod záštitou organizace ČSOP: Program mapování starých a krajových odrůd ovocných 

dřevin je financován Ministerstvem životního prostředí České republiky a dále se touto 

problematikou zabývá Hnutí pozemkových spolků ČR – organizace na ochranu kulturního 

dědictví v dané lokalitě. 
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Praktické uchovávání se provádí dvěma základními ošetřeními. Ten první 

představuje tzv. konzervaci ex situ, tj. namnožení a přenos genetického zdroje z místa jeho 

nálezu do polních kolekcí. Krajové odrůdy se často pěstují mimo areál svého přirozeného 

výskytu, což bývá nevýhodné. Druhou variantou je uchování přímo na místě nálezu 

 – in situ konzervace, kam patří i metoda on farm, což doslova v překladu znamená 

pěstování farmařením, nejlépe tradičními postupy. Dle ČSÚ (2012) se k této metodě 

v současnosti upírá velká pozornost, protože se jedná o dynamický způsob, umožňující 

koevoluci druhu, respektive odrůdy, s faktory daného místního krajinného rázu. Filozofie 

on farm vyplývá ze zkušenosti, že nejlepší podoba, jak staré odrůdy uchovat  

pro následující generace, je napomáhat jejich pěstování. Nutností je, aby pěstování bylo 

pro farmáře rentabilní. Důraz je kladen na využití sklizeného ovoce. Může se zavést 

systém vedení ovocné výsadby v ekologickém zemědělství, kdy získaný bioprodukt může 

být nabízen za výhodnější cenu. Současně se může daná odrůda stát místní specialitou, 

 a tak přispět k rozvoji cestovního ruchu a celkového rozvinu regionu. V publikaci  

od Noureddine (2012) se hovoří o vytvoření on farm genofondových sadů jako 

demonstrativních farem hospodařících ekologicky šetrnými postupy, nehledě k současným 

poměrně vysokým dotacím na plochu ekologického sadu. Přínosem pro společnost procesu 

on farm je uchování kultury, tradic, regionálních zvláštností, potravinářských specialit, 

rozšíření místní tržní produkce, nabídky produktů zdravé výživy a také rozšíření a udržení 

druhové rozmanitosti agroekosystémů. Jedním z možných způsobů je již po mnohé 

generace zakládání genofondových sadů.  

2.2.1 Přehled ovocných sbírek na území ČR 

Sbírky se staly již několik století neoddílnou součástí, jak lze toto kulturní dědictví 

v podobě ovocných druhů zachovávat i pro následující generace, nejenom v rámci 

biodiverzity, ale také jako živý odkaz hospodaření v minulosti.  

Mezi první genové zahrady patří pomologické arboretum M. Rosslera založeno 

v roce 1798 v Poděbradech. Jeho sbírky byly na dobré úrovni a obsahovaly jak domácí, tak 

cizí druhy ovocných dřevin. V roce 1820 byla na popud pana Rosslera založena Štěpařská 

společnost, která se po jeho smrti snažila ve třicátých letech minulého století  

o rekonstrukci jeho sadu, ale bez úspěchu. Po první světové válce se začíná projevovat úsilí 



Bc. Mužíková Petra: Ovocnictví a staré ovocné dřeviny v lokálním krajinném rázu 

(Linhartovy, Slezsko) 

2014  8 

 

o založení státního pomologického arboreta. Na pokyn ministerstva zemědělství byla 

založena zásobní školka v Chlumci nad Cidlinou vedena vynikajícím pomologem panem 

Janem Říhou. V roce 1926 bylo pro účel státního arboreta vyčleněno 15,6 ha v katastru 

Újezdu u Průhonic a zároveň zrušena zásobní školka (Tetera, 2003).  

Vlivem nepříznivých pedologických a klimatologických podmínek byl sortiment 

z Újezdu přemístěný do Průhonic na lokalitu Na Chotobuzi. Odtud byly některé odrůdy 

převezeny do Výzkumného ústavu ovocnářského v Holovousích, který vznikl v roce 1951. 

V roce 1972 začalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm hromadit  

do svých areálů místní odrůdy ovocných dřevin převážně z Valašska. Významné nové 

výsadby starých a krajových odrůd ovocných dřevin jsou založeny ve Zlíně. Zhruba pět set 

stromů tvoří ve sto osmdesáti odrůdách rekonstruovaný příměstský sad. Místní ČSOP Bílé 

Karpaty v úzké spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Bíle Karpaty založila 

v roce 1991 ve Velké nad Veličkou tzv. genofondový sad, ve kterém rostou odrůdy 

převážně z této oblasti (Tetera, 2003). Úspěšně se také daří zakládat po celém území České 

republiky ovocné školky, které se přímo specializují na místní odrůdy ovoce (Tetera, 

2006). 

2.2.2 Zakládání ovocných školek 

V dnešní době se stále více při zakládání ovocných školek dostávají  

do popředí právě starší odrůdy ovoce. Ovocnáři zjišťují, jak hodnotné jsou tyto starší 

odrůdy nejen pro zdravé dědičné vlastnosti, nýbrž také pro svoji chuť a odolnost proti 

mnoha chorobám a škůdcům. V České republice je ale i přesto velmi málo ovocných 

školek, které se specializují právě na štěpování starších odrůd. Lze s jistotou konstatovat, 

že se vždy vyplatí i pěstitelům, kteří nemají žádnou zkušenost s pěstováním ovoce právě 

použít štěpy místní odrůdy a tak zachovat starší odrůdu pro budoucí generace (Rechlová, 

2000). 

Podmínky pro založení ovocné školky jsou následující: půdní a klimatické poměry, 

velikost a členitost pozemku, zeměpisné, biotické a antropogenní vlivy. Také je brán 

v potaz dostatek pracovních sil a jejich odborná kvalifikace a vybavení pracoviště. Nejlépe 

se daří ovoci na rovinném pozemku, vzdušném bez prudkých nárazů větrů. Nevhodné jsou 

mrazové kotliny. Důležitý je obsah humusu. Měl by se pohybovat v rozmezí 3 až 5 %. 
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Půda by měla být písčitohlinitá s půdním profilem okolo 0,6 až 0,8 m. Hladina podzemní 

vody nesmí být vyšší než 1,0 m. Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin určené  

pro výsadbu alejí, sadů a solitér se pěstují v kmenném tvaru – vysokokmene, jenž má 

požadovanou výšku kmínku 170 – 190 cm (Vlk, 2002). Velkou měrou na záchraně těchto 

plodin se podílí ovocná škola Bojkovice. Pěstované staré odrůdy nabízí i přes poštovní 

spojení. Mezi další způsob ochrany patří také tzv. ochrana ex situ, což znamená, že odrůda 

se uchovává v genetické bance. 

2.2.3 Ochrana ex situ 

Ochrana genofondu rostlin zajišťuje uchování genetického zdroje odebraných 

odrůd. Jedná se o náhradní stanoviště, ve kterých se dané ovocné druhy přechovávají. 

Nejčastěji se tato metoda aplikuje u kriticky ohrožených odrůd, jelikož představují 

potenciální riziko svého zániku. 

Výrazné genetické zdroje ex situ představují specializované sbírky a genové banky, 

které mají na našem území dlouholetou tradici. Od roku 2011 se buduje projekt „Ovocná 

genová banka“. Díky tomuto projektu pod záštitou Ministerstva životního prostředí se 

shromažďují staré, krajové a lokální odrůdy ovoce. Ovocná genová banka  

se nachází na „půdě“ Výzkumného a šlechtitelského ústavu v Holovousech. Na pracovišti 

se nachází nejrozšířenější sbírka vegetativně množených druhů o celkovém množství 2 265 

položek. Genofond méně známého ovoce se vyskytuje v Lednici na jižní Moravě, v areálu 

Zahradnické fakulty Mendelovi zemědělské a lesnické univerzity. Jedná se o ovoce kdoule 

obecná (Cydonia oblonga), rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides), dřín obecný 

(Cornus mas), jeřáb břek (Sorbus torminalis) a zimolez jedlý (Lonicera edulis). Tyto 

rostliny se zpravidla produktivitou nevyrovnávají současným vyšlechtěným  

a rozšířeným druhům, přesto zájem o jejich pěstování stále roste, především v souvislosti 

s některými jejich kvalitativními rysy, například vhodnost pro racionální výživu, 

specifickou chuť a technologickou kvalitu. I vlivem přínosu pro hospodaření se sníženými 

vstupy a pro ekologické zemědělství. Významné jsou také krajové odrůdy, jako produkty 

přírodního výběru cílevědomé práce člověka a mohou nalézt i praktické uplatnění nejen  

u málo prošlechtěných druhů, ale i u takových plodin, kde se zvláště ocení některé 

specifické vlastnosti (kvalita, adaptace na určitý typ stresů apod.). Účelné využití 
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krajových odrůd u prošlechtěných plodin mohou být ovocné dřeviny (jabloně, třešně, 

hrušně, švestky), kde krajové odrůdy jsou stále pěstovány pro své specifické chuťové 

vlastnosti, vhodnost pro náročné klimatické poměry, extenzivní systémy hospodaření 

 a krajinotvorné uplatnění. Mezi příklad ochrany ex situ rozhodně patří genofond 

kulturních rostlin (Roudná, Dotlačil, 2007).  

 

Genetické zdroje kulturních rostlin: 

Genofond lze chápat jako rezervoár vloh zabudovaných do živých populací. Každý 

jedinec, každá rostlina má originální vlastnosti, které se nikdy neopakují. Ani pomocí 

genového inženýrství je v podstatě nelze zrekonstruovat. V následujícím přehledu jsou 

zobrazeny typy ovocných dřevin, které se běžně uchovávají pro svůj genetický materiál.  

 

Mezi genetické zdroje kulturních plodin patří: 

Plané druhy, které jsou příbuzné kulturním rostlinám, 

Krajové odrůdy a primitivní odrůdy místní, 

Staré, zanikající vyšlechtěné odrůdy, 

Vyřazené odrůdy (restringované), 

Neuznaná neošlechtění a genetické linie zvláštního významu, 

Současné nové odrůdy, 

Rozpracované novošlechtění (Tetera, 2003). 

 

Mezi metody, jak lze tyto zdroje uchovat patří metoda uchování vegetativně 

množených druhů rostlin zmrazením, ale ještě dnes je málo prozkoumána. Například  

u brambor, česneku a ovocných stromů se vyvíjí v současnosti rozpracovaná metoda 

 a postup pro uchování těchto druhů technikou pěstování meristematických pletiv 

vegetačního vrcholu rostliny. Výhody lze sledovat v malé velikosti uchovávaného vzorku 

(zkumavka, miska, baňka). Další výhodou je pomalý vývoj pletiv a snadné udržení 

pěstovaného (kultivovaného vzorku bez nákaz viry, chorobami a škůdci (Tetera, 2006). 
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2.2.4 Ochrana in situ 

Druhým způsobem ochrany je tato metoda, která funguje přímo na přirozeném 

stanovišti ovocné odrůdy a je především ochranářská. V místě přirozeného výskytu se daná 

ovocná dřevina ošetřuje podle potřeby a chrání se před nežádoucími faktory okolního 

prostředí.  

Na základě existující legislativy je možné ochraňovat jedince a porosty ovocných 

stromů na přirozených stanovištích chráněných území všech typů. Zde se může podporovat 

pomoci redukčních zásahů variabilita a druhová diverzita populace původních 

(autochtoních) planých, zplanělých anebo málo prošlechtěných ovocných druhů. 

Asanačními zásahy se může podpořit jejich přirozená obnova, reprodukce. Státní ochrana 

přírody může vyhlásit i novou maloplodou rezervaci s geneticky zajímavými komponenty 

části krajiny. Důležitá je i ochrana solitér anebo skupin (sadů) vybraných lokálních odrůd 

(kultivarů). Tato metoda je sice okrajová z globálního pohledu, ale nesmí se podceňovat. 

Týká se převážně některých slivoní, lísek, moruší, kaštanovníku jedlého (Castanea sativa), 

dřínu obecného (Cornus mas), bezu černého (Sambucus nigra) a dalších. Daleko větší 

legislativní problém je, jak postupovat na místech, která nejsou zahrnuta do ochranného 

pásma chráněných území. Zde nezbývá než osvěta, osobní intervence u majitelů  

a obecných zastupitelstev (Tetera, 2003). Díky neziskovým organizacím, které se také 

neméně podílejí na záchraně a zachování starých a krajových odrůd je možné některé 

oblasti udržovat díky jejich péči na dostatečně dobré kvalitě (Vlk, 2002). 

Příkladem může být nezisková organizace Gengel pro uchovávání a předávání 

různého genetického materiálu (ovoce, zelenina). Pod názvem gengel si lze představit 

původně starou odrůdu ječmene. Tato společnost pro záchranu biodiverzity vznikla v roce 

1998 a dala si za cíl množení a uchovávání užitkových rostlin. Zůstaly tady jako odkaz 

kulturního dědictví minulosti. V dnešní době, kdy se zemědělství industrializuje, je velmi 

důležité tyto genetické zdroje informací přechovávat a dále šířit v podobě drobných 

pěstitelů a organizací (Gengel, 2002). 

Gengel usiluje o aktivní ekologické pěstování, podává informaci pěstitelům, 

zprostředkovává výměnnou sít mezi pěstiteli. Tato organizace spolupracuje  

i na mezinárodní úrovni a s dalšími podobnými organizacemi si vyměňuje informace. 

Podporuje i výzkumné projekty (Gengel, 2002). 
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3 OVOCNÉ DŘEVINY A LOKÁLNÍ KRAJINNÝ RÁZ 

 V posledních desetiletích se z mapy mikroregionu Osoblažsko postupně vytrácí 

solitérní stromy, aleje nebo staré sady, které v lepších případech zarůstají náletovými 

dřevinami. Z obcí vymizely moštárny, na pultech obchodů se objevují jen odrůdy 

celosvětově pěstované například odrůda jabloně „Golden delicius“ nebo ze sousedního 

Polska. Zpracování ovoce je ve větší míře na lokální úrovni (palírny, moštárny). Ovoce se 

zpracovává i v domácnostech pro vlastní potřebu. Už jen malá část obyvatelstva je schopna 

rozeznat zdejší odrůdy a dokázat se o ně náležitě postarat. Zájem o obory ovocnářství  

a krajinářství na zemědělském učilišti v nedalekém městě Město Albrechtice stále klesá. 

Přitom potenciál rozvoje ovocnářství v této lokalitě je na dobré úrovni, jelikož i ve starých 

záznamech o tomto území se lze dozvědět, že ovoci se v tomto pohraničním území Slezska 

velmi dařilo. Struční popis jednotlivých druhů ovoce, které se jsou typické pro zdejší 

krajinu, je blíže popsán v následující části. 

Rod jabloň (Malus) obsahuje nepřeberné množství druhů. Náleží do čeledi 

růžovitých (Rosaceae) Některé z nich se pěstují jako okrasné, jiné najdeme spíše jako 

vzácnost v dendrologických sbírkách. Opravdu nejznámější jabloní je ta, kterou 

označujeme jako jabloň domácí (Malus domestica) a která má velké množství odrůd.  

Na našem území je jabloň nejrozšířenějším ovocným stromem. (Kohout, 1960).  

Podobně jako jabloně (Malus), jsou i hrušně (Pyrus) rodem čítajícím řadu druhů. 

Přesně tak i z řad hrušní (Pyrus) lze nalézt druhy u nás pěstované pro okrasné účely, i 

druhy se kterými se setkáváme spíše jen v dendrologických sbírkách. Patří do čeledi 

růžovitých (Rosaceae) (Lucke, 1988). 

Také slivoň švestka (Prunus domestica) patří do čeledi růžovitých (Rosaceae) 

 a rodu (Prunus). Ve střední Evropě má pěstování švestek dlouholetou tradici. Často bývají 

infikované chorobou „šárka švestek“, a proto je vhodné vysazovat jen ty odrůdy, které jsou 

již na tuto chorobu odolné. Mají široké spektrum využití v potravinářském průmyslu 

(povidla, destiláty). Do stejného rodu (Prunus) lze připojit i třešeň obecnou (Prunus 

avium). V místním krajinném rázu převládají vysokokmenní mohutní jedinci, kteří do 

zdejších rozlehlých zahrad zcela zapadají. Nejvíce se jim daří na svazích. V mrazových 

kotlinách snadno zamrzají. Také myrobalán (Prunus cerasifera) přísluší ke stejnému rodu 
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(Prunus). Tyto stromy jsou pěstované již od počátku 16. století a jsou velmi odolné vůči 

mrazu (Richter, 2004a).  

Ořešák (Juglans) (vlašský) je původním druhem v Asii a v jižní Evropě.  

U drobných pěstitelů je velmi oblíben. Ořešák patří do skupiny ořešákotvarých 

(Juglandales) (Richter, 2004b). 

Dřín (Cornus), patří do čeledi dřínovité (Cornaceae). Jde o náš původní divoký keř, 

který má rozkladitou korunu. Brzy na jaře kvete typickými žlutě zbarvenými květy 

(Richter, 2004b).  

K této problematice je také vhodné i vysvětlení pojmu krajinný ráz: Definice 

tohoto termínu ze zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů (§12) vysvětluje, že krajinný ráz je kulturní, přírodní a historická charakteristika 

určitého místa nebo oblasti. Je chráněn před znehodnocením, tj. činností snižující jeho 

přírodní a estetickou hodnotu. Je definován rysy a znaky, které tvoří jedinečnost  

a odlišnost tj. morfologií terénu, charakterem vodního toku a ploch, vegetačním krytem  

a osídlením (Roudná, Dotlačil, 2007).  

S ochranou lokálního krajinného rázu souvisí také obohacování regionální historie, 

etnografie a dialektologie. Někteří historikové uvádějí, že ovocný strom připoutal člověka 

na jedno místo. Z historických pramenů jde vyčíst, že ovocné stromy a člověk k sobě 

neodmyslitelně patří, což lze vypátrat i v historii některých rodů a rodin. Existuje mnoho 

krásných vzniklých pranostik a pořekadel, které se na tomto území často používají během 

celého ročního období. Místní obyvatelstvo se řídí kupříkladu květnovou pranostikou 

„Pankrác, Servác, Bonifác, pro sadaře zlí chlapci“. Lidové pojmenování ovoce tvoří jednu 

z velkých částí dialektologického bohatství českého jazyka. Bohužel toto tvrzení nelze 

doložit žádnou zveřejněnou studií. Zatím se touto problematikou nikdo důkladně 

nezabýval. V Linhartovech se místní odrůdy hrušní nazývají „Hniličky“. Kromě místních 

odrůd dostali lidové pojmenování i pomologicky popsané druhy ovoce. Odrůda jabloně 

„Řehtáč soudkovitý“, která se zde pěstovala a zachovala, má místní lidový název 

„Štěrkačka“. 

Linhartovy a část vesnice Krásné Loučky tvořil v minulém století jeden katastrální 

celek, který i dodnes patří do ryze venkovské krajiny (Hosák, 2004). Začleňují se do 

oblastí, které byly kolonizovány a osídleny ve středověku a rovněž mají typické volné 
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uspořádání půdorysu. Katastr tvoří lidská sídla, která se lemují podél vodního toku 

Opavice, dále část katastru tvoří zemědělský půdní fond, který je dostatečně protkaný 

remízkami, solitérními stromy a mezemi. Největší část katastru (zhruba 40%) tvoří lesní 

půdní fond, který byl v období socializace nevhodně osázen monokulturními smrkovými 

porosty. 

 

3.1 Vývoj ovocnictví v Linhartovech 

K období první republiky je vedena písemná zmínka, o tom, že se zde v hojné míře 

uchytilo ovocnictví, kterému je věnovaná kvalitní péče. K manipulaci a převážení 

vypěstovaných druhů ovoce sloužilo i vybudování dopravní infrastruktury v podobě 

železniční sítě již v roce 1872 vedoucí přes katastr tehdejší obce ve směru na Jeseník 

 (přes polské Glucholazy) a Krnov (Hosák, 2004). 

Na počátku osmdesátých let minulého století zde byl vytvořený i Český 

zahrádkářský svaz, nejenom jako podpora pro místní pěstitele, ale také v rámci svazu se 

zde pořádaly různé kulturní akce, na které zdejší obyvatelé velice rádi vzpomínají.  

Po revoluci na začátku devadesátých let svaz postupně upadal a nakonec došlo k jeho 

zániku. Ve Městě Albrechticích, pod které spadá i část Linhartovy se v dřívějších letech 

zpracovávala i marmeláda a džemy ve firmě „Marmeládka“. Ta sídlila na náměstí a již  

za první republiky byla proslavená svou výrobou ovocných šťáv a vín. V místní kronice je 

napsáno, že nejproslulejší byla malinová šťáva se zvláštními přísadami, výborné chuti  

a jakosti, která se vyvážela až do Asie a Ameriky. Po roce 1945 byl podnik znárodněn  

a byl přidělen pod Slezské lihovary. Postupně vlivem rozvoje gigantických společností 

byla firma zrušena (Lokoč et al., 2011). 

3.2 Postavení ovocných dřevin v místním krajinném rázu 

V posledním období zhruba pěti let se do tohoto regionu přispěly peníze z fondů 

Evropské unie pro rozvoj venkova. Z velké části se zmapovaly ovocné stromy téměř 

celého Osoblažska, Krnovska a Opavska. Ovšem vesnice Linhartovy a Krásné Loučky do 

tohoto projektu nepatřily. Místní zemědělci dostali také z fondů EU dotace  
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na vybudování velkoplošných sadů s ovocem, jako „zásobárny“ovoce pro tuto část 

Slezska. Na zdejším Středním odborném učilišti ve Městě Albrechticích vznikly pro tuto 

činnost nové obory, které souvisejí s ochranou přírody a krajiny a také s ochranou starých  

a krajových odrůd ovoce. Jedná se o následující obory: Ochrana a tvorba životního 

prostředí a Zahradnické práce. V rámci školy jsou od letošního školního roku pořádány  

i několika týdenní kurzy pro ovocnáře a krajináře. V roce 2013 vznikla i obecně prospěšná 

společnost čtyř obcí z Osoblažského výběžku (Hlinka, Osoblaha, Dívčí Hrad a Slezské 

Pavlovice) pod názvem „Osoblažský cech“, který chystá projekt pro výrobu 

konzervovaného ovoce a marmeládovny. V budoucích letech se také plánuje obnovení 

včelařské farmy v Osoblaze. Místní zpracovatelé ovoce se mohou připojit pod regionální 

značku „JESENÍKY originální produkt“, pokud projdou školením, jak postupovat  

pro udělení značky. Letos školení probíhalo na půdě Základní školy ve Městě 

Albrechticích dne 27. 2. 2014. Jedná se o skvělou příležitost jak zviditelnit svůj produkt 

nejenom ve zdejším kraji. Přes Linhartovy a Krásné Loučky vede i tzv. „Ovocná stezka“ 

která je součástí projektu se stejným názvem. 

3.2.1 Projekt Ovocné stezky 

V roce 2009 za podpory místních nadšenců pro rozvoj Krnovska a Opavska vznikl 

projekt pro podporu venkova Ovocné stezky (Ovoce k lidem, lidé do sadů). Hlavním cílem 

projektu bylo přispět k zachování a rehabilitaci ovocných stromů jako významných 

krajinných prvků. Základním pilířem projektu je nacházet společné zájmy, což znamená 

vytvářet vztah k místnímu krajinnému rázu nejen pro výrobce a zpracovatele, ale  

i pro ostatní obyvatele, kteří v této krajině žijí, prochází jí. Jde o podporu vnímání 

venkovského prostoru (jeho užitkovost, sousedskost, propojenost, bezprostřednost, 

recyklovatelnost i nekonečnou variabilitu). Ráz venkovské krajiny slouží jako zdroj 

inspirace a protipól nastupující globalizace. Tento úspěšný projekt také napomáhá 

k seznámení různých skupin lidí, kteří se chtějí seznámit s problematikou ovoce v rámci 

tematicky laděných exkurzích, při záchraně starých krajových odrůd a celé řadě dalších 

aktivit pro propagaci ovoce. Základní metodou je vzájemně se poznat, spolupracovat  

a spojit své síly pro zlepšení života na venkově ve všech oblastech (MAS Opavsko, 2011). 
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Mezi konkrétní výstupy projektu se řadí publikace pro prezentaci mapování území 

– krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů, ukázkou místních tradic. 

V brožurách se objevují seznamy pěstitelů, zpracovatelů, včetně map, a kontaktních údajů, 

dále termíny akcí (výstavy, slavnosti). Kniha Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska 

popisuje nejvhodnější druhy a odrůdy ovoce pro pěstování na území místních akčních 

skupin, popisuje i návody na výsadbu a péči o ovocné stromy, zpracování ovoce, recepty 

atd. MAS vydává i propagační letáky, plakáty tematicky zaměřené například na netradiční 

druhy ovoce. Existuje i webová stránka s odkazy na přehledy pěstitelů a zpracovatelů, 

včetně mapových příloh. Na tomto území se pod záštitou projektu konají i propagační akce 

(ukázky jednotlivých druhů ovoce, ochutnávky, výstavy ovoce).  

Jako hlavní cíl bylo vybudování „Ovocné stezky“, která vede od města Opavy až do 

samotné Osoblahy. Má čtrnáct informačních panelů, které reprezentují hodnotné krajinné 

prvky na dané lokalitě, jako jsou kamenice, sady, meze a aleje. Dále podává informace  

o tom, jak se ovoce v daném místě zpracovává a také sociokulturní a historické vazby 

k určitému místo. Všechny tyto údaje jsou uvedeny na informačních panelech po celé trase 

stezky. MAS pořádala v minulých letech i dvě exkurze zaměřené na poznávání krajinných 

struktur a přítomností ovocných stromů, starých sadů, ukázky nových výsadeb, poznávání 

tradic pěstování a návštěva zpracovatele. Exkurze proběhla i v Bílých Karpatech, kde je 

dokonalý systém zpracování ovoce v podobě starých moštáren, sušáren, ovocných školek 

starých odrůd (Bojkovice) a již zmiňovaný genofondový sad NPP Zahrady pod Hájem ve 

Velké nad Veličkou (MAS Opavsko, 2011). 

Nejbližším místem pro zpracování ovoce pro obyvatele Linhartov  

je palírna v Krásných Loučkách, ve vedlejší vesnici. Palírnu poskytuje i zahradnictví  

ve Městě Albrechticích, které prodává nejen produkty z vypáleného ovoce, ale také sadbu 

starých a krajových odrůd, které jsou pro tento region typické. Jako příklad lze uvést 

odrůdy jabloně vhodné pro pěstování ve zdejších podmínkách „James Grive“ a „Matčino“. 

Místní akční skupina vytvořila také knihu (Ovoce Opavska, Krnovska a Osoblažska), ve 

které popisuje mimo jiné, jak se ovoce zpracovávalo v historii a také jaké jsou možnosti 

pro úpravu ovoce. 
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3.3 Zpracování ovoce 

Ovoce bylo od nepaměti důležitým zdrojem potravy. Pro organismus je zdrojem 

vitamínu C, B, nezbytných stopových prvků jako je mangan, železo a měď. Obsahuje také 

rakovinotvorné látky, pektiny, vlákninu a řadu dalších přírodních složek. Zdravé a svěží 

syrové plody domácí produkce však nejsou dostupné po celý rok. Skladovatelnost 

čerstvého ovoce je v podmínkách České republiky omezena. Déle vydrží jen některé 

odrůdy zimního ovoce. V ostatních případech je nutné přistoupit ke konzervaci a dalšího 

zpracování v různých průmyslových odvětvích. S těmito činnostmi souvisí i místní 

infrastruktura, která se postupně znovu rozvíjí.  

Sadily se zde odrůdy ideální pro zdejší klima, které mají vysoké výnosy, jsou 

odolné proti škůdcům a mají plody vhodné pro zpracování i skladování. Po válce 

z Osoblažského mikroregionu zmizely sušárny, moštárny, ovoce i likérky. Odsun 

německých obyvatel zapříčinil, že na mnoha místech zmizely usedlosti i ploty zahrad  

a sadů. Celá desetiletí ležely ladem, až se propojily s okolní přírodou do jednoho celku. 

Tato metamorfóza kulturní krajiny na spontánně se vyvíjející prostor je v rámci hustě 

osídlené Evropy ojedinělý jev. Přestože bývalé sady a zahrady zformovaly zajímavý 

biotop, ve kterém se uchytily například některé druhy vstavačovitých (Orchideaceae)  

a řada dalších rostlin i živočichů, dlouho ležely bez povšimnutí. Neprozkoumali je 

odborníci z řad botaniků, biologů či ekologů (Lokoč, 2014). Také možností pro úpravu  

a následné využití ovoce je mnoho. Dříve se používaly tradiční postupy, které mnohdy 

překonaly staletí. Dnes se k těmto tradičním technikám začíná pomalu navracet.  

3.3.1 Zpracování ovoce v minulosti 

Ve srovnání s dnešní dobou se v minulosti velká část ovoce sušila, ještě před  

II. světovou válkou byly v řadě vesnic obvykle využívány prostory pro sušení ovoce 

(sušárny). V současnosti se bohužel na Osoblažsku nedochovalo žádné stavení sušárny, ani 

pozůstatky, výbava nebo jen fotodokumentace. Jediným dokladem sušáren v této části 

Slezska je v knize od Františka Myslivce (1933:115), kde popisuje sušárny jako stavení 

dřevěného typu s hliněnou podlahou, ve kterých byla postavena zděná pec a dvě 

 až tři řady sloupků ze dřeva v určité vzdálenosti do sebe. Na sloupech byly přichyceny 
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dřevěné latě. Na tyto latě se pokládaly z lískových výhonků nebo z vrbového proutí pletené 

leštiče, kterým se říkalo lesky. Do středně velké sušárny se údajně vešlo okolo osmdesáti 

až sto leštic. Na ně 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 pálených cihel na ostro kladených, byly obvykle asi 150 cm vysoké, nahoře oblé, 3 m 

dlouhé a 1 m vysoké Po uložení ovoce se dveře sušárny zavřely, utěsnily se všechny 

otvory, rýhy mezi trámy se zvenčí pomazaly blátem. Pod dveřmi se vytvořil otvor, který 

sloužil pro vytékaní sražené páry vznikající při sušení. V peci se rozdělal oheň a během 

dvou až třech dnů se ovoce usušilo. Na venkově, kde nebyly sušárny, se ovoce sušilo 

v domácích pecích na pečení chleba (Lokoč et al., 2011). 

Druhou nejpoužívanější metodou pro zpracování ovoce bylo smažení slív. Slívy se 

smažily ve zvláštní peci. Nejčastěji na statcích. Pro venkovské obyvatelstvo byla tato 

činnost i velmi významnou společenskou událostí. Obvykle se začalo v podvečer a končilo 

se pozdě v noci. Pokud se zvali na smažení známí a příbuzní, tak se zvali na „lízačku“. 

Slívy se smažily v kotlích, dokud se nerozpustily a nevytvořily známá povidla. K tomuto 

účelu se používala odrůda „Durancie“. Ve Slezsku se tato činnost provozovala ještě  

na začátku 20. století (Myslivec, 1933). 

O vypálení ovoce nejsou v místní literatuře vedeny žádné záznamy. Četné soustavy 

pěstitelských pálenic jsou fenoménem posledních dvaceti let. Probíhalo zde i domácí 

pálení na „černo“. Pálení zde nemá takovou tradici jako například v moravských regionech 

(Lokoč et al., 2011). 

 

3.3.2 Návody na zpracování a uchování ovoce 

Výchozím poznatkem pro zpracování ovoce je zralost plodů. S dozráváním narůstá 

i obsah cukrů a snižuje se obsah kyselin a pektinů. Zvyšuje se také obsah aromatických 

látek, které vytvářejí charakteristickou vůni a chuť ovoce. Pro jednotlivé postupy je 

důležitá i fáze vyzrálosti tzv. technologická zralost. Nejprve se po úrodě ovoce musí 

vytřídit. Nejlepší výpěstky by měly patřit na stůl jako estetické prvky i pro běžnou 

konzumaci. Mírně poškozené ovoce lze zpracovat na šťávy, vína a do kvasu. Nahnilé 

ovoce se dle většiny sadařů nekompostuje, ale odborníci na kompostování mají zcela 
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odlišný názor. Je-li kompost správně vedený a vápněný, lze v něm zlikvidovat  

i choroboplodné zárodky a plísně (Goliáš, 2009). 

Uskladnění: Pouze pro vhodné zimní odrůdy například „Jadernička moravská“ 

 a ve vhodných skladovacích prostorech. Ovoce pro uložení se trhá za sucha a pokud 

možno se stopkami. Důležitá je stálost teploty ve skladované místnosti.  

Mražení: Velice efektivní způsob, kde se účinné látky a vitamíny zachovají 

v dobré kvalitě. Nejvhodnější je čerstvé ovoce zamrazit ve formě vylisované ovocné šťávy 

(sukus), protlaku a dřeně pro úsporu místa.  

Blanšírování: Jde o předúpravu ovoce pro kompotování, mražení a sušení. Jedná 

se o tzv. spaření vodou, kde se zastaví činnost enzymů, ovoce méně podléhá oxidačním 

změnám. Nejprve se surovina krátkodobě zahřeje a následně rychle ochladí.  

Sušení: Snižuje se zde obsah vody, v takovém to prostředí dochází k nižšímu 

rozvoji mikroorganismů. V běžném ovoci se nachází okolo 85 % vody. Je nutné ovoce 

sušit šetrně aby se zachovaly cenné živiny (Ekologický institut, 2001).  
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Mezi hlavní výhody sušení ovoce patří: 

 

Velmi dlouhá výdrž, 

Nenáročnost na skladování a dopravu (nízká hmotnost a objem), 

Zachovalost vitamínů a minerálů, 

Chutnost sušeného ovoce, 

Bez nutnosti konzervačních látek (Goliáš, 2009). 

 

Jako hlavní nevýhody u sušení ovoce lze uvést: 

 

Objemnost zpracovaného ovoce vzhledem k výslednému produktu, 

Pracnost při zpracování, 

Náročnost v energiích a nákladech (Lokoč et al., 2011). 

 

Výroba dření, džemů, marmelád, kompotů a sirupů: Zavařování je v současné 

době v této lokalitě považováno za jednu z nejtypičtějších úprav ovoce. Ve vodě nebo 

v páře dojde k pasterizaci pokrmu, a tím je chráněn před možnou kontaminací 

mikroorganismy z vnějšího prostředí. Zavařit se dá téměř všechno ovoce (Ekologický 

institut, 2001). 

K výrobě kompotů se nejčastěji využívá například klasická odrůda raných jablek 

„Průsvitné letní“ Vhodná jsou i kyselejší a kořenitá jablka. Mezi hrušněmi se osvědčily 

tyto odrůdy: „Amalinská máslovka“, „Boscova lahvice“, Clappova máslovka“ a jiné 

(Lokoč et al., 2011). 

Marmelády, džemy a povidla jako polotekuté směsi vznikající vařením ovoce se 

využívají jako doplněk jídla. Ty se mohou připravit i z méně kvalitních odrůd ovoce. 

Marmeláda se obyčejně zaměňuje s džemem, ale džem je řidší a hlavně obsahuje i kousky 

ovoce (Maléř, 1994). 

Další pochutinou, která se dá připravit z domácí úrody, jsou povidla. Jedná se  

o rozvařené ovoce, zahuštěné pouze odpařením vody do tuhosti. Jsou trvanlivá a mohou se 
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uskladnit i na pár let. Povidla lze připravit ze švestek odrůdy „Švestka domácí“a hrušek 

odrůd „Špinka“ a Solnohradka“(Lokoč et al., 2011). 

Výroba ovocných moštů a šťáv: Jeden z oblíbených způsobů konzervace ovoce. 

V místních malých moštárnách je trendem zpracovávat ovoce v bio kvalitě, což znamená, 

že získaná šťáva z těchto provozů bývá zpracována tradičními postupy a není chemicky 

ošetřena. Před plněním do obalů je jen pasterizována. Pokud je pasterizace provedena 

kvalitně, vydrží mošt i dvě sezóny. V této době se k nám dostávají moderní obaly vzniklé 

ve Skandinávii tzv. bag-in-box, jde o plastový obal se zabudovaným kohoutkem, plněný 

asepticky speciální podtlakovou plničkou bez přístupu vzduchu. Při spotřebě se obal 

smrskává a šťáva stále zůstává bez přístupu vzduchu. Tento obal je balen do kartonové 

krabice o objemu 2, 3, 5 a 10 l. Vhodné odrůdy jabloní k moštování jsou kombinace 

některých odrůd, z nichž část je kyselá a část má větší obsah cukru. Ze starých odrůd se dá 

uvést „Jadernička moravská“, „Panenské české“, „Strýmka“, „Průsvitné letní“. Hrušky 

mají oproti jablkům méně kyselin, ale daleko větší obsah vlákniny. Ideální je tedy propojit 

jablečné šťávy o podíl hrušek asi 30 % (Ekologický institut, 2001). 

Výroba alkoholických nápojů: Velice oblíbený styl zužitkování celé řady druhů 

ovoce. V domácím prostředí se realizuje výroba ovocných vín, likérů a burčáků (ciderů). 

V okolí se nejvíce uplatnilo pálení destilátů (ovocné pálenky). Kvalitní destilát se získá 

pouze z kvalitních surovin a dobře založeného kvasu. Z jednotlivých druhů ovoce mají 

 na dnešním trhu největší zastoupení švestky „Švestka domácí“(Libotovský, 2009). 

Zralá jablka a hrušky je vhodnější ponechat kvasit v podobě vylisované ovocné 

šťávy. Ze starých odrůd jabloní se nejvíce preferuje „Gravštýnské“, „Jadernička moravská“ 

a „Kardinál žíhaný“. Z hrušní se dává přednost odrůdám „Špinka“ a „Williamsowa 

čáslavka“(Libotovský, 2009). 

Ovocná vína patří také mezi alkoholické nápoje a dají se vyrobit téměř z každého 

druhu ovoce. Nejchutnější varianty ovocného vína se dosáhne použitím starých odrůd 

jablek „Kožená reneta podzimní“, „Strýmka“, „Gdanský hranáč“ a „Ušlechtilé žluté“. 

Dalším osobitým nápojem je cider. Vzniká fermentací jablečné šťávy, která se nechává 

uzrát ve starých dubových sudech. Potom se čistí, pasterizuje a upraví se obsah alkoholu  

na hodnotu kolem 8,2 %. Bývá perlivý i bez bublinek (Lokoč et al., 2011). 
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4 VÝZNAM A FUNKCE STARÝCH A KRAJOVÝCH 

ODRŮD 

Ovocnářství patřilo na Osoblažsku k tradičním činnostem venkovanů i městského 

obyvatelstva. Podobně jako jinde v krajině České republiky i zde fenomén ovocnářství 

zahrnuje širokou škálu aktivit a významů. Ovocné dřeviny poskytují nejen potravu pro 

živočichy, ale jsou s nimi spojené i různé zvyky a tradice. Jedná se především o výrobu 

moštů, pálenek, sirupů, marmelád, sušení ovoce, včelařství i opomíjená výroba předmětů 

z ovocného dřeva. Podílí se na vytváření okolního krajinného rázu, například doprovází 

cesty, zkrášlují meze, obohacují ulice, nejčastěji pak jsou samozřejmě zastoupeny 

v zahradách a sadech, kde jejich kulturní dědictví není v mnoha případech zcela doceněno 

(Lokoč, Lokočová 2010). 

Ovocné a staré dřeviny se z hlediska dvou základních funkcí dělí na produkční  

a mimoprodukční význam. Z hlediska produkce dřevin se jedná o jejich dalším zpracování 

a využití různých částí pro různá průmyslová odvětví.  

4.1 Produkční význam ovocných dřevin v krajině 

Ovocné stromy mají v krajině nezastupitelné místo, především v souvislosti 

s včelařstvím, ve výživě, v lékařství, v potravinářství, v kosmetice a pro vytváření výrobků 

z ovocného dřeva.  

Ovocné dřeviny a včelařství: 

V učebnicovém textu od Nezbedy (2013) se uvádí, že včely neodmyslitelně patří 

k ovocným dřevinám díky své „roli“ opylovače jako nepostradatelná součást pro vznik 

ovocných plodů. Opylují kolem 90 % všech hmyzosnubných rostlin, mezi které se ovocné 

dřeviny zahrnují. Opylovači jsou jak včely medonosné (Apis mellifera), tak včely 

samotářky.  

Právě nektarodárnost jednotlivých druhů je odlišná. Například z 1 ha jabloní se 

získává okolo 25 kg cukru v nektaru, u hrušní jen 5 kg, u třešní 11 kg, u angreštu 30 kg, 

nejvíce je u maliníku a to dokonce 100 kg cukru v nektaru na 1 ha výsadby (Tetera, 2003). 
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Ovoce ve výživě, v kosmetice a v lékařství: 

Ovoce je běžnou součástí našeho jídelníčku, zvláště pro obsah organických kyselin, 

tříslovin, minerálních a aromatických látek. Pro nízký obsah energie se používá  

při dietách. Nejlepší konzumace pro lidský organismus je v čerstvém stavu (Blažek a kol., 

1998). V kosmetice vládne v dnešní době odklon od přísad na živočišné bázi a naopak se 

dává přednost rostlinným produktům. Ovocné kyseliny z jablek pozitivně ovlivňují stav 

pokožky, zjemňují a zlepšují její elasticitu. Dále pak obsahují olfaktorické látky – pachy  

a vůně, vzhled, intenzitu, barevnosti a jiné (Řezníček, 2002). 

Stále více částí ovocných dřevin se objevuje v lékařství. Mezi oficiální uznávané 

rostliny s léčivými účinky se řadí ostružiník maliník (Rubur idaeus), bez černý (Sambucus 

nigra), hloh (Crataegus), rakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides) a další. Z mnoha 

plodů a ze slupky kůry ovocných druhů se dají získat éterické oleje. Ty se používají 

v novém lékařském oboru aromaterapii. Podle některých průzkumů má olej ze sladkých 

mandlí preventivní účinek při zhoubném bujení. V současnosti je na pultech mnoha 

knihkupectví i v knihovnách mnoho titulů o léčivých účincích rostlin a jsou dostatečně 

přístupné (Tetera, 2003). 

 

4.2 Mimoprodukční význam ovocných dřevin v krajině 

Mimoprodukční význam má široké rozpětí, podle funkcí v krajině, se rozděluje do 

těchto základních skupin (tabulka č. 1).  

Tabulka 1 Základní dělení mimoprodukčních funkcí ovocných dřevin v krajině, 

Zdroj: (Stalmachová et al., 2012) 

Mimoprodukční funce: 
Bio - homeostatická 
Meliorační 

Vodohospodářská a protierozní 
Izolační 
Modifikační 
Zdravotně hygienická 

Naučná 
Rekreační 
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Bio – homeostatická funkce spočívá ve vyrovnávání ekologických procesů 

v určité lokalitě. Rozptýlená zeleň funguje jako refugium v antropogenní krajině. Jde 

především o remízky a břehové porosty. V tomto systému existují různé vazby. Pokud se 

zlikvidují nebo naruší, jsou nenávratně ztraceny. Mezi zástupce dřevin patří růže šípková 

(Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa) (Stalmachová et al., 2012; Boček, 2008). 

Meliorační funkce zeleně v krajině zlepšuje mikroklimatické a biologické poměry, 

upravuje vodní režim, vyrovnává tepelné poměry a zabraňuje deflaci. Mezi krajinné prvky 

zde patří zamokřené plochy, skládky, výsypky, větrolamy a další (Stalmachová et al.; 

2012, Boček, 2008). 

Vodohospodářská a protierozní vlastnost dřevin je prokazována dlouhodobě. 

Vodní (hydrickou) funkci vykazují rozsáhlejší výsadby dřevin. Způsobují podstatné změny 

v obsahu vody v porovnání s holou půdou. Probíhá zde přechod srážek z ovzduší do půdy, 

jehož výsledkem je přeměna povrchového odtoku v odtok podzemní nebo podpovrchový. 

Uplatňují se nadzemní části porostu, zpomalují a snižují množství vody dopadající  

na půdu. Pásy dřevin tvoří určitou bariéru pro neregulovaný pohyb vodní masy. Tento 

princi platí i u půdy. Pásy vysoké zeleně mohou převést určitou část nadměrných 

povrchových odtoků z agroekosystémů do půdy (infiltrace), zadržovat části erodované 

hmoty (sedimentace), popřípadě zachytit a inklinovat biocidní a jiné škodlivé látky. Jako 

protierozní ovocné dřeviny se často vysazují jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) a líska 

obecná (Corylus avellana) (Stalmachová et al., 2012). 

Izolační funkce se týká ochrany okolní krajiny před nepříznivými vlivy např. 

výfukové plyny, prach, hluk, optická bariéra. Často se využívá ořešák královský (Juglans 

regia) (Boček, 2008). 

Modifikační funkce dřevin spočívá v regulaci radiačního režimu teploty, pohybu, 

vlhkosti a chemického složení vzduchu a ve snižování jeho znečistění prachem. Použitím 

různých výsadeb je možno upravit podmínky, aby se přiblížily optimu. Takové klima bývá 

charakterizováno teplotami v rozmezí 18 – 26°C a relativní vlhkostí vzduchu 40 – 70%, 

v případě bezvětří nebo slabé vánku amplitudami (Stalmachová et al., 2012). 

Zdravotně hygienická vlastnost dřevin je výsledkem kombinací již uvedených 

funkcí. Příznivý dopad dřevin na lidský organismus spočívá v ovlivňování dýchacích cest 

(zvětšení minutového objemu dýchání). Uplatňuje se i na nervovou soustavu, a to nejen 
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přes zrakové vjemy a druhou signální soustavu, ale dochází k celkovému zlepšení reakcí 

nervové soustavy. Dále je ovlivněna činnost srdce (frekvence srdečního tepu), krevní tlak 

 i krevní oběh (Stalmachová et al., 2012). 

Ovoce má v racionální výživě nenahraditelnou úloho pro člověka. Optimální 

spotřeba ovoce na jednoho člověka by se měla pohybovat okolo sto kilogramů ročně. 

Ovoce je zdrojem různých vitamínů, stopových prvků, pektinů a minerálních solí (tabulka 

č. 2). V zažívacím traktu působí jako odkyselující složka potravy.  

 

Tabulka 2 Průměrný obsah vybraných vitamínů a vybraných prvků v ovoci, 

Zdroj: (Blažek a kol., 1998) 

Druh 

ovoce 

Vápník Fosfor Železo 
Vitamíny 

A B1 B2 C 

% mg % 

švestky 0,92 0,03 1,47 0,1 0,08 0,04 2 

jablka 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,05 10 

třešně 0,02 0,02 0,21 0,19 0,02 0,06 5 

hrušky 0,02 0,02 0,21 0,01 0,07 0,1 2 

 

Naučná funkce vede k výchově k estetice a ochraně přírody a krajiny. Díky 

zprostředkování výchovného efektu přírodního prostředí – plochy, objekty. Jde nejčastěji  

o arboreta, sbírkové zahrady, parky, naučné stezky.  

Rekreační funkce vede ke zvýšení rekreačního potenciálu území. Umožňuje 

přispívat k regeneraci organismu a duše u člověka. Mezi příklady krajinných prvků zde 

patří koupaliště, chatové a rekreační areály, studny, prameniště, silniční odpočívadla atd. 

 

4.3 Funkce starých a krajových odrůd 

Ovocné stromy tvoří v našich podmínkách podstatnou složku krajinné zeleně  

a většinu doprovodné zeleně venkovských sídel. Díky své trojrozměrnosti přispívají 

k vytváření prostorového účinku a struktury rovinaté krajiny a v pahorkatině umocňují její 
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topografické členění. Proměnlivé seskupení, různé tvary a velikost stromů, proměnlivá 

barevná škála během roku stupňují vzhled kulturní krajiny a zvýrazňují i její rekreační 

funkci. Ovocné stromy také vytvářejí prostorové spojení a umožňují nenásilné začlenění 

lidských obydlí a jiných objektů do okolní krajiny. 

Pro hospodářské účely nebo pro vhodné zastínění zahrad byly ještě před padesáti 

lety vysazovány především vysokokmeny a polokmeny přesahující výšku deset metrů. 

Důvodem bylo i snadnější sečení trávy v sadech či jejich doplňkové využití k pastvě 

dobytka. Dřevo vysokokmenů odolává také ve vyšších polohách mrazu a mohutné stromy 

přečkaly i v nepříznivých podmínkách mnoho generací (Rupp, 2005). 

Význam starých a krajových odrůd ovocných dřevin lze hodnotit z mnoha úhlů 

pohledu: 

Produkční: I když nejsou využívány v intenzivních sadech, mají svá uplatnění  

pro drobného pěstitele, nejčastěji v méně příznivých podmínkách díky své prověřené 

mrazuvzdornosti a plodnosti. Řada z nich má velmi osobitý vzhled, zajímavou chuť, vůni, 

habitus nebo jiné vlastnosti. Typickým zástupcem je „Štrůdlák“ odrůda jabloně, vhodná 

k moštování, pálení, sušení nebo na přesnídávky. U komerčních odrůd není tak pestrá škála 

využití (Hrušková, 2005). 

Šlechtitelská: Ovocné rostliny patří spolu s vinnou révou (Vitis vinnifera) mezi 

trvalé kulturní plodiny, které s od většiny jednoletých zemědělských plodin vyznačují 

stabilizujícím účinkem v agroekosystému. Význam ovocných stromů pěstovaných na 

kmenných tvarech je o to vyšší. Jako živé zelené organismy ovlivňují příznivě mikroklima, 

na stanovišti rostou po desetiletí, vyvinou se v mohutné stromy, které svou korunou chrání 

půdu před teplotními a vláhovým rozptyly. Jejich kořenový systém je mohutný, protože jej 

obvykle tvoří vzrůstná, ze semene vzniklá podnož, která dokáže velký strom zásobit vodou  

i živinami za v období sucha, kdy málo vrostlé stromy strádají a neobejdou se bez závlahy. 

Hluboko pronikající kořenový systém má blahodárný účinek na stabilitu půdy, působí 

protierozně na svazích. Ovocné stromy pěstované na kmenných tvarech neslouží pouze 

člověku, ale jsou zdrojem potravy i pro ostatní živočichy, kterým navíc poskytují útočiště  

a životní prostor jako takový (Libotovský, 2009). 

Staré odrůdy jsou kromě některých vyjímek, velmi málo využívané pro šlechtění, 

ale velká řada pěstitelů si jejich obrovský význam v tomto oboru uvědomuje. Mnohé staré 
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odrůdy vykazují vysokou mrazuvzdornost a odolnost vůči patogenům a škůdcům. Jsou 

prověřené staletím vývojem. I když ztratily tržní hodnotu, důležité je zachovat i staré  

a místní odrůdy, protože mohou být nositelkami vzácných genů a využity pro následující 

genofond (Ekologický institut, 2001, Dorst, 1974). 

Ekologická: Vysokokmenné tvary ovlivňují příznivě mikroklima, chrání půdu před 

vláhovými a teplotními výkyvy, na svazích působí protierozně a v často monotónní krajině 

jsou důležitým zástupcem k zachování biodiverzity. Jak bylo v předchozí podkapitole 

zmíněno, poskytují útočiště pro ptáky, hmyz, a drobné živočichy (Lokoč, Lokočová, 

2010). 

Krajinářsko estetická: Vysokokmenné tvary ovocných dřevin jsou jedním 

z typických znaků naší krajiny, výrazně ovlivňují smyslové orgány člověka, zanechávají 

pozitivní dojem. Během celého ročního období jsou výrazně variabilní (Lokoč et al., 

2011). 

Výrazná dojmová proměnlivost napříč ročními obdobími je daná především 

mimořádnou bohatostí květů v jarních měsících, různorodostí plodů i barevností 

podzimního zbarvení. Soubor takových hodnot vytváří příjemný dojem naší krajiny 

(Libotovský, 2009). 

Společenská, kulturní a historická: Naši předkové před staletími povýšili ovocný 

strom na takovou úroveň, že do nich umisťovali božstva, dávali jim nadpřirozené 

schopnosti a tento fakt se odrazil i v lidové slovesnosti. Mnoho sídel v naší republice nese 

název ze slovního základu některého ovocného druhu. Například Slivotín, Jablonné apod. 

Rovněž tvoří i slovní základ pro některá naše příjmení. Naopak lidové názvy ovoce 

vznikaly:  

 

Dle vlastností plodů – Hrkávky, Šterkačky, Křapáče, Papěráky, 

Dle chuti – Sladké, Medová, Malinová, 

Dle tvaru – Ovčí hubičky, Dlouhačky, Čáry, 

Dle barvy – Krvanky, Cigánky, 

Dle vzhledu – Žíhané, Šedky, 
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Dle doby uzrávání – Žňovky, Vavřinky, 

Dle původu – Polky, Uherky, Kroměřížky, 

Dle majitelů – Kovářky, Sedlářky, 

Dle místa výskytu – Polní, Pasečonky, 

Dle využití  - Koláčky, Štrůdláky, 

Dle doby skladování – Jarničky, Dvouletá, 

Dle způsobu skladování – Košová, Ovsová, 

Dle způsobu násady plodů – Věncová, Hroznová, 

Dle rodinných příslušníků – Matčino, Babiččino, 

Dle následků požití – Drístačky (Tetera, 2003). 
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Obrázek 1 Patrně nejstarší strom neznáme odrůdy hrušně, která se nachází 

v opuštěné zahradě, tvoří dominantu zdejší krajiny. Foto: Mužíková P. 2013 

 

 

Staré a lokální odrůdy jsou kulturním dědictvím jako jiné movité a nemovité 

památky. Na obrázku č. 1 je místní neurčená odrůda hrušně, která je nejstarším jedincem 

tohoto ovocného druhu v mapovaném území. K některým se vážou legendy (traduje se, že 

„Gdaňský hranáč“, jedna ze starých odrůd jabloní a „Vejlímek červený“ brali sebou 

pobělohorští emigranti do exilu, do Porýní, kde zdomácněly a dostaly tamní jména). Jsou 

opěvovány v básních, písních i jako součást pořekadel a pranostik (Řezníček, Vlk, 2000). 

4.4 Historie ovocnářství v mikroregionu Osoblažsko 

Lze předpokládat, že vývoj ovocnářství probíhal již v neolitu, kdy lidé zvolili 

usedlý způsob života. Ovocné odrůdy se běžně vyskytovaly v pralesích střední Evropy. 

Rozšířily se z Kavkazu přes Balkán a dále podél toku Dunaje. V teplém údobí mezi lety 
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6550 – 2250 př. n. l. se v klimatických změnách vlivem křížením vytvářely vyšší formy. 

Lidé v tomto období nechávali vyklíčit ovocné stromy i keře a začali je pomalu i ošetřovat. 

Tímto začalo pěstování ovocných dřevin (Tetera a kol, 2006). 

Ovocné stromy, zelenina i byliny byly od středověku pěstovány hlavně 

v klášterních zahradách. Nejvíce pěstovaly tyto plodiny Benediktiáni a Cisterciáni. 

V tomto období vzniklo Capitulare císaře Karla Velikého z roku 812, které bylo po staletí 

vodítkem, jako nařízení, kde bylo v soupisu sedmdesát druhů zeleniny i tehdejší ovocné 

druhy, které měly být pěstovány. Dlouhodobou tradici pěstování ovoce dokládají i 

archeologické výzkumy zbytků rostlinného materiálu ze středověkých uloženin. Na území 

Osoblažska byly ve výzkumech doloženy nálezy ořešáku královského (Junglas regia), 

třešně ptačí (Cerasus avium). Byly nalezeny i třešňové pecky v odpadních jímkách. Višeň 

obecná (Cerasus vulgaris), broskvoň obecná (Persica vulgaris), meruňka obecná 

(Armeniaca vulgaris), „Švestka domácí“ (Prunus domestica) se zde také ve větší míře 

objevovaly (Věntusová, 2001). 

V 16. a 17. století se ovocnářství více rozvíjí, jde především o pěstování ovocných 

stromů nejenom v sídlech místní šlechty, ale i na jejich statcích. Pozvolna se také dostávají 

do venkovských zahrad a sadů. Pozitivní dopad na rozvoj ovocnářství měly některé 

reformy Marie Terezie a Josefa II., které podněcovaly k vysazování ovocných alejí, kvůli 

vojsku, které prochází krajinou, aby mělo další zdroj potravy. Císař Josef II. Roku 1789 

vyjádřil v jednom nařízení požadavek, aby každá dvojice vstupující do manželství zasadila 

alespoň jeden strom (Tetera, 2006; Hrušková, 2005). 

Vliv těchto nařízení se odráží i v dalších dobách, kdy se k ovocným stromům v této 

oblasti vázaly různé zvyky: V některých vesnicích každý mladý muž po svatbě zasadil 

na zahradě strom, jinde bylo obyčejem, že nevěsta si s sebou do manželství a nového 

hospodářství brala z domu na památku jeden a více štěpů. V dnešním světě si řada 

venkovanů zakládá zahradu spíše pro estetický účinek a ovocné stromy nahradily 

jehličnany a další rostliny (Lokoč et al., 2011). 

Ovoce v té době mělo velmi důležité místo v jídelníčku a to po celý rok. 

Nahrazovalo cukr (šťávy, rozemleté hrušky). Díky tomu, že existovaly odrůdy, které 

plodily ovoce jen v letním, podzimním a zimním období, se daly využívat prakticky  
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po celý rok. V dnešní době je u mnoha rodin absence sklepa pro následné skladování ovoce 

(Vlk, 2002) 

Ve větší míře se začaly v zahradách vysazovat ušlechtilé odrůdy na počátku 19. 

století, šlechtění stromů a štěpařství se pak rozvíjelo od 50. let téhož století. Prostřednictví 

zákona z roku 1869 z pověření c. a k. úřadů, který nařizoval obcím, aby se na obecních 

školách zakládaly školní zahrady se zřetelem na výuku a dovednosti v tomto oboru. (Tetera 

a kol., 2006) 

Odtud se ovoce úspěšně šířilo po osoblažském venkově. Na této zásluze se podíleli 

místní faráři, učitelé, starostové, pokrokový sedláci a rolníci. Ovocné sady se zakládaly 

rovněž u některých mlýnů a hostinců. Po roce 1890 se také vlivem rozvoje měst  

a průmyslu, novými způsoby konzervování ovoce a narůstajícího dovozu ze zahraničí 

ušlechtilého ovoce z jiných zemí vzbudil další zájem o zakládání nových zahrad a sadů. 

Důležitou roli zde sehrálo založení různých spolků a institucí například Ústřední 

hospodářská společnost v Opavě, založena roku 1894. Tato společnost prodávala ovocné 

stromky za přijatelnou cenu. Pořádala kurzy štěpařství a kurzy o zpracování a využívání 

ovoce. Vliv na osazování silničních stromořadí vhodnými odrůdami měla Zemská správní 

komise pro Slezsko (Myslivec, 1933). 

V 19. století byla mezi velmi oblíbenou a ceněnou odrůdu považováno tzv. 

„Míšinské jablko“, původním názvem „Míšenské“. Mělo dobrou chuť, trvanlivost  

(ve sklepích vydrželo až do jara). V dnešní době se na území nevyskytuje. Mezi další 

oblíbené odrůdy patřila jablka s lidovými názvy, jako jsou: „Panenské červené“, 

„Pomazanské“, „Tvarůžkové věrné“ a také „Kočí hlavy“ zvané „Kočí pale“. V letních 

měsících to byly „Rané sladké“ (s příjemnou chutí, i když nebylo vyzrálé) nebo „Rané 

kyselé“ s lahodnou chutí vína. Jako „Valduvka“ se označovala prastará odrůda „Jadernička 

moravská“ a jako „Sklenka“ byla pojmenovaný druh „Průsvitné letní“. Mezi oblíbené letní 

hrušky patřily „Puketky“, pozdní „Ziminky“, odrůdy určené na pečení Jakubinky, 

„Marketky“, „Ovesninky“ i další. Kromě „Švestky domácí“ zde pěstovali „Slívu domácí“  

a zvláštní „Slívu ranou“, jejíž rouby se na Osoblažskou dostaly údajně z Vídně (Hrušková, 

2005). 

Velká část názvů byla pravděpodobně používána i v první polovině 20. století. 

Dokládají to některé záznamy a rozhovory. O úrovni ovocnářství v celém Slezsku 
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v prvních třech desetiletích 20. století se zmiňuje Antonín Lhotský, učitel ve Studénce, 

 ve Vlastivědném sborníku slezském (1925): „Jakkoliv není prováděno všude racionelně  

a s náležitou 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 nejlepším ovocem importovaným“.  

Podle statistiky uvedené v publikaci Slezské zemědělství a jeho třicetiletý vývoj se 

v této krajině pěstovalo na zahradách, které zabíraly asi 6000 ha (1,5% z celkové plochy), 

164 000 jabloní, 107 390 hrušní, 77 160 třešní, 5000 višní, 82 750 švestek, 160 260 slív, 

10 600 ořechů a na 85 000 kusů ovoce bobulovitého. Velkou ranou pro ovoce byla krutá 

zima roku 1929, kde mrazy dosahovaly teplot až -42°C. Některým obyvatelům nezůstal  

na zahradách a v sadech jediný kus stromu či keře. Toho roku se urodilo pouze drobné 

ovoce. Tato přírodní katastrofa ovlivnila tehdejší celou republiku. Ze statistik ministerstva 

zemědělství vyplývá, že v celém Československu vymrzlo 24 567 471 ovocných dřevin. 

Z toho třetina jabloní, hrušní, téměř polovina třešní a švestek a více než polovina ořešáků 

(Tetera a kol., 2006). 

V následujících letech se proto vysadilo poměrně hodně nových stromů. Dnes 

vytvářejí statné solitéry u některých obytných částí a v zahradách. Další katastrofou byla  

2. světová válka, především závěrečné boje. Válčilo se i přímo ve vesnicích, budování 

zákopů, bariér a dělostřelecké palby znehodnotilo mnoho dřevin. Ani v poválečném období 

se na Osoblažsku intenzivní ovocnářství nerozvíjelo. Až na malé výjimky se vysazovalo 

zejména do vesnických zahrad, alejí kolem cest, do zahrad k rodinným domům ve městech 

a do nově vzniklých zahrádkářských osad. Množilo se poměrně málo odrůd ve velkém 

počtu a ty se často vysazovaly do nevhodných míst bez ohledu na jejich podmínky. 

Z jabloní to byly odrůdy„Jonathan“, „Spartan“, „Gloster“, Tyto odrůdy patřily spíše  

do teplých oblastí jižní Moravy. První rezistentní odrůdou ke strupovitosti byla „Prima“ 

(Věntusová, 2001).  

Z hrušní se nejvíce pěstovaly „Clappova“,“Solanka“, „Williamsova čáslavka“, 

„Boscova lahvice“, „Lucasova“. Slivoně se vysazovaly většinou na podnoži myrobalánu. 

„Šveska domácí“ se množila i odkopky. Po rozšíření virové choroby šárky švestek se 

začaly rozšiřovat tolerantní odrůdy „Stanley“, „Čačanská lepotica“, „Čačanská raná“. 

Z třešní byly typické v oblasti „Granát“, „Napoleonova“, „Kaštánka“, „Těchlovan“, z višní 
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potom „Fanal“, „Moreia Královna Hortensie“. Teplomilné ovocné druhy se pěstovaly  

až od 70. let 20. století. Zástupci meruněk „Paviot“, „Maďarská“, „Sabinovská“, 

„Velkopavlovická“, broskvoně „Burbank July Elberta“, „Elberta“, „Fairhaven“, „May 

flower“. Vlaššké ořechy se zejména kolem cest množily jako semenáče, podle toho dnes 

vypadá i jejich kvalita, která je na nízké úrovni. Až později se do zahrad roubovaly druhy 

„Magdon“, „Jupiter“, „Seifersdorfský“, „Buchlov“. Z drobného ovoce se pěstovalo 

v daleko větším rozsahu. Například odrůdy červeného rybízu „Holandský červený“, 

„Blanka“, „Heinemannův pozdní“, z bílého „Primus“, „Viktoria“, z černého „Onyx“. 

V sortimentu angreštu „Bílý nádherný“, „Zlatý fík“, „Produkta“. Poměrně málo se uchytily 

maliníky „Zeva II“, „Bulharský rubín“ a ostružiníky „Wilsonův raný“. Převážnou většinu 

těchto vypsaných odrůd tvoří zahrady ve Slezsku ještě dnešní době (Lokoč et al., 2011). 

4.5 Typy výsadeb ovocných dřevin v současné krajině 

modelového území 

Ovocné stromy nacházíme v krajině v pestrých obměnách. Někde vytváří souvisle 

zapojený sad, jinde stojí osamostatněné na obzoru. Vytváří pomyslnou hranici mezi 

pozemky. Lemují okraje silnice, popřípadě doprovází sakrální stavbu. Ovocný strom lze 

chápat jako významný krajinotvorný prvek pramenící z historického významu pro dřívější 

systém hospodaření v půdě (Vlk, 2002). 

Část obce Linhartovy nepatří k typickým ovocnářským oblastem s výskytem 

intenzivního hospodaření v sadech. V této krajině se vyskytují menší extenzivní výsadby, 

jejichž výpěstky byly a některé z nich jsou nadále určeny primárně pro vlastní spotřebu 

domácnosti. Podle typů se dělí na:  

Polní sady: V minulosti jich zde bylo zastoupenou mnoho, také protože 

umožňovaly souběžné pěstování zemědělských plodin a ovocných stromů. Pro snadnější 

sklizeň se vysazovaly po řadách. Podmínkou byly kvůli dobrému obhospodařování 

vysokokmenné tvary, výška kmínku okolo 1,7m, jednotlivé řady bývaly v mnoha 

případech druhově stejné, někdy se vyplňovaly keři. Velkou předností polní sadů bylo 

přihnojování ovocných stromů hnojením podkultur, které se střídaly v osevním postupu. 

Dnes se již většina těchto sadů zatravnila a jejich smysl se vytratil, najdeme je ojediněle 

(Kohout, 1960). 
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Pastevní sady: Zde se také využívají především vysokokmenné stromy, aby zvířata 

neokusovala koruny stromů a plody. Oplocení celé výsadby je zbytečné, protože ochrana 

kmínků je nutná pouze v prvních letech po výsadbě. Řešením je individuální ochrana 

různými typy chráničů, z ekologického a estetického hlediska je ideální dřevěný oplůtek. 

Odtud někdy používaný název výsadba do „oplůtků“. Zvířata spásávají okolní vegetaci, 

popřípadě mohou mít část ovoce jako zdroj potravy. Ekologická hodnota pastevních sadů 

může být znehodnocena použitím elektrických ohradníků. V části obce se nachází jeden 

z pastevních sadů, kde se nejenom pěstuje ovoce, ale chová se zde extenzivně i stádo 

kamerunských koz (obrázek č. 2) (Boček, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venkovské zahrady: Vzhledem k proměnám funkce zahrady na slezském 

venkově, a opouštění od samozásobování, se ovocné stromy v zahradách stávají 

ohroženým druhem. U novostaveb se objevují nepravidelně, u starší zástavby sice také 

mnohokrát musí ustoupit modernějším sazenicím a semenáčům jehličnanů a dalších 

okrasným prvkům (Ehrhart, 1986). Z  části se zanechaly pro svou svůj pestrý význam pro 

okolní prostředí, ale proměnily se do tvarů polokmenů, čtvrtkmenů a zákrsků. Výhodou 

těchto druhů je, že dovolují vtěsnat na menším prostoru více druhů i odrůd ovocných 

stromů, zaručují rychlejší a stálejší přísun plodů a hlavně snadnější sklizeň a ošetření 

Obrázek 2. Jediný udržovaný pastevní sad v Linhartovech, jenž léta 

tvoří zázemí nejen pro staré stromy, ale i pro kozy kamerunské. 

Foto: Mužíková P. 2013 
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koruny. Na druhé straně se stromy nižších rozměrů nedosahují vyššího věku a jsou 

překvapivě náročnější na péči.  Obecně bývaly a stále jsou ovocné výsadby v zahradách 

druhově pestré, různého stáří a forem. S vysokokmennými odrůdami se zde setkáváme 

spíše v zahradách chalup, které jsou využívány rekreačně a dále pak u bývalých selských 

stavení (Boček, 2008). 

Aleje a stromořadí (liniové výsadby): Aleje vytváří fenomén naší krajiny.  

Na nařízení Marie Terezie se začaly sadit z důvodu poskytnutí stínu a potravy  

pro procházející vojska. Další výsadbu podnítil její syn Josef II., hojně se pak ovocné aleje 

rozšířily po 2. světové válce. Dochovaly se do současnosti, ale celá řada z nich je již 

přestárlá, poškozená a na mnoha místech neúplná (Hrušková, 2005). 

V krajině plní hned několik funkcí: chrání cestovatele před slunečním zářením, 

v noci nebo za deště a mlhy usnadňují stromořadí řidičům lepší orientaci, působí jako 

přírodní větrolam, zmírňují boční vítr a omezují víření prachu dále do okolí. V zimě snižují 

riziko tvoření sněhových jazyků, stromy pohlcují jemný polétavý prach, omezují hluk, 

v monotónní zemědělské oblasti jsou posledním zbytkem přírody a útočištěm pro hmyz, 

ptáky a drobné živočichy. Pro venkovské obyvatelstvo mimo jiné jako důležitý zdroj 

plodů. V části obce Linhartovy nalezneme zbytky aleje a stromořadí jabloní, třešní, 

mirabelek (Věntusová, 2001).  

Rozptýlená zeleň, solitérní stromy: Rozptýlená zeleň byla v minulosti 

rozprostřena více než v dnešní době, zejména pak solitérní stromy. Solitérní stromy 

nezřídka plnily některé významné funkce – doprovázely drobný sakrální objekt (stály 

vedle kapličky, křížku, byl na nich zavěšený svatý obraz, určovaly hranici katastru nebo 

křižovatku, zpevňovaly břehy atd.). Také ovocné dřeviny mají své místo mezi rozptýlenou 

zelení, bývaly v minulých dobách hojně vysazovány na návsích, ve dvorech, někdy také  

ve volné krajině (Lokoč, Lokočová, 2010). 

Pokud se jedná o rozptýlenou zeleň kolem vodních ploch a vodotečí, vicinální vliv 

vody může mít na stromy pozitivní i negativní vliv (Vorel, 2006). Pozitivně se projevuje 

odraz světla od vodní hladiny, čímž přispívá k lepšímu zbarvení ovoce. Negativně pak 

v ochlazování, které může vyústit až v namrzání dřeva i květu. Ze zamokřené půdy je 

vytlačen vzduch, stromy trpí asfixií (nedostatkem kyslíku), proto je menší nebezpečí sázet 

stromy o vody okysličené, tedy tekoucí než u vody stojaté (Kohout, 1960). 
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5 CHARAKTERISTIKA PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ 

MODELOVÉHO ÚZEMÍ 

5.1 Mikroregion Osoblažsko 

Mikroregion Osoblažsko tvoří severní část okresu Bruntál, který je zároveň 

severovýchodním výběžkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými 

a horskými podmínkami. Severní strana mikroregionu je shodná se státní hranicí s Polskou 

republikou, dále sousedí s okresem Jeseník a okresem Opava. 

Linhartovy jsou součástí města Město Albrechtice, jako jedná z částí města. 

Katastrální území se rozkládá na rozloze 5,32 km
2
. Linhartovy se rozkládají na levém 

břehu řeky Opavice, která zde tvoří přirozenou hranici s Polskou lidovou republikou 

(obrázek č. 3).  

 

Obrázek 3. Orientační nákres modelového území, ve kterém bylo prováděno mapování odrůd 

ovoce. (cuzk.cz) 
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5.2 Geologické, geomorfologické a pedologické poměry 

Podle Stachowiaka (2013) se z hlediska geologické charakteristiky území nachází 

nad protáhlou depresí, založenou v kumských horninách zaklesnutých podél okrajového 

zlomu Nízkého Jeseníku a rozčleněním řadou příčných zlomů v důsledku neogenní 

germanotypní tektoniky. Skalní podloží (fundament) zájmového území je budovaný 

moravskoslezským paleozoikem Českého masívu – spodním karbonem (kulmem). Spodní 

karbon (kulm ve východní části je tvořen moravickým souvrstvím (svrchní visé), v západní 

části katastrálního území je pak tvořen hornobenešovským souvrstvím. V obou případech 

se jedná o flyšová souvrství s hustou sítí puklin (Místní Agenda 21, 2005). 

Z geomorfologického hlediska patří katastrální území Linhartovy k provincii Česká 

vysočina, soustavě Krkonošsko-jesenická soustava, podsestavě Jesenická podsestava, celku 

Zlatohorská vrchovina, podcelku Jindřichovská pahorkatina, okrsku Opavická niva. 

Dominantním geomorfologickým znakem krajiny v okolí je území modelované 

pleistocénním zaledněním s charakteristickými glaciálními formami reliéfu (Místní 

Agenda 21, 2005). 

V oblasti Jindřichovské pahorkatiny jsou zastoupeny hnědozemě, hnědozemě slabě 

oglejené, velmi hluboké, v malém rozsahu se vyskytují i půdy mělké. V oblasti údolní nivy 

řeky Opavice jsou v zájmovém území zastoupeny půdy nivní a nivní půdy glejové. Tyto 

půdy jsou středně hluboké až velmi hluboké (Místní Agenda 21, 2005). 

 

5.3 Hydrologické a klimatologické poměry 

Hydrograficky náleží území Linhartovy do dílčího povodí Opavice, kdysi známá 

pod názvem Zlatá Opavice, jelikož se v ní na horním toku v obci Heřmanovice rýžovalo 

zlato, zde řeka i pramení. Náleží do povodí Odry (Blažek, et al., 2006). Charakter tohoto 

podhorského toku má obrovský samočisticí potenciál díky podélnému sklonu toku 

s výrazným provzdušňováním. Kvalita vody je zde velmi dobře hodnocena dosahuje 

maximálně II. třídy jakosti (mírně znečištěná) (Místní Agenda 21, 2005). 
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První záznam o meteorologickém pozorování z okolí Linhartov je z 1. ledna 1886. 

Od tohoto období až do současnosti se v okolí vystřídalo šestnáct pozorovacích stanic. 

V tabulce č. 3 je zobrazeno rozdělení určitých klimatických parametrů, což odpovídá 

charakteru dlouhého, suchého a teplého léta, přechodné období mírného až mírně teplého 

jara, mírně teplého podzimu a krátké, mírné a suché zimě s krátkým trváním sněhové 

pokrývky (Místní Agenda 21, 2005). 

 

Tabulka 3 Vybrané klimatické parametry v modelovém území, Zdroj: (Květoň, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s prům. teplotou 10 °C 140 -160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu -2 – (-3) °C 

Průměrná teplota v červenci 17 – 18 °C 

Průměrná teplota v dubnu 7 – 8 °C 

Průměrná teplota v říjnu 7 – 8 °C 

Prům. počet dnů se srážkami 100 - 120 

Srážkový úhrn ve veg. období 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období 200 – 250 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 
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5.4 Vegetační poměry 

V katastru se prolínají dvě fytogeografické oblasti – vrchovinná a nížinná. Vesnice 

prostřednictvím zahrad a alejí přechází do volné zemědělsky využívané krajiny. 

V kopcovitém terénu přechází do lesních porostů. Dominantou Linhartov je zámecké 

arboretum, které bylo vybudováno postupně již od 16. století šlechtickými rody, které zde 

sídlily. Mezi největší přírodní zajímavosti bezesporu patří 860 let starý dub letní (Quercus 

robur) viz obrázek č. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Dominantu lokálního krajinného rázu jistě tvoří i 860 starý dub letní 

(Quercus robur), Foto: Mužíková P. 2013 
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5.5 Faunistické poměry 

Česká republika patří k palearktické zoogeografické oblasti, blíže k eurosibiřské 

podoblasti. V této části proběhlo několikrát pleistocenní zalednění. Původní fauna 

zkoumané lokality patří původně do provincie listnatých lesů (Buchar, 1983).  

Jednotlivé ovocné stromy, ovocné sady a aleje vytvářejí optimální podmínky  

pro existenci a rozvoj nejrůznější fauny. Vedle lesů a hájů patří zatravněný vysokokmenný 

sad nebo například zahrada k druhově nejbohatším biotopům. Na dřevo, květy a plody 

ovocných stromů se pojí široké spektrum hmyzu a jiných bezobratlých. Ti se následně 

stávají bohatým zdrojem pro predátory z řad bezobratlých a především obratlovců. Pestrost 

druhového složení modelového území umožňuje výskyt zajímavých a vzácných druhů 

živočichů. V biotopu řeky Opavice se vyskytují vzácné druhy živočichů především hojně 

zastoupený rak říční (Astacus Astacus). Dále zde hnízdí ledňáček říční (Alcedo Athiss), 

motýlice lesklá (Caloptheryx splendens). Zalesněné oblasti středních poloh obývají 

zástupci středoevropské lesní fauny -  charakteristickými savci jsou zde jelen lesní (Cervus 

elaphus), srnec obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa) liška obecná 

(Vulpes vulpes), kuna lesní (Martes Martes) (Agenda 21, 2005). 
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6 METODIKA A MATERIÁL 

6.1 Výběr lokalit a terénní průzkum 

Studie byla zpracována na základě vlastních údajů získaných terénním průzkumem 

v zahradách, sadech, v aleji a na mezi ve vesnicích Linhartovy a části přilehlé vesnice 

Krásné Loučky, jelikož dodnes tvoří jednu obytnou zónu. Průzkum započal na jaře 2013  

a pokračoval do konce zimy roku 2014. První etapa proběhla na jaře roku 2013, kdy se 

v Linhartovech a Krásných Loučkách stanovila místa, kde bude mapování, sběr  

a inventarizace probíhat. V následující etapě, která probíhala od léta do ledna roku 2014, se 

sbíralo ovoce, které bylo v období zralosti. Plody se sbíraly jen charakteristické, tedy 

neodebíraly se (malé, deformované, nevybarvené a obzvlášť velké). V další fázi nastala 

pomologická testace, tedy určení a zařazení odrůdy. Pokud to nebylo možné, odrůda se 

označila jakou neznámá (Tetera, 2003). Inventarizace jednotlivých odrůd byla provedena 

celkově na dvaceti plochách, které jsou uvedeny v tabulce č. 4.  

Jednotlivé odrůdy byly zaznamenány a popsány dle metodiky ČSOP a metodiky 

firmy Ekotoxa, která zde v mikroregionu Osoblažsko již v minulých letech prováděla 

terénní šetření, které se ale netýkalo modelového území. 

Před samostatným terénním šetřením se prostudovaly místní historické dokumenty, 

kronika, místopisná literatura o zdejším regionu a náhled do archívu. Dalším krokem bylo 

zaznamenání rozhovorů místních pamětníků, místních aktérů (zahrádkáři, zemědělci)  

a také velmi cenný rozhovor s místním kronikářem a historikem. Hlavní roli zde bylo  

i navštívení výstavy ovoce ve Městě Albrechticích, která se každoročně koná na půdě 

místního Zemědělského učiliště. Všechny tyto části jsou důležité pro komplexní 

zhodnocení vývoje a současného stavu popisující lokality, na které se staré a krajové 

odrůdy mapovaly.  
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Metodika mapování starých a krajových odrůd závisela na zhodnocení stavu  

a vlastnických poměrů významných odrůd, pro následné zachování jako kulturní dědictví 

lokálního krajinného rázu. Mapování se zaměřilo na historické sady, solitéry, zahrady, alej 

a mez, u kterých byl posouzen jejich celkový stav. Do popisných tabulek, které jsou 

uvedeny v kapitole výsledky, jsou umístěny jednotlivé charakteristiky pro každou 

zkoumanou plochu, které se v místním krajinném rázu zaznamenaly (MAS Opavsko, 

2011).  

6.2 Získávání dat a zpracování výsledků 

U jednotlivých stromů při záznamu do tabulky krajinného prvku bylo zaznamenáno 

druh výsadby (zahrada, alej), název dřeviny, rod, odrůda, popřípadě synonymum (lidový 

název), obvod kmene ve výšce 1,3 m, zdravotní stav číslo parcely, lokalita, souřadnice, 

vlastník pozemku a datum zápisu. Některé zmapované plody byly determinovány místním 

dendrologem panem Heřmanem Menzelem a také pomocí několika atlasů ovocných 

dřevin, které jsou zaměřeny na staré a lokální odrůdy ovocných dřevin. Pokud byl při 

mapování přítomen i vlastník pozemku, v některých případech bylo i jeho určení dané 

odrůdy rozhodující. Vzorky zralého ovoce se odebraly a následně se uložily do papírového 

ubrousku, poté se fotograficky zdokumentovaly pomocí fotoaparátu NIKON coolpix 820. 

Jednotlivé stromy se zaznamenaly pomocí GPS navigace TomTom XL IQR Classic 

Regional 4.3“ do tabulky č. 6, která je součástí výsledků.  

S ovocnými plody se nakládalo velice opatrně, aby se nepoškodil jejich tvar pro 

následné fotografování. Aby se zachovala při fotodokumentaci jeho původní podoba, 

ovoce se nesmělo vyleštit, v některých případech pro přesnost při určování se ovoce 

rozkrojilo na polovinu, aby byla viděna vnitřní část plodu, barva, popřípadě i zdravotní 

stav ovoce. Tento proces se prováděl výhradně u jabloní. Některé ovoce bylo foceno přímo 

na stromě. Všechny údaje se zavedly do tabulek uvedených a shrnutých v kapitole 

výsledky. 

  



Bc. Mužíková Petra: Ovocnictví a staré ovocné dřeviny v lokálním krajinném rázu 

(Linhartovy, Slezsko) 

2014  43 

 

Na základě všech získaných údajů při sběru dat byla vytvořena pasportizace 

jednotlivých ovocných stromů v katastrálních územích Linhartovy a přilehlé západní části 

katastru Krásné Loučky. Jednotlivé stromy se zaznačily na mapový podklad v programu 

ArcGIS 10, který je volně přístupný studentům Vysoké školy báňské – technické 

univerzity Ostrava. Vytvořila se zde databáze s jednotlivými parametry. Rovněž se vytvořil 

mapový podklad, vytištěný ve formátu A2 jako součást této diplomové práce. 
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7 VÝSLEDKY 

V dané lokalitě bylo zmapováno celkem osm odrůd ovocných dřevin, v celkovém 

počtu sto sedm jedinců Terénní šetření bylo provedeno na dvaceti plochách, které jsou 

uvedeny v tabulce č. 4., počet všech nalezených odrůd je uvedený v tabulce č. 5, ke které 

se pojí graf č. 1. Nejvíce zastoupených odrůd byly jabloně (Malus), které se zde nacházely 

v deseti starých a místních odrůdách v počtu patnácti jedinců. Dále se zde zmapovaly 

hrušně (Pyrus), ve třech odrůdových vzorcích v celkovém počtu čtyř jedinců, zástupci 

švestek (Prunus) v jedné odrůdě v počtu pěti jedinců, ořešák (Juglans) ve třech základních 

varietách v počtu čtyř jedinců. Třešeň obecná (Prunus avium) se zde vyskytovala v jedné 

staré odrůdě v počtu dvou jedinců a také méně rozšířené dřín (Cornus), který se tady 

objevil v jednom exemplárním vzorku. I dalším méně známým ovocem je „Mirabelka 

nancyská“, která je vysázená v aleji podél silnice první třídy č. 57, na úseku zhruba dvou 

kilometrů roztroušeně po obou stranách v počtu cca sedmdesáti osmi jedinců. Jednotlivé 

zastoupení ovocných dřevin je znázorněno v tabulce č. 6.  

 

Tabulka 4 Početnost jednotlivých výsadeb ve vesnicích Linhartovy, Krásné Loučky 

 

Výsadba Počet 

alej 1 

mez 1 

pastevní sad 1 

starý polní sad 1 

starý sad 1 

zahrada 15 
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Tabulka 5 Počet všech nalezených ovocných dřevin v modelovém území 

Druh Pomologický název Počet 

jabloň „Průsvitné letní“ 2 

jabloň „Jadernička moravská“ 2 

jabloň „Zlatá reneta“ 1 

jabloň „Concelské“ 1 

jabloň „Řehtáč soudkovitý“ 1 

jabloň „Gdaňský hranáč“ 3 

jabloň „nezařazená A“ 1 

jabloň „nezařazená B“ 2 

jabloň „nezařazená C“ 1 

jabloň „nezařazená D“ 1 

hrušeň „Hnilička“ 1 

hrušeň „nezařazená 1“ 2 

hrušeň „nezařazená 2“ 1 

slivoň „Švestka domácí“ 5 

třešeň „nezařazená x“  2 

ořešák „varieta Kamenáč“ 1 

ořešák „varieta Papírek“ 1 

ořešák „varieta Polopapírek“ 2 

dřín „dřín obecný“ 1 

myrobalán „Mirabelka nancyská“ 78 
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Graf 1 Počet jednotlivých druhů ovocných dřevin v modelovém území  

Z grafu č. 1 je zřejmé, že nevětší zastoupení mají jabloně (Malus), které se 

nacházely téměř v každé zmapované ploše. 
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Tabulka 6 Základní údaje o ovocných dřevinách na jednotlivých lokalitách 

  Krajinný prvek: zahrada  č. 1 

Lokalita Linhartovy  

Souřadnice 50°8'32.681"N, 17°36'27.787"E  

Název ovocné dřeviny ořešák 

Rod ovocné dřeviny Junglas  

Odrůda "Kamenáč" 

Synonymum ~ 

Parcela č. 366/2 

Obvod kmene [cm] 254 

Zdravotní stav velmi dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 27. 10. 2013 

Krajinný prvek: zahrada č. 2 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 
50°8'28.417"N, 

17°36'31.271"E 
50°8'28.260"N, 

17°36'30.721"E 

Název ovocné dřeviny jabloň jabloň 

Rod ovocné dřeviny Malus Malus 

Odrůda „Gdaňský hranáč“ „Gdaňský hranáč“ 

Synonymum ~ ~ 

Parcela č. 87/1 87/1 

Obvod kmene [cm] 153 162 

Zdravotní stav velmi dobrý velmi dobrý 

Vlastník soukromá osoba soukromá osoba 

Datum zápisu 19. 10. 2013 19. 10. 2013 

Krajinný prvek: zahrada  č. 3 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'11.375"N, 17°36'48.923"E 

Název ovocné dřeviny jabloň 

Rod ovocné dřeviny Malus 

Odrůda "Gdaňský hranáč" 

Synonymum ~ 

Parcela č. 172 

Obvod kmene [cm] 189 

Zdravotní stav velmi dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 19. 10. 2013 
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Krajinný prvek: zahrada č. 5 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'12.987"N, 17°37'2.905"E 

Název ovocné dřeviny jabloň 

Rod ovocné dřeviny Malus 

Odrůda "nezařazená D" 

Synonymum ~ 

Parcela č. 92 

Obvod kmene [cm] 191 

Zdravotní stav velmi dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 8. 9. 2013 

Krajinný prvek: zahrada č. 6 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'12.681"N, 17°37'4.261"E 

Název ovocné dřeviny ořešák  

Rod ovocné dřeviny Juglans  

Odrůda "Papírek" 

Synonymum „Papěrák“ 

Parcela č. 198 

Obvod kmene [cm] 318 

Zdravotní stav velmi dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 8. 9. 2013 

  

Krajinný prvek: zahrada  č. 4 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'12.766"N, 17°36'58.686"E 

Název ovocné dřeviny jabloň 

Rod ovocné dřeviny Malus 

Odrůda "Průsvitné letní" 

Synonymum „Žnovka“ 

Parcela č. 73 

Obvod kmene [cm] 128 

Zdravotní stav dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 8. 8. 2013 
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Krajinný prvek: zahrada č. 7 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'12.612"N, 17°37'13.415"E 

Název ovocné dřeviny hrušeň 

Rod ovocné dřeviny Pyrus  

Odrůda "nezařazená 2" 

Synonymum ~ 

Parcela č. 209 

Obvod kmene [cm] 103 

Zdravotní stav dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 9. 9. 2013 

Krajinný prvek: zahrada č. 8 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'11.881"N, 17°37'16.045"E 

Název ovocné dřeviny ořešák  

Rod ovocné dřeviny Juglans  

Odrůda "Polopapírek" 

Synonymum ~ 

Parcela č. 236 

Obvod kmene [cm] 283 

Zdravotní stav velmi dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 1. 11. 2013 

Krajinný prvek: zahrada č. 9 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'11.172"N, 17°37'16.586"E 

Název ovocné dřeviny dřín 

Rod ovocné dřeviny Cornus 

Odrůda ~ 

Synonymum „Dřínka“ 

Parcela č. 235 

Obvod kmene [cm] 55 

Zdravotní stav velmi dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 21. 7. 2013 
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Krajinný prvek: zahrada č. 10 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'8.928"N, 17°37'20.972"E 

Název ovocné dřeviny jabloň 

Rod ovocné dřeviny Malus 

Odrůda „Concelské“ 

Synonymum ~ 

Parcela č. 248 

Obvod kmene [cm] 119 

Zdravotní stav napadeno padlím jabloňovým 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 7. 11. 2013 

Krajinný prvek: zahrada č. 11 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 

50°8'8.108"N, 

17°37'17.842"E 

50°8'8.168"N, 

17°37'18.399"E 

Název ovocné dřeviny jabloň ořešák 

Rod ovocné dřeviny Malus Juglans 

Odrůda „Parména zlatá“ „Polopapírek“ 

Synonymum „Zlatá reneta“ ~ 

Parcela č. 250 250 

Obvod kmene [cm] 74 107 

Zdravotní stav napadeno padlím jabloňovým velmi dobrý 

Vlastník soukromá osoba soukromá osoba 

Datum zápisu 7. 11. 2013 7. 11. 2013 

Krajinný prvek: zahrada č. 12 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'6.311"N, 17°37'26.397"E 

Název ovocné dřeviny hrušeň 

Rod ovocné dřeviny Pyrus  

Odrůda "nezařazená 1" 

Synonymum ~ 

Parcela č. 279 

Obvod kmene [cm] 179 

Zdravotní stav dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 25. 8. 2013 
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Krajinný prvek: zahrada č. 13 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 

50°8'3.221"N, 

17°37'23.444"E 

50°8'3.138"N, 

17°37'23.880"E 

Název ovocné dřeviny třešeň třešeň 

Rod ovocné dřeviny Prunus Prunus 

Odrůda „nezařazená x“ „nezařazená x“ 

Synonymum ~ ~ 

Parcela č. 280 280 

Obvod kmene [cm] 126 142 

Zdravotní stav špatný špatný 

Vlastník soukromá osoba soukromá osoba 

Datum zápisu 7. 7. 2013 7. 7. 2013 

Krajinný prvek: zahrada č. 14 

Lokalita Krásné Loučky 

Souřadnice 

N 50°8.07438', E 

17°37.59655' 

N 50°8.07512', E 

17°37.60623' 

Název ovocné dřeviny slivoň  slivoň  

Rod ovocné dřeviny Prunus Prunus 

Odrůda „Švestka domácí“ „Švestka domácí“ 

Synonymum ~ ~ 

Parcela č. 210 210 

Obvod kmene [cm] 85 72 

Zdravotní stav dobrý dobrý 

Vlastník soukromá osoba soukromá osoba 

Datum zápisu 26. 7. 2013 26. 7. 2013 

Krajinný prvek: zahrada č. 15 

Lokalita Krásné Loučky 

Souřadnice 

N 50°7.97678', E 

17°37.73583' 

N 50°7.96422', E 

17°37.73662' 

N 50°7.94045', E 

17°37.76743' 

Název ovocné dřeviny jabloň jabloň hrušeň 

Latinský název Malus Malus Pyrus 

Odrůda „Průsvitné letní“ „nezařazená A“  „nezařazená 1“ 

Synonymum „Žňovka“ ~ ~ 

Parcela č. 225 225 225 

Obvod kmene [cm] 88 71 198 

Zdravotní stav dobrý dobrý ucházející 

Vlastník soukromá osoba soukromá osoba soukromá osoba 

Datum zápisu 25. 8. 2013 29. 9. 2013 25. 8. 2013 
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Krajinný prvek: starý polní sad č. 16 

Lokalita Krásné Loučky 

Souřadnice 

N 50°7.99143', E 

17°37.80968' 

N 50°7.98742', E 

17°37.84432' 

Název ovocné dřeviny jabloň  jabloň 

Rod ovocné dřeviny Malus Malus 

Odrůda „Řehtáč soudkovitý“ „neznámá C“ 

Synonymum „Šterkačka“ ~ 

Parcela č. 235/1 235/1 

Obvod kmene [cm] 68 153 

Zdravotní stav dobrý špatný 

Vlastník soukromá osoba soukromá osoba 

Datum zápisu 9. 9 2013 17. 7. 2013 

Krajinný prvek: starý sad č. 17 

Lokalita Krásné Loučky 

Souřadnice 
N 50°7.96107', E 
17°37.69677' 

N 50°7.96917', E 

17°37.69112' 

N 50°7.97558', E 

17°37.69967' 

Název ovocný dřeviny jabloň slivoň slivoň 

Rod ovocné dřeviny Malus Prunus Prunus 

Odrůda 
„Jadernička 

moravská“ 

„Švestka 

domácí“ 

„Švestka 

 domácí“ 

Synonymum „Jadřička“   

Parcela č. 223/1 223/1 223/1 

Obvod kmene [cm] 93 82 74 

Vlastník soukromá osoba soukromá osoba soukromá osoba 

Datum zápisu 1. 12. 2013 17. 7. 2013 17. 7. 2013 

Krajinný prvek: pastevní sad č. 18 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 50°8'3.995"N, 17°37'7.074"E 

Název ovocné dřeviny slivoň 

Rod ovocné dřeviny Prunus 

Odrůda „Švestka domácí“ 

Synonymum ~ 

Parcela č. 182/1 

Obvod kmene [cm] 109 

Zdravotní stav dobrý 

Vlastník soukromá osoba 

Datum zápisu 17. 7. 2013 
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Krajinný prvek: alej č. 19 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 

50°7'58.176"N, 17°36'11.552"E; 50°7'52.566"N, 

17°37'27.395"E 

Název ovocné dřeviny slivoň 

Rod ovocné dřeviny Prunus 

Odrůda „Mirabelka nancyská“ 

Synonymum „Špendlík“ 

Počet stromů 78 

Zdravotní stav dobrý (na některých místech již chybí) 

Vlastník pozemkový fond ČR 

Datum zápisu 17. 7. 2013 

Krajinný prvek: mez č. 20 

Lokalita Linhartovy 

Souřadnice 
50°8'9.956"N, 

17°36'31.010"E 
50°8'10.616"N, 

17°36'31.940"E 

Název ovocné dřeviny jabloň hrušeň 

Rod ovocné dřeviny Malus Pyrus 

Odrůda „Jadernička moravská“ „Hnilička“ 

Synonymum „Jadřička“ „Čertova hruška“ 

Parcela č. 364/2 364/2 

Obvod kmene [cm] 144 176 

Zdravotní stav uspokojivý uspokojivý 

Vlastník pozemkový fond ČR pozemkový fond ČR 

Datum zápisu 31. 7. 2013 31. 7. 2013 
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8 DISKUSE 

Pro tuto diplomovou práci bylo vybráno modelové území vesnic Linhartovy a části 

vesnice Krásné Loučky, které se nacházejí ve Slezsku, v okrese Bruntál. Linhartovy jsou 

vstupní branou do Osoblažského výběžku a také velmi oblíbením cílem turistů, kteří zde 

navštěvují nově zrekonstruovaný renesanční zámek a zámecké arboretum, ve kterém se 

nachází pravděpodobně nejstarší dub letní (Quercus robur), který není ani uvedený 

v seznamu památných stromů, jenž spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny. 

Osobitý vliv ovocných stromů v minulosti na místní krajinný ráz je dán 

neoplocenými výsadbami ovocných polních sadů, které se souběžně pěstovaly se 

zemědělskými plodinami a jejich fragmenty se zachovali i do dnešní doby. Výrazná 

přítomnost ovocných dřevin vyplývala jak z tradiční malovýroby a také ze značné 

rozmanitosti komplexu přírodních podmínek. Značná různorodost ovocnářských forem  

a sestav byla tvořena venkovskými zahradami, ovocnými sadami, alejovou soustavou  

a výskytem celé řady planě rostoucích ovocných druhů v soustavě ostatních krajinných 

vegetačních prvků (Mareček, 2006). 

Ve vymezeném území bylo zmapováno dvacet ploch, na kterých bylo zaznamenáno 

sto sedm jedinců ovocných stromů v osmi různých druzích ovoce. Ve srovnání 

s předchozím mapováním ovoce firmou Ekotoxa na Osoblažsku v roce 2009 v okolních 

částech Osoblažska lze říci, že se zde nacházejí stejné odrůdy, které se vyskytují 

roztroušeně po celém Osoblažsku. Nejčastěji zde byla zastoupena odrůda jabloně (Malus) 

„Průsvitné letní“, které je hojně zastoupeno nejenom na území Osoblažska, ale také po celé 

České republice. Dalším častým zástupcem tohoto rodu byla i odrůda „Gdaňský hranáč“, 

která se ovšem na Osoblažsku vyskytovala pouze sporadicky. Také různé variety ořešáku 

(Juglans) tvoří typickou součást krajiny Osoblažské výběžku a lze jí naleznout téměř 

v každé obci. Velkým přínosem pro místní krajinný ráz je vytvoření místních odrůd planě 

rostoucích ovocných dřevin, které se dají dále použít například při štěpování a šlechtění. 

Jelikož se v celém Osoblažském výběžku již několik let budují rozsáhlé výsadby ovoce, 

dají se tyto druhy, které zde přežívají v nastavených klimatických podmínkách řady let 

využít pro tento účel.  
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Některé druhy ovoce se z této krajiny pomalu vytrácejí, možná i proto, že často trpí 

nějakou chorobou a nepřizpůsobily se místním podmínkám pro život. Tento fakt, jde vyčíst 

i z tabulky, která udává počet stromů v jednotlivých odrůdách. (tabulka č. 6). I když se na 

daném území našlo celkově dvacet odrůd ovoce, tak počet jednotlivců je na velmi nízké 

úrovni. Ve většině případů se však místní obyvatelé neumějí náležitě postarat  

o vysokokmenné stromy, a také se přiklánění k variantě tyto stromy pokácet, což se stávalo 

i v průběhu mapování. Dnešní populace se stále přiklání ke koupi čtvrtkmenů, (obrázek č. 

5), jelikož jejich údržba není tak náročná a celkově i sběr ovoce je jednodušší. Často si ale 

lidé neuvědomují, že právě vysokokmenné odrůdy plní mnoho funkcí a nejenom primární 

funkci potravu pro člověka. Z pohledu krajináře je toto mapování velmi cenné a mělo by 

být dostupné nejenom pro zdejší obyvatelé, jako ukázka, jak lze ovoce využít a pracovat 

s ním, ale také pro širokou veřejnost. 

 

 

Obrázek 5 Pohled do zahrady, ve které se preferují čtvrtkmenové ovocné dřeviny,  

Foto: Mužíková P. 2014 
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Je možné najít a vytipovat místní odrůdy, které hrály a ještě v mnoha případech 

mohou hrát hlavní roli při projektové dokumentaci územního plánovaní. Ty se mohou 

použít k tvorbě lokálních biocenter a biokoridorů v krajině. Ne každý projektant je 

dostatečně kvalifikovaný o autochtonních místních polokulturních a lokálních odrůdách 

a formách regionu, který zpracovává. V drtivé většině případů pří zpracovávání takového 

návrhu pro tvorbu ÚSES nedochází k obohacení těchto krajinotvorných prvků o již 

zmiňované místní specifické odrůdy, které právě jsou nejlepším nástrojem pro rozvoj 

biologické diverzity v konkrétní lokalitě, než druhy nepůvodní. Je proto potřeba ochránit 

tyto místní odrůdy a zabudovat je účelně do systému ekologické stability modelového 

území. Této krajině by neprospělo použití cizích druhů jako solitérů, remízků a rozptýlené 

zeleně (Guth, 2010; Klvač, 2009). 

Vytvořením mapového podkladu s rozmístěním jednotlivých odrůd ovoce lze po 

dohodě s místní akční skupinou vybudovat nový informační panel a tuto mapu do něj 

zabudovat, protože přes vesnice Linhartovy a Krásné Loučky vede „Ovocná naučná 

stezka“ a tato místa v minulosti nebyla zmapována. Bylo by vhodné informovat širší 

veřejnost o dalších objevených odrůdách v této nově zmapované lokalitě. 

 

8.1 Komentář k jednotlivým mapovaným plochám v 

modelovém území  

V zahradě č. 1 se nachází jediný zástupce staré dřeviny rodu (Juglans), který zde 

zůstal jako památka po původních německých obyvatelích. Dnešní majitelé tento strom 

využívají nejen pro plody, ale i pro zastínění drobného zvířectva na zahradě. Strom je 

v dobrém zdravotním stavu (příloha č. 1) a tomu odpovídají i plody, které jsou uvedeny 

v příloze č. 2. 

V zahradě č. 2 se nacházejí dvě stejné odrůdy jabloně (Malus) a jedná se o odrůdu 

„Gdaňský hranáč“, což je velmi prastará odrůda, která pochází nejspíše z Pobaltí 

(sadařství.cz). Její plody budí na první pohled velmi pěkný estetický dojem (příloha č. 3). 

Jde také o odkaz původního obyvatelstva, které je zde zřejmě zasadilo ve stejném časovém 

období, což lze poznat podle přibližně stejného obvodu kmene. Zdravotní stav jabloní je 
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velmi dobrý, tato odrůda se jistě hodí pro zachování a udržení v místním krajinném ráz 

(příloha č. 4).  

V zahradě č. 3 se nachází solitérní strom druhu jabloně (Malus), odrůdy „Gdaňský 

hranáč“, podle pamětníků je to nestarší strom jabloně na území vesnice Linhartovy. Jeho 

zdravotní stav je velmi dobrý, i když se zahrada již 15 let neudržuje a není ani oplocená. 

Strom se nachází podél silnice a železniční trati na úpatí zahrady (příloha č. 5).  

V zahradě č. 4 roste jediný zástupce staré odrůdy jabloně (Malus), odrůda 

„Průsvitné letní“, které má velmi rozšířený lidový název „Žňovka“. Majitelé tento strom 

vůbec nevyužívají, ovoce zahnívá pod stromem nebo slouží jako potrava pro domácí 

zvířata. Je to raná odrůda, která se využívá především pro rychlou spotřebu. Tento strom 

netrpí na žádné choroby a je vhodný pro ponechání v daném místě, jelikož odolává dobře 

klimatickým podmínkám (příloha č. 6). 

V zahradě č. 5 byl objevený jediný exemplář rodu (Malus), který tvoří přirozenou 

hranici mezi dvěma zahradami (příloha č. 7). Strom ani zahrada není dobře udržovaná, 

pouze se jednou za rok poseká, jinak je dřevina v dobrém zdravotním stavu i plody jsou 

celkem chutné a při skladování ve sklepě dlouho vydržely (příloha č. 8).  

V zahradě č. 6 se vyskytuje velmi známá varieta ořešáku (Juglans) pod místním 

názvem „Papěrák“, s charakteristickými velkými plody (příloha č. 9). Tento strom je velmi 

statný a rozlehlý (příloha č. 10). Jeho zdravotní stav je dobrý, i když se strom neudržuje.  

V zahradě č. 7, která patřila také německému obyvatelstvu (bylo zde řeznictví) se 

zachoval jediný starý strom neznámé odrůdy hrušně (Pyrus), který tvarem a barvou plodů 

připomíná starou odrůdu „Boskova lahvice, (příloha č. 11) ale celkový habitus stromu této 

odrůdě neodpovídá (příloha č. 12). Plody jsou velmi chutné, ale nevydrží dlouho na 

uskladnění.  

V zahradě č. 8 roste velmi statný ořešák (Juglans), který je ve velmi dobrém 

zdravotním stavu a je pravidelně udržovaný (příloha č. 13). Strom byl vysazen 

starousedlými obyvateli a jejich potomci se o strom náležitě starají. Stáří stromu je 

odhadováno okolo sedmdesáti let. 

V zahradě č. 9 se vyskytuje jediný zástupce dřínu (Cornus) v dané oblasti. Jedná 

se o zhruba 50 let starý strom (příloha č. 14), který se pravidelně udržuje, ale plody 
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(dřínky) jsou moc kyselé a proto jsou vhodné jenom jako potrava pro okolní ptactvo 

(příloha č. 15). Dřín (Cornus) je rod, který je v naší krajině původním druhem.  

Na zahradě č. 10 roste stará strom jabloně (Malus), velmi stará odrůda pocházející 

z Francie - „Concelské“, tento strom velmi trpí na pádlí jabloňové, což je jedna z možných 

chorob u tohoto druhu ovoce (příloha č. 16). Jabloň charakterizuje boční větve, které tvoří 

pravý úhel (příloha č. 17). Tato odrůda se díky náchylnosti k pádlímu jabloňovému 

přestala v zahradách pěstovat.  

V zahradě č. 11, která patří starousedlíkům, se nachází dvě staré odrůdy ovocných 

dřevin a to odrůda jabloně (Malus) – „Parména zlatá“známa i pod názvem „Zlatá 

reneta“(sadařství.cz). Tento jedinec trpí na chorobu pádlí jabloňové (příloha č. 18), dále se 

zde vyskytuje jeden strom ořešáku (Juglans), který je v dobré kondici.  

V zahradě č. 12 se objevuje neznámá místní raná odrůda hrušně, která svými plody 

připomíná hrušeň zvanou „Špinka“, ale podle ostatních znaků se jedná nejspíše o zplanělou 

místní odrůdu (příloha č. 19). Strom není využívaný a velké množství plodů opadá nebo se 

samovolně se rozloží, jinak je strom v dobré vitalitě.  

Odrůdy nepojmenované třešně se nacházejí ve velmi staré a zdevastované zahradě 

s pracovním název č. 13 jako pozůstatek dřívější jistě krásné zahrady. Jde o velmi staré 

stromy, které jsou ale ve velmi špatném a neudržovaném stavu, nachází se v zahradě, která 

se již několik desítek let neudržuje (příloha č. 20). 

V zahradě č. 14 se objevují dva stromy rodu (Prunus) a jedná se o místní typy 

odrůdy „Švestky domácí“, kterou majitelé hojně využívají pro výrobu pálenky. Stromy 

jsou udržované a ve velmi dobrém zdravotním stavu. Plody „Švestky domácí“ jsou 

uvedeny v (příloze č. 21). 

V zahradě č. 15 se vyskytují dva zástupci rodu (Malus) a to první odrůda 

„Průsvitné letní“ (Příloha č. 22), a „nezařazená odrůda A“, která je svými plody nápadně 

podobná staré odrůdě „Kožená Reneta“ (příloha č. 23). Dominantou neudržované staré 

zahrady, která se již více než 25 neobhospodařovala je stará neurčená místní odrůda hrušně 

(Pyrus), která je pravděpodobně nestarším stromem tohoto rodu v modelovém území 

(příloha č. 24). Zahrada je umístěna podél vybudované „Ovocné stezky“ a poskytuje 

cyklistům místo nejen pro odpočinek, ale i možnost využít dary ovocných stromů 

v průběhu jejich zrání.  
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Ve starém polní sadě, který se nachází naproti zahrady č. 15, jsou dvě odrůdy 

jabloně (Malus), z nichž jedna „Řehtáč soudkovitý“ se dá dobře rozeznat, jelikož zralá 

jadérka v jádřinci štěrkají, odtud plyne i lidové pojmenování „Šterkačka“(příloha č. 25). 

Další nalezenou odrůdou, která dostala pracovní název „neznámá C“ je jabloň (Malus), 

která má široce rozloženou korunu, a velké množství plodů, které byly na stromě ve 

velkém počtu (příloha č. 26). Strom je poměrně vysoký oproti ostatním odrůdám, které 

byly nalezeny v modelové lokalitě (příloha č. 27). 

Ve starém sadě, který se jednou za rok poseká pomocí křovinořezu, se nachází 

staré i mladé stromy. Mezi zástupce krajové odrůdy patří i zimní odrůda jabloně (Malus) 

„Jadernička moravská“, která je typická pro Slezsko a má velice chutné plody, které mají 

polyfunkční využití. Ve starém sadě jsou i fragmenty rodu slivoň (Prunus), která je zde 

zastoupena dvěma stromy v odrůdě „Švestka domácí“ místního typu. Stromy nikdo 

nevyužívá a sad postupně zarůstá plevelem. Pouze poskytuje útočiště pro živočichy. 

Stromy i plody jsou i tak v dobré kvalitě. 

V pastevním sadu, který je jedinečný svého druhu pro tuto lokalitu, se během 

terénního šetření dostal jinou podobu. Plno starých stromů se vykácelo, jelikož byly ve 

špatném zdravotním stavu. Sad byl tvořený směsí „Švestky domácí“, která se zachovala 

v jediném exempláři, „Mirabelky nancyské“. Sad primárně slouží jako zdroj potravy pro 

kozy kamerunské (Capra aegagrus hircus). 

Alej, která vede podél silnice první třídy č. 57 plní mnoho funkcí. Jednotlivé 

dřeviny odrůdy „Mirabelky nancyské“, která je hojně rozšířena v Osoblažském výběžku 

jsou nejenom zdrojem plodů pro výbornou pálenku, ale hlavně tvoří protihlukovou bariéru 

nad obytnou zónou, jelikož silnice je hlavním tahem do Polska (příloha č. 28). Stromy 

nejsou udržované a na mnoha místech již chybí jejich výsadba. I v dnešní době stále 

vysoce plodí a často lze vidět turisty, kteří si zastaví u těchto stromů a občerství se jejich 

plody nebo hojně sbírají „Mirabelku“ do kvasu (příloha č. 29). 

Na mezi, která se nachází nad obytnou částí, se nacházejí dva stromy, které 

primárně byly vysazeny obyvateli, kteří během práce na poli potřebovali úkryt před 

sluncem. První z nich „Jadernička moravská“ se ještě donedávna ve velké míře místním 

obyvatelstvem sbírala pro své lahodné plody, které vydržely dlouho při dobrém uskladnění 

(příloha č. 30). Dále se zde nachází místní odrůda hrušně (Pyrus), odrůda „Hnilička“, která 
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je charakteristická, že do pár dnů od utrhnutí shnije (příloha č. 31). Místní název pro tuto 

hrušku je „Čertova hruška“. Tento typ hrušek je vhodný pro zavařování. Má kořeněnou a 

velmi sladkou charakteristickou chuť. Ovocné dřeviny jsou v dobré zdravotním stavu.  
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9 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá mapování starých a krajových odrůd ovocných 

dřevin a celkovým hodnocením současného a minulého stavu ovocnictví v lokálním 

krajinném rázu vesnic Linhartovy a Krásné Loučky.  

Hlavním cílem práce bylo zmapovat jednotlivé druhy ovocných stromů a jejich 

odrůdy, které se ve zkoumané lokalitě nacházejí a tvoří nezaměnitelnou část místního 

krajinného rázu již desítky let, v některých případech i více než sto let.  

Celkově bylo zmapováno osm rodů ovocných dřevin v počtu sto sedm jedinců. 

Celkově se na tak malém úseku podařilo zdokumentovat dvacet odrůd ovoce. Z nichž osm 

odrůd se nepodařilo zařadit. Obecně lze stanovit, že největší zastoupení v počtu 

jednotlivých odrůd ovoce měl rod jabloní (Malus), v počtu deseti odrůd, který je zde hojně 

pěstován.  

Z provedené dokumentace lze říci, že se staré a krajové odrůdy ovocných dřevin 

pomalu vytrácejí i z venkovských sídel, jelikož se postupně mění krajinný ráz venkova. 

Lidé dávají přednost méně náročným druhům ovoce nebo svoji zahradu raději přemění na 

monotónní plochu, bez výsadby jakéhokoliv prvku vysokokmenné dřeviny, který by 

napomáhal udržení stability v krajině. Tato problematika se netýká pouze této lokality, ale 

tento fenomén se objevuje na různých místech v České republice. Je potřeba zachovávat a 

zdržovat kulturní dědictví, tradice a lidové obyčeje, které s ovocnými dřevinami souvisejí a 

přenést své dovednosti i následujícím generacím. 
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