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VIII. díl :
100 odrůd ořechů vlašských a lískových,
v barvách a s popisy.
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IX. díl:
révy vlnn~, ,. barvách a s popisy.

*
Každý díl možno koupiti samostatně.
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KNIHTISKARNA B. BRIX Ml., PARDUBICE .

Pr·edkládám lY. díl naší Lidové pomologie,
která s~ stala tak oblíbenou. že pravděpodob
ně budeme v brzl, u tisknouti L dílu ll. vydání.
Všichni zájemci l10dnotí u této edice hla vně
cenovou přístupnost (·I láci, neboť za 58 Kč
obdrží 100 barevných vyobrazení nejdůležitěj
ších odrůd se stru č nými, ale velmi výstižnými
a přehlednými popisy plodů a stromi't, jejich
požadavků, dobrých a špatných vlastností, 11potřebcní a t. d. Dosud v žádné světové literatuře nebylo tolik třešní a 1·išní v barvách vyobrazeno a popsáno a práce ta nebyla snadná.
Jest zde uvedeno značné množství našic·h lokálních, nalllliOZe velmi významných odrt1d.
úkolem této Pomologie však není, vše uvedené
doporučo·vati k vysazování.. Naopak; u kazrlé
odrůdy json uvedeny nestranně také špatné
vlastnosti, aby každý měl možnost podle těch
to popisl"1 si vybrati vhodné odrt1dy pro svoje
pt1dní a klimatické poměry a tak se uchrániti
před ztrátou a nezdarem. V cenících čteme oby(: ejně jen chválu nebo lM<.avá jména a tu se d á
leckdo snadno svésti k výsadbě, později však
ke, své škodě sezná , že to chválené se pro jeho
poměry nehodí. V tom vězí hlavní cena na~í
Pomologie. Avšak na druhé straně máme mnoho
velmi cennýeh lokálních odri'1d - dosud neznámých, které mají větší cenu, než celá řada
cizích - vychvalovaných odl't1d.
Celkem jt>st v této Pomologii popsáno a vv ..
obrazeno 35 známých i n~námých českoslo
venských odrůd, což jest jistě úctyhodné číslo
a doufejme, že tato Pomologie přispěje k tomu, abychom mohli všecky cizí odrůdy vyi·aditi a pě~tovati jen naše - s cizími jistě rov ..
nocenné.
Mrazovou katastrofou v r. 1929 utrpěly třešně
nejvíce a jest nezbytně nutno, aby nové vý ..
sadby se děly s rozmyslem, aby v dohledné
době se mohla obnoviti evropská popularita
našich třešní.
Tam, kde byly vysazovány třešně bez rozmyslu jen proto, že byly stromky levné,
nastalo namnoze velké zklamání nad nezdarcm
a tu možno provésti přeroubm ání odrůdami
podle výběru z této Pomologie. Bylo by velkou
chybou, kdybychom stále kupovali a doporu ..
čovali jen cizí u nás nevyzkoušené odn1dy,
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když máme takové množství sk,·ostných a cenn\-ch domácích odrl'1d - u nás osvědčený· ch.
·Při této velmi obtížné práci byl opět p. Fr.
Zeman hlavním spolupracovníkem, jemuž zde
zvláště děknji. Dále vř·ele děkuji vše,m, kteH
mi přispěli ať zaJS h~ ním 'loká~ních odrůd 'ze
wého kraje nebo sdělením SYých zkušeností.
Jsou to pánové: Ing. Dr. Herles z čisté a jeho
vrchní zahradník p. Janeček, V. Maruška, pomolog, Svijany, insp. J. Rublič, Libochovice,
insp. V. Buchta, Bratislava, V. černý, říd. uč .
Chválkovice, V. Špaček, okres. pomolog, Ryahnov n. Kn., F. Kabrhel, statkCtr·, Ostř'ešany, V.
Komárek, stat. v Topoli, Fr. Štěpánek. stnt.
' Kočí, V. Kareš, stat., Ostroměř, Jos. Novák,
stat., Mžany, J. Zikl, sadař, Libčany, A. Veselý,
zahradník, He1ř·. Městec, V. Kučera, vrch. zahr.,
Chrast, V. Tondl, učitel, Znojmo, St. Souček,
profesor, Valtice, VlkůY štěpařský záYod, Vanovice, St. ovocnářská školka, Děvínská Nová
Ves, St. rolnická škola, SahúlOY, Ovocniarskú
spol. odb. Krupina a t. d., a t. d.
Zdáště děkn,ji p. prof. F.. Jankovskému z Varšavy za lask. sdělení synonym Y polské í·eči, a
děkuji všem, kteří mi jakýmkoliv způsobem
byli nápomocní k zpracování toJ1oto obtížného
úkolu.
Grafické závody Freund, Brix a spol. v Pardubicích, jakož i firma B. Brix mJ., tiskárna
tamtéž, věnovaly této knize opět všemožnou
péči.

Doufám, že i tento IV. díl naší Lidové pomologie přispěje k vyjasnění třešňové otázky a
prospěje tak našemu čsl. ovocnictví.
Chrudim 1938.

JOSEF VAN:ltK.

Opylovací

poměry

u

· třešní.

Všctcky trešně a většina višní jeí;it cizospra .~
mí, t. j.' k oplodnění květťt potí'ebují pyl z jiných odrfld. Při tom nutno hleděti, aby k opvlcní byly vždy" pné řadě voleny odrt'1Jy ~ol! ·
ča s ně kvetoucí. Dále 'šecky odrůdy se navz<Íjem nespra~uji. Na pl·ipojené tabultc .rost ně
kolik oclrud ul'edeno s ozr.ačením, s kterými
oclri'1dé1mi se podle E. Santca sprašují a s kterÝmi 11 e. Bohuž('l nej sou jf'štč so demi nchflclam i pokus v skonč-en\ ' .

U višní jsou dosud ,· ýsledky s pokusy opylovacími 1·elm i skrovné. Podle zkušcno~ií
je~t zéltím .1en iVI. o r e 1 a po z d n í (Amélrelka
stinná) a D i cm i t z k ú a m a r e I k a samosprašná, a mohou se tyto bez obavy vysazovati
,.c velkém, bez .JÍ ll ~· ch od rf1d. U ostatních višní .
i když hou Ui s teč·nČ' samosprašné, jest . pro
,jistotu vždy lépe ,·y sad iti m e 7.i nč ještě něktc,..
ré jiné odrt1dy.
Všeobecně lze Hci, že třešně jsou dobrÝmi
opylovači pro višně, pokud současnč- b ·etou;
naproti tomu jsou višně pro třešně nesC'hopnými opylovači. M o r e 1 a pozdní se dosud ukázala jako dobrý opylovač pro všecky višně, naproti tomu K r á 1 o v n a H o r t e n s i e se naprosto nehodí za opylovače.
jaká vzdálenost má býti u jednotlivých odri'tcl, které se mají na ,·zájem opylovati?
V uzavr·ené výsadbě mohou býti vysázeny
2-3 řady jedné odrl'tcly; další řada má býti vysázena jiným opylovačem. V alejích má býti
každý 7.-8. strom dobrým opylovačem.
Vysvětlení ná.sledujíeí tabulky:
Na le,·é straně jsou odrť1dy k opylování, najsou opylovači. Uspoř·ádání jest v pořadí
podle doby květenství. Odrt1dy, které se mají
naYzájem opyloYati, musí současně kvésti.
hoře

Na tabulce kí·ižky + značí, Ž<. odrtldy uvedené na levé straně a nahoi'·e se mohou navzájem
opvlovati; čárka značí nemožnost vzájemného opylení, X značí nevyzkoušené poměry.
záhy a
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rozdělení

ti·ešní.

První rozdělení Uešní do pomologického
systému vypracoval šlechtic Ch r. Truc hs es s, jež uveřejnil ve své knize v r. 1819 .
Jlozdt-Jil třešně ve 4 hlavní skupiny a tyto pak
c·elkem Ye J2 tříd:
I. černé srdcovky,
2. černé chrupky,
). pestré srdcovky,
.J.. pestré cluupky,
5. žluté srdcovky,
6. žluté chrupky,
7. sladko višně,
8. skleňovky,
9. višně,
·
10. amarelky,

ll. stále kvetoucí červe,né třešně,
12. stále kvetoucí černé ti"ešně.

Dr. E. Lucas pozmPnil r. 187l poslední 2
Gídy na:
J I. polotřešně,
12. polovišně.

V nej_noYější době sestavil E. San t e ve své
knize Das deutschc Kirschenbuclt 1936 novou
soustavu:

A.
1.
2.
3.
4.

SJadičky:
světlé srdcoYky,
tmavé srdcovkv,
světlé chrupky;
tmavé chrupky.

Kříženci:
5. světlé ušlechtilé
6. tmavé ušlechtilé

B.

C. Kyselky

třešně,
třešně.

či višně:

7. světlé kyselky,
S. tmavé kyselky.

Zdali tato sousta v a se osvědčí, ukáže budoucnost. Zdá se, že soustava 1' ruch se s s O,. a se změnou podle Ln ca s e _jest přiNzenější.
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Tah. I.

l. Annonayská srdcovka.
Pthod: Francie.
Plod prostřední velikosti, as 21 mm vy~oký,
20 mm široký, 10 plodt~ váží 45-'50 g.
Tvar má podlouhlý, dlcuzc protáhlý. K temeni se o nčco nuí lo více úží než ke stopce.
S obou stra11 jest znatelně zmá ěknutý, čím ž
nniká často až příliš ostré, úzké temeno, ktť:'11'<'
u norm<llních plorh't jest naopak zase dosti ~i
roké. Po jedné straně, někdy i více stlač-ené,
tcíhne se sotva znatelný šev, který na
teme1li končí v mělké prohlubince hnědou,
dosti 1·ýraznou tečkou. V příč-ním prMczu jest
p·l od nepatrně zhrauatělý.
Stopka, vtlačená v hlubokou, úzkou jamku.
jmt slabá, nestejně dlonh.:i.
Slupka jest jemná, velmi se leskne, jest jasnč
červená, na slun eční straně hua1·ší, naopak zasl'
ve stínu bledší; zde jest hustě bělavě tečkova
ná a čárkovaná, celkově velmi pěkného Yzhledu.
Dužnina jest jemná, bledě až jasně červená ,
bledšími žilkami protkaná; obsahuje dosti (ne
příliš)
málobanivé š[á ,·y, chuti jest velmi
pi'íjemné, sladké, mírně nadnulé.
Pecka jest malá, dlouze eliptická.
Zraje v I. týdnu třeš1íovém, podle počasí od
počátku června, dHve nebo později; patří vůbec
me.zi nejranější třešně, zraJe několik cl n tl po
Hych líci německé.
'Kvete velmi záhy.
Strom roste zdravě, bujně, dosahuje prosUední velikosti, tvoří kulovitou, souměrnou korunu, větve se mím1ě sklánějí. Plodnost jest záhy
po výsadbě. úroda jest vždy hojná, téměř každoroční i v létech, kdy jiné odrí'Jd y vynechají,
což dokazuje, že strom jest otužilý a květ vůči
nepohodám není pt-íliš citlivý. Rodí v chomáčích; strom pod tíhou plodů se sklání, nabývá
tYaru · deštníkového, pohled nail jest nácL
herný. Jest tak plody pokryt, že neni téměř
lish"l viděti.
špatné vlastnosti: Při veliké úrodě drobnější
plody.
Upotřebení: Jest to prvotřídní, výnosJHÍ~ tržní
odrůda, která zasluhuje co největší pěstitelské
pozornosti. Na Jaroměřsk u n českoskalicku jest
hod ně rozšířena .
Synonyma: Gui~ne d'Annonay, Guignc, 1\larbrée Précoce, l\[ájovka z Kjachty, Annonayer
Herzkirsche.

10

2. Rychlice

německtl

2. Rychlice

německá.

Původu jest neznámého.
Tmavá srdcovka, malá, většinou stejného tvaru; ojediněle mív<1 témě více zašpičatělé, povrd1
je mírně a drobně zhrbolený. Ze stopečné jamky se táhn e temná čára, která plod dělí na
dvě téměř stejné polovice.
Plod jest asi 20 nun vysoký, 22 mm široký,
10 kus l't váží 40-50 g.
Stopka jest as 4-5 cm dlouhá, v široké, dfrsti
hluboké jamce a připojuje se na krátkou,
kostrbatou pastopku.
Slupka jest jemná, velmi lesklá, temně čer
venohnědá; tuto prosvítají jemné pihy. Na trhu
objevu_je se již nezralá, když se »zapaluje« a
jest ještě nepatrně červetná.
Dužnina jest polotuhá, jemná, rudá, nemú
mnoho šťávy, ph plné zralosti jeJSt velmi chutná; před č asně otrhaná jest chuti bezvýrazné.
Uzrává ' prvé třetině června (podle stanoYiště), červenati začíná počátkem června, dozrává postupně, zraje as Y polou června, v I.
týdnu třešňovém.
Kvete záhy.
Strom roste dosti bujně, rozvětvujť! se nepravidelně ve vysokou menší korunu, větve se
mírně sklánějí. Daří se nejlépe v lehčí, hlinité,
dostatečně vápenité a vlhké pi'tdě. Zvláště prospívá na výslunných svazích. Ploditi začín:í
velmi záhy, úroda jest hojná a stálá. Při šlechtění jest nutný pečlivý výběr roubů.
špatné vlastnosti: Jest náročná na půdu; nemá-li příznivé podmínky, pak strom zakrňuje,
trpí klejotokem a odumírá. Při květenství jest
choulostivá, při nedostatečném oplození bývá
mnoho plodi't špatně vyvinutých, zvláště pecky
a jádra nebývají vyspělé. V deštích puká.
Upotřebení: Kde se daří, jest pro svoji ranost
velice výnosnou odrůdou. Lze ji doporučiti
jen tam, kde není lepších mís~ních neb kra ..
jových odrůd.
Synonyma: Fríiheste dťil· Mark, P l'écoce de ln
Mnrch e, Mnrchijskn (pol.). Nejrnnější z kraJe,
Ran<1 z Marky, K uppeti·ova raná, Pravlovka,
Nierniecka wcze šňa a velmi mnoho jiných.

ll

Van ěk :

Lido\'!Í pomo logie, IV.

3. Karešova raná srdcovka.
Původ: Poohází z Ostroměře u Hořic ,. Podkrkonoší.
Plod jest nadprostl-ední velikosti až velký,
a~ 24 mm vysoký, 26 mm široký, 10 plodů váží
60 g·.
Tvar má tupě srdčitý, nejširší u stopky, te,
meno jest ploše zaokrouhlené a k jedné straně
mírně skloněné. Jedna strana plodu jest vypouklá, po ní se. táhne středem žlábek, který
přechází as v polovině plodu v hranu. Druhá
jest smáčkamtá, středem dosti široce proláklcí,
čímž vzniká hřbítek; po jeho okraji se táhne
znatelná čára, která končí na temeni v malé
prohlubince rzivou tečkou. Povrch mnohých
plodťt bývá až nápadně zhrbolený.
Stopka jest poměrně slabá, až 5% cm dlouhá ,
pružná, zelenavě hnědá, drží peYně v hluboké,
široké jamce.
Slupka se leskne, v úplné zralosti jest skvěle
tmavě červená až hnědě červená; velké mno7ství bledších pih, více však čárek, místy až
Yelmi hojně a hustě prosvítá.
Dužnina jest tuhá, ne tvrdá, obsahuje dosti
bledě barvivé šfávy. V plné zralosti ,jest bledě
červená až rudá, bledšími žilkami řídce protkaná; chuť má znamenitou, libě! navinule
sladkou.
Pecka jest krátká, baiíatá, čá s tečně hřbet em
drží u dužniny.
Zraje v L týdnu Heštwvém, v prvé polovici
června, protrhává se od 7. června. Má dobrou
vlastnost, že i při delších deštích nepuká.
Strom roste bujn ě , zdravě, j est velmi úrodný, řídce se rozvětvuje, je15t nápadný velikým
listem. Púdu vyžaduje výhřevnou, hlinitopísč-i
tou, v těžkých pť1dách bývá ovoce malé.
Upotřebení: Řadí se mezi nejlepší ra!lé odl·ů 
dy a v době zrání nemá na trhu konkurence,
proto zasluhuje i v jiných krajích pěstitelské
pozornosti.
Synonyma: Karšovka . Karšova.
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3. Karešova raná srdcovka.

Tub. ll.

4. Heřmanoměstecká _
májovka (srdcovka).
Pi'tvod: V okolí Hei·manova Městce, v dřívěj
ších pověstných třešňovkách vyskytl se semenáč, který vynikal otužilostí květi't vtiči
mrazům a hlavně časným zráním.
Plod jest malý, pl-i pri'tmčmé úrodě střední
velikosti, as 20 mm vrsoký, 18 mm široký, 10
plodi't váží 36-4<> g.
Tvat· má srdčitý s ohou stran zploštělý; po
jedné straně táhn'c se zi"etelná čára, která děli
pl od na dvě stejué, pravidelné polovi.ce a končí na temeni Y malinké jamce rzivou jízvou.
Stot>ka jest slabá, a s 3% cm dlouhá, v pr~t
videlné, hluboké a prostorné jamce.
Slupka jest lesklá, světle, na slunečné straně
a'í; tmavě čenená; jemné, světlé čárky a pihy
z ní prosYítají, které nhíště k temeni jsou hustě.rší a dosti znatelné.
Dužnina jest dosti tuhá, rudá, bledě žilkoYaná, obsahuje hojně, při tom však málo barvivé
šťávy: chuti jest příjemné, .temně navi1mlé a
sladké.
Pecka .test podlouhlá. úzká, místy lpí na dužnině a u stopky drží pevně.
Zraje v I. týdnu třešňovém, počátkem červ
na, ponechána na stromě dlouho vydrží, čímž
zí~l<ává značně na chuti.
Strom roste bujně, vyniká zdravostí, celkový vzrůst upomíná na pravou ptáčníci. Daří se
z' láště na výhřevných svazích, plodnost i dobrá úrodnost dostavuje se záhy po výsadbě.
~patné Ylastnosti: Ovoce jest drobné, peck!\
jest poměrně velká.
upotřebení: Jako nejranější třešeň j~t při
dobrých vlastnostech pro tam.nější kraj cennou
odrůdou, zvláště v letech, kdy klimatické poměry jsou při květenství C itliv ějších
odrťtd
nepříznivé.
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5. Boppardská raná srdcovka.
Pochází z Německa.
Ovoce jest prostřední veliko6ti, as 2l mm
vysoké a 24 mm široké, 10 plodů váží 50-5j g.
Tvar má zploštěle kulovitý, jest více k e stopce než k temeni zaokrouhlený; jedna strana
bývá 'lehce pro.láklá, po druhé sie vět~inou
táhne čára, která d ě lí plod na dv ě téměř
stejné polovice.
Stopka býYá 31,2-4 % cm dlouhá, zelená, od
spodu lehce zarudlá v širší, hluboké jamce a
připojuje se na krátkou kostrbatou pastopku.
Slupka jest velmi lesklá, krásně če,rvemi ,
v plné zralosti hnědě červená, jasnými, pronikajícími tečkami hojně posetá.
Dužnina jest velmi šťavnatá, obsahuje hojně tmavě rudé, barvivé šťávy; jest měkkt1,
dosti hustá, rudá, bledšími žilkami protka nii ,
chuti dobré, pl-íjemně navinule sladké.
Pecka u dužninv příliš nedrží.
Zraje v prvé polovin~ června, v I. týdnu
tře.šňovém, · češe se .od 5.-12, červ.na; úplně
zralá je v polovině ČPrvna, někdy o několik
dni't později.
Kvete prosHeduě záhy.
Strom roste bujně a zdravě, rozvětvuje se
v kulovitou, později rozložitou korunu, plodí
velmi záhy a hojně; v plidách není náročný,
avšak vyžaduje slunné polohy.
Spatné vlastnosti: Při kv ě tenství jest vlict
mrazům choulostivá pomčntě méně než jiné,
za trvalých dešťů ovoce puká.
Upotřebení: V červeném stavu snáší velmi
dobře dopravu, na trzích pro pěkný vzhled a
Jakost jest velmi oblíbená.
Synonyma: Rychlíce Boppardská, Friihe YOII
Boppard, Précoce de Boppard, Bopparder Friihkirsche.

6. Vídeňská raná srdcovka .
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6.

Vídeňská

raná srdcovka.

Původ:

Ve východních Čechách jest hojně
pod jménem ,,Vídeňka«. Sadaři ! ji velmi propagují a dobře platí. Původ není zjištěn.
Plod jt1st prostřední až nadprostřední velik?sti, .~s~ 2 cm vysoký, 19 mm široký, JO plo-

rozšířena

du

YClZl

-'8---42 g.

Tvar jest nepravidelně kulovitý i zploštěle
kulovitý, často různě smáčknutý. Po vypouklé
straoo táhn~ se od stopky šířeji a postupně
zúžená jazyková, zcela mělká prohlubinka.
Druhá strana je~t nápadně šikmo sražená,
čímž vzniká špička široce zúžená, zhranatěla.
čára k širokému temeni se nápadně zesiluje,
přetíná a táhne. se 3-5 mm za velkou šedou
tečku, která jest v znatelné prohlubince.
Stopka _jest slahá, 3-3% cm dlouhá, zakři
vená, sedí v prostorné stopečné jamce.
Slupka jest jemná, velmi lesklá, pevná; v
nedozralém stavu jest tmavě červená, úplně
zralá černá.
Dužnina jest jemná, rudá až tmavá, šťavnatá,
sladké, mírně navinulé chuti.
Pecka jest malá, baňatá, má široce plllený

I

hřbet.

Zraje v polovině června, v I. týdnu třeši'íovém.
ť
Strom roste spořeji než stromy většiny odrťtd, tvoří menší, nigí korunu, velmi záhv
plodí a jest neobyčejně úrodný.
·
~patné vlastnosti: Při veliké úrodě zt'tstává
ovoce příliš drobné.
Upoti'-ebení: Jako raná třešeň má na trhu
velice dobrý odbyt, jest více významná pouze
jako odrt"tda krajová.
Synonyma: Wiedeňska wczesna.

..
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7.

Libějovická

Lidová pomologie, lV.

raná

srdcovka.
Původ: Krajol'á česká odn1da z Netolicha
,, již11Ích Čechách.
Plod jest prostr-ední velikosti, as 19 mm vy·
soký, 22 mm široký, JO plodft váží 40--45 g.
Tvar: U stopky jest širší, témě má zaokrouhlené, jedna strana bývá stlačená, po druhé se
hilme čára, která končí v malé jamce rzivou
.i ízvou. Ponch _jest celkoYě pravidelný.
Stotjka jest slabší, zelená, u spodu zarudlá,
zakhvená, v hluboké a široké jamce, as 3%
až 4 cm dlouhá.
Slupka jest jemná, velmi lesklá, tmavě ša.r htová až hnědá, sluneční stranu má tmavě ožehlou a celá jest hustě poseta jemnými, hl~šími,
prosYítajíeími pihami.
Dužnina jest měkkú, rudá, hledě žilkovaná.
obsahuje ho.řně harvivé šťávy, chuti jest velmi
pl-íjemné a lahodné, navinule sladké.
Pecka jest malá, kulatá, drží vlákny u dužniny.
Zraje v I. týdnu ti·ešňovém . v poloYině čenm1,
skLízí se obyčejně již v červené zralosti před
polovinou června, ačkoliv v nedozralém stavu
nemá pravé chuti.
Strom tvoří pěknou a jehlancovitou korunu,
1·yniká naprostou skromností na půdu, otužilostí a zdravým vzrůstem. Ve květu jest znač
ně odolný. Hodí se k vysazování: do úzkých
stromořadí, k silnicím a cestám i do drsnějších
poloh. Vyznačuje se spolehliY ou plodností.
špatné vlastnosti: V úplné zralosti nelze ji
pro měkkost zasílati. Plody v deštích silně pukají
Upotřebení:
Jest jednou ;,; ne.jvýnosnějších
odn'ld a vhodná zvláště pro místní trhy, kde
jest možno ovoce nechati úplně dozráti.
Synon)mn: Friihe aus Libějovice, Hátive de
LJLějovice, Précoce de Libějovice, Libějická.
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7.

libějovická

raná srdcovka.

'

8. Willova raná srdcovka.
Původ: Tmavtí srdcovka, pocháze.ŤÍCÍ z Ně
mecka.
Plod jest dosti veliký, as 22 mm vysoký,
21 mm široký, 10 plodlt váží 56 g.
Tvar většinou jest krásně srdčitý; některé
plody jsou k oběma kondm1 zploštělé, témě
mají značně ši roké, takže plod na něm stojL
Jedna strana plodu jest mírně stlačená, táhne
se po ní málo znatelná čára, konč· ící Yc zcela
mělké prohlubin('e šedou, výrawou tečkou.
PHC::ní průl-ez jeví se zhranatělý.
Stopka as 3lh cm dlouhá, poměrně slabá, zapadá a pevně dúí v mělké, užší jamce.
Slupka je krásně lesklá, jemná, hnědě kaštanová až černá, prosvítajf ji bledčí tečky a
č·árky, což se jeví zvlášt v zastíněných místecl1.
Dužnina jest měkká, jemná, tmavě rudá, bě
lavými vlákny protkaná, obsahuje hojně barYivé šťávy, chuti je dobré, phjeJmlě sladké . s
jemně navinulou příchutí.
Pecka má tvar srdčitý, je dosti velká.
Zraje v I. týdnu třešňovém, v prvé polovině
června , postupně, v plné zralosti dá se dosti
cll ou ho udržeti.
Strom roste zdravě, bujně, tvoří jehlancovitou, Hdkou korunu s čá<>tečně převislými vět
l'ičkami, dorůstá značných rozměrů; ,je velmi
otužilý. Vzrůstem podobá se Rychlici němec
ké, dozrává as 8-10 dnů po ní, předčí ji ve
Yelikosti, také i chuti. Jest plodná, v květu
značně otužilá.
špatné vlastnosti: Za deštivého počasí puká.
Upotřebení: Pro trh jest význačná, zasluhuje
pěstitelské pozornosti.
·
Synonyma: Will's fríihe Herzkirsche, Willa
wczesna.
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9. Altenlanderská raná
srdcovka.
Původ německý.

Plod jest nadprostř e dní velikosti, a si 24 mm
vysoký a 20 mm široký; 10 plodů váží 45-50 g.
Tvar má tup ě s rd čitý, mírně zhranatělý, často
i různě smáčknutý; mnohé plody podobají se
tvarem plané ptáčníci, jsou však větší.
Stopka jest 311.2-4 cm dlouhá, poměrně slabá,
váhu plodu neunese, bý vá na polovině své délky
prohnutá; jest žlutavě zelená, se slunečné strany zarudlá a sedí v prostorné, nálevkovité
jamce.
Slupka jest nápadně lesklá, dosti pevná, tmavě červená, v plné zralosti až černá, místy prosvítá i krvavá červeň; při pohledu z blízka json
znatelné drobounké světlejší tečky a čárky.
Dužnina jemná, Jest měkká, tmavě červenú,
velmi šfaYnatá, šťáva _jest tmavě krvavé barvy;
chuti jest výborné, mírně sladce nakyslé, v)razně navinulé.
Pecka Jest krátce oválná, drobnější, zplošt ě 
lá, u jedné strany je o něco málo rozšířená.
Zraje v prvém třešnovém týdnu, v prvé polovině června, několik dnů po H.ychlici německé .
Strom roste bujně, vyniká zdravostí, vzr1htá
v mohutné jedince, tvoří vyšší jel!lancovité koruny, jest vhodný i do stromořadí. Ploditi počíná velmi záhy po výsadb ě, vyžaduje však
živné pudy.
špatné vlastnosti: Plodnost, Jakož i velikost
a jakost plodů .ř es t závislá na půdě.
Upotřebení: Vhodná tl-ešeň pro trh, znamenitú
k jídlu, výborná do pečiva. V třešňovkách jako
raná odrůda zasluhuje pěstitelské pozornosti.
Synonyma: AltenHinder Friihkirsche.
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1O. Fahnerova raná srdcovka.

10. Fahnerova raná
srdcovka.
P1hod německý.
Plod .iest prostřední velikosti, prf11něrně a~i
20 mm vysoký a 18 mm široký; 1O plodů vá?.i
50 g.
Tvcu má nhledný, úzce protáhle ~rdčitý,
s tupou špicí, celkově pravidelný, k temenu
úzce smáčknutý; u některých plodi'1 smáčknuti
se jeví pravidelným zhranatěním (4-6 hran),
vyskytují se i plody, po kterých hrany se táhnou po celém ponchn. Jedna strana jest stl·edem mírně proláklá, často i zcela nepatrně,
po druhé se táhne málo znatelná čára, která
konči v úzké špičce bělaYou icčko11.
Stopka jest dlouhá, slabá a zaki'·i 1 enú, vězí
v hluboké, objemné jamce.
Slupka se leskne, .test tmavě červená až hně
dá, v úplné zralosti téměř i:emá; jemné pihy
jí zcela málo pros ví taji.
Dužnina jest měkká, rudá, obsahuje velmi
mnoho šťávy, k tcrá silně barví, chuti jest výborné, sladké, mírně navinulé, příjemně občer
stvující.
Pecka jest pí·imčřené velikosti, jest dos!i
plochá, hřbetem pCdcná na dvě neste.tné polodny, částečně dr?.í u dužniny.
Zraje v l. týdnu Uešňové zralosti, počátkem
č-ervna, s nejranějšími
třešněmi,
vydrží na
stromě dlouho po uzrání, aniž by pukala.
Strom roste zdravě, vzrůst má střední, konmu hoří spíše rozložitou až převislou, jest
záhy a hojně plodný. Pro stromořadí se nehodí.
Upotřebení. Při svých dobrých vlastnostech
řadí ·se mezi výnosné tržní odrůdy a zasluhuje
pěstitelské pozornosti.
Synonyma: Fahner's Friihe Herzkirsche, Fahnera (pol.).
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ll. Kassinova raná srdcovka.
Púvod: Vvpěstována Ye Werderu, byla pojmenována po pěsti tel i.
Plod: Jest to č-erná srdcovka, 21 mm vysoká,
23 mm široká, JO plodí't váží 58 g.
Tvar: Plod jest velký, tupě srdčitý, u stopky
zploštělý; jinak jest pěkně pravidelný, pou ~e
s jedné strany málo stlačený. Po této straně se
táhne znatelná, hluboká rýha, plod dělí na dvě
stcj né polodce. Bod pestíkový jest malý, Šedy
;;edí obyčejně zcela na povrchu.
Stopka prostřednč silmi, 4-5 cm dlouhá, jest
,. hluboké, široké, pěkně kroužené jamce.
Slupka jest lesklá, slabá, tmavočervená až
hnědě černá; množství pih a čárek prosvítá více u ploM1 neúplně zralých.
Dužuina jC'st polotuhá, tmaYě rudá, bělavými
vlákny protkaná, obsahuje hojně velmi barvivé šfá, y, chuti jest Yclmi dobré, sladké, pHjemně zahořklé.

P-ecka poměrně malá, jest krátká, baňata,
hI· bot má pt'Hený, rýhovaný.
Kvete prostředně záhy, " kYětu jest otužilú.
Zraje v L týdnu třešňo,·ém, počátkem června .
Strom wste dosti silně, tvoří rozložité, široce
knželoYité koruny, jest záhy plodný a velmi
úrodný. Snadno se přizpt'1sohujc na pi'iclu i pmL
nebí.
špatné vlastnosti: Ve vlhčích pt'ldách strom
trpí klejotokem. Za dlouho trvajících dešft't pukú .
Upotřebení: Jako osvědčenou ranou třešni
lze ji při jejich dobrých chuťových vlastnostech
doporučiti., zYláště do domácích zahrad; také i
pro včtši Yýsaclby zt1sluhuje pěstitelské pozornosti.
Synonyma: Kassins Friíhe, Kassins friíhe llerzkirsche.

\
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12. Chlumecká raná srdcovka.
Původ: V okolí města Chlumce n. Cidl. jest
odedávna tato krajoní odrůda pě sto vána.
Srdcovka prostřední velikosti. bývá širší nd
'yšší, u stopky jest široká a témě má ploše
zaokrouhlené. Jedna strana jest lehce prolákJá, po druhé táhne se čára, která dělL plod na
dvě nestejné čá5ti. 10 plodu váží 50-52 g.
Stopka jest tenká, s větle zelená, 45-50 mm
dlouhá, v široké , hluboké, po okraji UE'rovné
jamce.
Slupka u plodu úplně nedozralého jest _jasně
červená, hustě bledými, prosvítajícími pihami
posetá, v plné zralosti stává se barva tmavší,
jest hnědě šarlatová a pihy se tratí..
Dužnina úplně zralých plodů jest tmavě rudá, bělavě prokvétalá. hustá, plná barvivé šftí _
\')', chuti dobré, navinule sladké.
Pecka jest malá, zašpičatělá.
Zraje v I. až II. týdnu třešňoYém, a si 15.-18.
června; aby se lépe zpeněžila češ e se za čcr 
H'na, asi 8.-10. června.
Strom tvoří Yy sokou a širokou korunn, větve
se sklánějí a vyznačuje se brzkou, hojnou a
stálou plodností. DaH se téměř všude, prospívá
,. ka7.dé propustné půd ě . ště rk a písek jí nesvědčí, zakriíuje a plody jsou drobné. V čas
k\·č tu nejméně zmrzá.
špatné vlastnosti: V deštích puká.
Upotřebení: Dopravu snáší ve stavu čene
ném clobr-e, pro woji ranost jest dobře placena
a proto výnosná .
Synonyma: Hátive de Chlumec, Friíhe aus
( 'h lumec, \hlumecka wczesna.
Dobré vlastnosti lze oceniti i u srdcovky

Chlumecké
.i cst to také lokální
mezi poloranými

černé;

odrůda
třešněmi.

téhož kra_ie, zraje

•
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13. Koburská raná srdcovka.
P1ivod není přesně znám, tndí se, že pochází
z francic, _jméno však tomu neodpovídá.
Tmavá srdcovka, menší, nepatrně širš1 ne?.
,-yšší, 19 mm vysoká, 20 mm široká, u stopky
o• málo širší než k temeni, které býní tup~
zakončeno. Jedna strana jest lehce proláklá,
po druhé táhne se, od stopky čára, která konči
na temeni v hlubší jamce; povrch bvv<Í věNi
nou pravidelný, 10 plodtt váží 37--!0 g.
Stopka jest tenká, nápadně dl mhá (45-60
mm), zelená, od spodu mírně za.r ndlá, zakřive
ná. Jest v užšt hlubší jamce.
Slupka jest pevná, Yelmi leskl á, tmavě hnědú
až černá, jemná: málo zr.ete.lné pihy prosvítají
jako t:.klem.
,
Dužnina jest velmi jemná, měkká, tmavě rudú, bledými žilkami protkaná, obsahuje hojn ě,
rudé barvivě šťávy. Chuti jest libě navinule
s ladké a jemně kořenité .
Pecka jest poměrně velká.
Zraje v ll. týdnu třešií.ovém, as v polou červ
na, má se ned1ati úplně dozráti. Trhá-li se
pi·edčas ně, nemá své pravé chuti.
Strom roste polobu.fně, pěkně do výše, rozvětvuje se v mohutnou, vysokou a kulovitou
korunu. DaH se téměř všude. Ploditi začíná
velmi brzo, plodí pravidelně, někdy až přilišně·
špatné vlastnosti: Vice než ji111é odrůdy trpí
klejotokem. V b·ě tu jest dosti choulostivá. V
cl ešti ovoce puká.
Upotřebení: Dopravu s náší dobře ; j~st dosti
c·enná a poněvadž se dá upotřebiti y kuchyn ·i,
jest i dobí·e placená.
Synonyma:
Má.iovka Koburská, Koburgcr
\Ia i Herzkirsche, Guignc Précoce de Cobur~.
Fruhe sclnvarze Knorpelkirsche, Cell'ise de Mal
de Cobourg a mnoho jin ýc h. Bývá také zamč
lwvána za Annona.yskou srdcovku i mnohé jiné
odrůdy.
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14. Knightova raná srdcovka.
Pt'tvod: Anglie.
Plod: Tmavá srdcovka, prostřední vel!ko~tj;
as 22 mm vy,oká, 23 mm široká, 10 plodu vaz1
58 g.
Tvar má tupě srdčitý, ncpravidelný, povrch
zh ranatělý; zbranatólost jed se hlavně při pří
mém pohledu na temeno, nebo na příčním prllř·ezu. Jedna strana jest více. vypouklá, druhií
hodně smáčknutá, v hoření části plodu jako
sražená neb useknutá. Po této straně se táhn~
ne,patrná rýžka, po druhé mírná prohlubinka
ve tvaru trojúhelníku. šedá tečka je;t v nepatrné prohlubince, na široce zašpičatělém temeni.
Stopka as 3--3% cm dlouhá, dostatečně silná, jest pružná, zelenav~ hnědťi, drží pevně
v užší, hlubší, mílevkovité jamce.
Slupka matově lesklá, jest pevná. dosti silnil,
barvy tmavě červené až h nčdočeyné ; prosv íta jí
jí bledší pihy. Povrch jest na omak jako mastný, pokrývají jej hustě velmi jemné šedé
tečky.

Dužnina jef!t tuhá, hrubší, hojně a znatelně
vláknitá, barvy krvavě červené, kolem pcck y
tmavší; obsahuje hojně rudé, barviv& šťávv.
chuti jest dobré, sladké, mírně navinulé, př.í

jemně nahořklé.

Pecka jest velká, krátká a haiíatá, lpí dosti
na dužnině.
Zraje v li. týdnu třešř10vém, kolem 20. červ
na.

K veh.• prostl'cdně pozdě.
Strom roste zdravě ve všech půdách i polohách, jest velmi plodný.
Upotřebení: V některých krajích (na Kyjovsku) dociluje ze všech raných třešní na trzícJ1
nejvyšší ceny, poněvadž plody bývají nejlépe
vyvinuty z~ všech současně zrajících. Kde se
osvědčila, jest výnosnou odrůdou.
Synonyma:
Knight's
Friihe HerzkirschC',
Knighťs Friihe Schwarze, Guigne noire Hátive,
Gnindonx de Gascogne, Knigha.
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15. Vítovka molitorovská.
Pt't votl: Srd covka, Č<~ s kélio púvodu, pr ostř e d11 í vcJikosti.
Plody bývají bud' s rd č ité n eb k t e me ni z:t okrouhlené, j sou n e p at rn ě z hrbole n é , ~e s!ran
mí.rně stlačen é; jedn a st ra na b ývá pr olá kl á ,
př<' S druhou se tú hne má to znatelná čár a . jsou
asi 2 1 mm ši rolu\ 20 m m vysoké, 10 p l od tl Híž í
50-55 g.
Stopka j est dl on bá, řas to a ž v elmi dlouh á,
sl a bá, zaki'i ven á, v hlubš í, šir š í j a m ce.
Stupka j es t l eskl á, u plod ft d él e na s tr o m ě
pone chanýc h t e mn ě rudohn ě cl á, !de rou pros\ ít aj í bledší pih y .
Dužnina j est měkká, j emná, temně rudá, hlecM žilkovaná, ob sahuje plno rudě b a r viv é šťá
vy; chuti j est znamenité, navinule sladké, obČ' Nstvujíoí.

Zraje v lL týdnu třešiíovém, ve druh é třetině
t-ervna, vydrží na stromech až do 25. č ervn <l i
rlé le; v tomto ča s e jest ne,jtmavší a nejchutnější.

Strom roste bujně a zdravě , rozvětvuje se
v mohutnou, vysokou a širokou korunu , v ě h e
:.;e později skl á n ě jí. Dosahuj e značné)Jo stái:·í.
Daří se v každé pťul ě: pro třešn ě zpf1sobilé,
pouze v suché a št ěrko v it é phnáší drobn ě jšt
ovoce. Lze ji doporučiti jako místní odr l'1 du
h.lavně kolem Kon í·imě a tam, kd e n ení lep ší
místní osvěd če né odrůdy .
špatné vlastnosti: Závadou jest příli š n á plod
nost, tak že, se ča s to př e r o cl í a d á d . ov oce drobn é . V d eštích puká.
Upoli·· ebení: Pro trh se sklízí v e stavu tultém, dop ravu snáš í b e zvadn ě . Jest to výhorná
a výnosná odrůda.
Synonyma: Molitorov er Herzkirsche, Hátive
de MolitorO\'. Molitorow ska .
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16. Medňanská polochrupka.
Pftvod: Tmavá polochrupka, pravděpodobnč
pf1vodu slovenského z Medné u TNnčína, j<.>st
li Jav ně v Maďarsku rozšířena. Pěstovala se přf·d
200 léty na Pováží, v r. 1882 nalézalo se na
statku v Mednom vysázených 600 kusů různého
~ táří (až ICOlet~rh)
této odrůdy. Ma_jitel taměj·
šího velko~tatku, Ale:x:. Mednv,lnsz'<v, známv
pomolog, ji hoj uč rozšiřoval. V létech 192S-2CJ
byly mraz v silně poškozeny.
Plod jc~t nadprosti-edni velikosti až vel iky,
2 1~ cm 1 pr í'1měru .
Tvar jc~t zdánlivě protáhle1 kulovitý, větši
nou je~t kulovitý, někdy i podlouhlý.
Stopka je•st prostředně dlouhá (as 4 cm), dosti
~ilná.
,
Slupka jest lesklá, ban·y tmavé až Č'Pr n é,
pro trh velmi lákavá.
Dužnina tuhá, tmavočervená, jest hojně šfa,· natá, šťáva barví; chuti je výborné, sladce kol·eněné.

Pecka k velikosti plodu jest

poměrně

malá.

Zraj~ v teplejších polohách v I. týdnu třeš
řiOvém, v prvé polovině června , již kolem 10., v
ch ladn ějších místech až ve druhé polovině

i'·ervna.
Strom po vysázení roste bujně, koruna je
li u~tá, vzpřímená; není náročný, bohatě plodí.
Upotřebení: Pěstitelské a tržni přednosti při
spívají znamenitě k jejímu šíření; snese až
šestidenní dopravu, je-li bale1r:a v menším
množství.
Synonyma: Emilia Mednyanszky, Medňanská
č-erešně, Cerise cle Medne, Mjedniáska .

•
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17. Lyonská raná srdcovka.

Tah. IX.

Původu jest neznámého.
Plod jest veliký, asi 22 mm vysok ý, 26 mm
široký, 10 plodt"t váží 70-80 g.
Tvar má tupě s rd čitý , ke stopce j est n e jšidí.
temeno ploše zaokrouhlené. Jedna strana bývá
lehce proláklá a m é n ě st la če ná, druhá více, po
léto táhnou se dvě prolákliny, po povstalém
hi·bítku jde čára od stopky až po temeno a
končí v nepatrn é prohlubince rzivou, na stranu
posunutou jízvou .
Stopka jest dlouhá, zcela málo za křiv en á, zelená, sedí v hlubok é jamce.
Slupka jest nápadně lesk lá, krá sn é tmav ě čer
vené, v úplné zralosti až hněd ě červené barvy,
z které zvláště před úplným uzráním prosvítají
zřetelnější bledší pihy a čárky.
Dužnina j est měkká, dosti hutná, .řemná, čer
vená až rudá. bledšími žilkami protkaná, obsalmje hojně bledě barviv é šťávy, chuti je navinule sladké, velmi dobré .
Pecka jest veliká, v e j č itá, s vyvstalým širokým hřbetem.
Uzrává kolem 20. če rvna, obyčejně se češe
před úplným dozráním, jakmile zčervená, což
jest asi v polovin ě června, ve II. třešňovén•
týdnu.
Kvete záhy.
Strom roste 1·elmi bujně, rozvětvuje se mohutně, avšak řídce, větve kladou SE' vodorovnt-,
pozdě.ii jsou až převislé, celkový vzn"!st jest
značně nespořádaný, do stromořadí se nehodí.
Strom v půdě není vybíravý, ve špatně iších pů
dách jest plodnější, nekvete však nikdy tak
bohatě jako stromy jiných odrůd.
špatné vlastnosti: Plodnost její jest n ejistá,
často neuspokojující; plody proti déletrvaJícím dešťům jsou choulostivé a pukají.
Upotřebení: V nedozrálém stavu snáší dopravu velmi dobře, pro trh jest jako raná veliká
třešeň dobré jakosti velmi cermá.
Synonyma: Tlátive de Lyon, Guigne Hátive
de Lyons, Rose de'Lyons, Early Lyons. - Mnozí pomologové tvrdí, že j est totožná s ]aboulay o\·ou chrupkou, také i s Mezelskou chrupkou ;
správnost tvrzení ll«;!DÍ nikterak potvrzena.
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18. Purkmistrovka

18. Purkmistrovka.
(Srdcovka.)
Pt'tvod neznámý.
Plod prostřední Yeliko~ti i větší, as 18 mm
,·ysoký, 20 mm široký, 10 plodů Yáží 42 g.
Tvar mú ploše ncpravidelně zakulac~ný, u
,- ětšiny plodí't bývá nejširší uprostřed, k temeni o málo více zúžený. Obě strany j>OU stlačené, jedna méně a na té vzniká mělký žlábek, který je nejvíce znatelný ve středu plodu; po druhé se táhne hlubší rýha, končící v
prohlubince rzivou tečkou na mírně zakulaceném, k jedné straně mírně sko~eném temeni.
Na této straně vznikají dvě vypouklé polovice
jako tvářičky.
Stopka _jest slabá, dosti krátká, sedí v měl
ké, prostorné jamce.
Slupka jest lesklá, tmavě červená až hnědě
č-erná, jemné tečky četně prosvítají.
Dužnina jt-st polotuhá, měkká, rudá, obsahuje mnoho velmi barvivé šfávy, jest příjem
ně lahodná, převážně sladké, mírně navinulé
chuti.
Pecka jest malá, kulatá, s vyvstalým hřbe
tem.
Zraje Y prvé polovině června, v I. třešňovém
týdnu.
Strom má slabší vzr l'tst, korunu převislou,
jest úrodný, plody jsou na větvích _jednotlivě .
špatné vlastnosti: Jest prostředně úrodná.
Upotřebení: Vhodná pro všechny účely, nemá
významu tam, kde jsou významnější krajové
odrůdy.
·
·
Synonyma: Burmistrova.

•
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19. l(aštánka.
Pthod : Tmavá s rdcovka ze středníh0 Polabí.
nadprostřední velikosti, as 20 mm
q rsoký, 23 mm široký, 10 plodů váží 55-60 g.
Tvar jest ploše kulovitý, nerovně zhrbolený
až zhranat ělý; jedna strana jest stlačená, také
i protáhlá, druhá vypouklá. Po vypouklé se
táhne šev, po druhé čára, která bývá pouze
do poloviny délky zi-etelná. Temeno jest skosené.
Stopka prostředně silná, zakřivená, as 4-4lh
cm dlouhá, jest k plodu rozšířená, sedí v hluboké, širší jamce.
Slupka se leskne, jest purpurově červená,
ve zralosti tmavě červená, strana sluncem ožehlá až lmědá. Slupkon prosvítá mnoho č ár
kovitých pih a zcela malých tmavších skvrn.
Dužnina měkká, šťavnatá, málo barvivá, jest
temně rudá, chuti výborné, sladké, mírně naYinule nakyslé.
·
P.ecka drží vlákny u dttžniny, jes t kulatá ,
hladká.
Zraje ve JT. týdnu tl-ešňovém, ocl 20. clo konce června.
Strom má vzrLtEt b ttjný, je otužilý, zdravý,
roste pěkně vzht'hu, spodní větve se více rozkládají, také až sklánějí. Prospívá v dobrých
pttdách.
Plodí později, Y květu jest značně otužilá,
vyniká častou, v elmi hojnou plodností. Vrtuli
tř-ešňové zráním dosti uniká.
špatné vlastnosti: V deštivém počasí puká .
Upotřebení: :Řadí se k nejcennějším odri'tdám krajovým, obchodníky ovocem jest vyhledávána a jako stolní ovoce nad jiné placena; k tomu napomáhá celkový vzhled, t. j.
tvar i barva.
Pro svoje výtečné vlastnosti zasluhuje pěsti
te,l ské pozornosti i tam, kde není doposud ro z-

Plod jest

šířená.
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20. Jaboulayova polochrupka.
(Čti : Žabuleyova polochrupka.) ·
Plod jest veliký, asi 18 mm vysoký, 22 mm
široký, 10 plodů váží 65-72 g.
TYar má bucf pravidelný, tupě srdbtý, nebo
o,·álný, _jednotlivě i vejčitý, někdy více, jindy
méně zhranatělý. U většiny plodů jest nejširší
Y prvé třetině, odkud se zúžuje ke stopce méně, k temeni více, u stopky jest nápadně zplo~
tělý. Jedna strana .iest stř-edem prohloubená a
celkově více stlačená; v tom místě zůstává barva
.řasn.ě červená a uprostřed se táhne výrazná
tmavší čára. Druhá strana jest stlačená mírněji,
od stopky počíná širší a hlubší žlábek, který
se postupně vytrácí, až úplně mizí. Temeno jest
široké, k jedné straně skosené, na něm jest
,. malé prohlubince bělavá tečka, která jest
často i se středu posunutá.
Stopka prostředně silná, jest asi 4Y2 cm dlouhá a sedí v hluboké, pTostorné, nápadně trojúhelníkové jamce.
Slupka ,jest lesklá, silná, krásně červená,
v úplné zralosti tma,-oě i'·enená až hnědá, jako
osmahlá, některé plod" vypadají jako mramorované. U plodú ne zcela zralých JH'OSYítají
červené úetelné tečky.
Dužninu jest polotnkí, rudá až hnědč červe
ná, obsahuje hojně i ntensiY ně červené šťáv v,
chuti jest znamenité, sladké·, mírně navinulé,
zř .ídka hodně cnkernnté.
Pecku jest nliká, vejčitě zaokrouhlená, baJ'íatá.
·
Zraje v polovině června, ve JL týdnu tí-ešňo
vé zralosti.
Strom roste zdravě, hustě se rozvětvuje v korunu, větYe má velmi rozlo·ž ené až převislé;
jest záhy a hojně plodný. žádá mírnou polohu
a dobrou půdu.
Špatné vJ,asfnosti: y ' deštivém pOČ.lSÍ hojně
puká. Pro svo_ji rozloženou korunu nehodí se
na aleje.
Upotřebení: Jest cennou stolní odrůdou, zasluhuje v souvislých sadech pěstitelské pozornosti.
Synonyma: Bigarreau Jaboulay, Bigarreau de
Jaboulay, Bigarreau Jaboulaise, Early Jabou lay, Bigarreau Gaboulais.
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21. Plotišťská srdcovka.
Původ: Semenáč z K ulířových alejí na Hrl!ldecku.
Plod nadprostřední velikosti až velký, as
24 mm vysoký, ·22 mm široký, JO ploch"1 váží

76 g.

Tvar má tupě srdčitý, pěkně pravidelný, po
jedné straně as do poloviny plodu se táhne
široká rýžka která postupně se zúžuje. Druhá
jest smáčknutá, táhne se po ni výrazná . čára,
která plod dělí na dvě stej 11é polovice a konč:í
na rovném temeni šedou tečkou v hlubší prohlÚbince. K temeni se plod s obou strart nápadně zúžuje, v příčním prl'lřezu jest zhranatělý.
Stopka jest slabá, a s 3 ~ é cm dlouhá, sed í v
hluboké, objemné jamce.
Slupka se . velmi l~kne, jest barvy hnědé,
většinou až hnědo če rné, světlejší pihy jí prosvítají.
Dužnina krvavě červená obsahuje hojně harvivé šťávy, jest jemná, měkká, příjemně koře
něné, sladce navinulé chuti.
Pecka jebt k velikosti plodu poměrně velká,
kratší a baňatá, hřbet má široce půlený, s vyvstalým ~H-edem, který má nápadné hranky.
Zraje v li. týdnu třešňovém, as 21. červnft,
hromadně.

Strom má vzrůst zdravý, tvoři širokou korunu, jest záhy plodný a vždy úrodný.
ljpatné vlastnosti: Pro vzdálenou dopravu se
nehodí, jest pl-íl i iJ měkká.
Upotř-ebení: J e~t zvláště vhodná do pečiva,
na místních trzích se velmi dobře prodává.
V tamnějších rozsáhlých tře š iíovkách se ,·elmi osvědčuje, j est vhodná i pro přešlechtění
starších strom tL a ,jes t cennou odrůdou, mající
pěstitelský význam,
Synonyma: z Pločiszcza.
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22. Moravka (Uherka

měkká).

22. Moravka.
(Uherka

~

;'ol

měkká.)

V severovýchodních če::hách jest rozšířená
a oblíbená třešeň, nazývaná Moravk01.1.
Plod jest veliký, jednotlivě až velmi veliký,
pr ťuně rně asi 18 mm vysoký a 23 mm širok}·,
10 plodů váží 50-60 g.
Tvarem podobá se ~Koburské rané májovce«,
j est tvaru srdčitého; jedna strana jest vypouklá, u šp i čky částečně smáčknutá, středem
od stopky až k temeni mírně prohloubená,
druhá asi do dvou třetin stlačená, zbývající
část šikmo skosená, čímž vzniká proláklé temeno. čára, která se po této straně táhne, jest
1·elmi znatelná. Povrch plodu jest zvláště
u stopky nápadně zvlněný.
Stopka jest silná, asi 3% cm dlouhá, ku plodu
rozšířená, dosti hluboko do plodu
zapadá a
pevně v něm drží.
Slupka se leskne, je barvy tmavě červené,
v úplné zralosti hnědé, u špičky až černé; při
pohledu zblízka j eví se pod slupkou jemnt;
mramorování, na slunečné straně jemné tečk y .
Dužnina je polotuhá, velmi šťavnatá, krvav ě
č ervená,
bělavými
vlákny hojně protkaná ;
chuti _jest velmi pi'íjemné, sladce třešňově nakyslé.
Zraje asi 15.-20. června, ve ll. třešňovém
týdnu, mezi Kaštánkou a Troprichterovou.
Strom roste bujně a zdravě, tvoří hustou,
částečně rozkleslou korunu, vyznačuje se plodností. Roste všude, v živných půdách plodí
dobře vyvinuté, krásné plody.
špatné vlastnosti: Vyžaduje pečlivé česání, po
větším tlaku hnědne; při špatné dopravě vypouští šťávu.
Upotřebení: Při pečlivém balení před úplným
dozráním snáší dopravu dobře a poněvadž při
chází do údobí, kdy třešní jest nedostatek, stává se výnosnou tržní odrůdou, zvláště v místech, kde jest odbyt zaručen .

c
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23. Vackova

višeň.

Původ: Byla vypěstována t pomologem J.
J"l.íhou v Chlumci n. Cidl.
.
Plod jest střední vélikosti, 20 mm vysoký, 23
mm široký, u stopky širší; jedna strana jest
více stlačená a le.hoe proláklá, po druhé iáhn<'
se 6d stopky čára, která ' končí rzivo11 jízvon
v malé prohlubinf'e na mírně zakulaceném
temeni. Přibližuje se tyaru ,,Amarelek«. Hl ploch'l váží 40-45 g.
Stopka j est tenká, zelemí, k p!oclu zarucllú,
v hlubší a širší jamce.
Slupka jest lesklá, krá s ně tmavě až hnědě
červená, jemnými, mcílo znatelnými pihami
posetá.
Dužnina jest m(:kk5 , jemná, rozplývavá,
světle rudá, bledě prokvétalá; jest plna méně
barvivé šťávy, chuti znanwnité, kof·cnité , mírné'
kyselé.
Uzrávú v ll. t)·dnu tř-ešňovém, po 15. červnu,
v teplých oblaste.ch i dříve.
Strom roste bujně a zdravě, hojně se rozvětvuje, tvoří velmi pěknou kulovitou korunu.
Hodí se dobř·e do stromořadí, také i do domácích zahrad; dobl-e se uplatní i jako okrasný
strom. Není nikterak náročná. V době květu
jest otužilá, převážně samosprašná, pr;>to také
spolehlivě a hojně úrodná. Na stromě vydrží
dosti dlouho, ne1puká ani nehnije, chorobami
netrpí.
špatné vla.stnosti: Lze ji vytknouti, že nemú
tmavé šfávy.
Upotřebení: Je zpťtsobilá do pečiva, pro konservaci i k výrobě šťávy. Náleží mezi nejranější, hodnotné, velice výnosné tržní odrt"1dy.
Synonyma: Vacek's Friihweichsel, Griottt>
Précoce de Vacek, Vacka.
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23. Vackova

l
t

Il

24.

Turkyně

višeň.

Turkyně.
(Pestrá srdcovka.)

24.

Původ

neznámý.
Plod prostřední velikosti až veliký, bývá 20
až 25 mm vysoký a 20-22 mm široký.
Tvar má široce tupě srdčitý, nejširší jest
v části spodní, odkud se pozvolna ke stopce
zhranatěle zúžu.je. Po vypouklé straně se táhne
s tředem tmavý hřbítek, druhá strana jest mírně
silačená. Temeno
jest zaokrouhlené, mírnč ·
proláklé, v něm Jest v mělké, pro storné a souměrné jamce malá tečka.
Stopka jest 4%-5 cm dlouhá, dosti siltoá, zelená, na slunečné straně slabě zardělá, drží pev_
ně u plodu a sedí v pěkně kroužené, prostorné
jamce.

Slupka jest \' elmi slabÍ!, dú~ti jemná, základni barvy žluté: tuto však z větší části zastírá
krá~ná světlá červeň, která bývá také i tmavá
a zvláště na slunečné st raně vyniká. Na plodech objevují se světlejší i tmavší pruhy a celkově barvou slupky proniká větší množství
hátkých čárek a teček.
Dužnina jest dosti měkká, obsahuje hojně
šťávy, ve vhodném stanovišti má dobrou sladkou chuť s aromatickou příchutí; barvu má
bledě žlutou a jest hojně bělavými vlákny protkaná.
Pecka jest veliká, dlouze oválná, špatně
pouští od dužniny.
Zraje ve II. týdnu třešňové zralosti, koncem
června.

Strom roste zdravě a bujně až do vysokého
se rozvětvuje v kuželovité koruny;
plodí velmi záhy, dobře prospívá ve vápenitých
půdách, ve kterých také pl-ináší nejchutnější
ovoce. V květu jest citlivý, úrodnost bývá stHdavá.
špatné vlastnosti: Dopravu snasi pouze v nedozrálém stavu, pro konservaci jest nevhodná.
Upoti'-ebení: Pro blízké trhy Jest velmi cenná
a nhíště v Německu jest hojně rozšíř-ená.
Synonyma: Tiirkine, Tiirkische Kirsche, La
Turguine, Flamentiner, Bir;arreautier Blanc
Hátif a Petit Fruit, Flamisclle. H.óžova ,,·ie lkn
(pol.) .
stáří, hoJně
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25. Vlk Karel.
Původ: Světlá srdcovka, ziskanú výběrem
z výsevu u fy Vlk ve Vanovicích v r. 1908-9,
v roce 1924 byla uvedena dJ obchodu. Mateční
strom pT'·estál velice dobře mrazy.
Plod jest nadprůměrné velikosti až obrovský,
as 25 mm v pri'!měru, 10 plodtl Yáží i'4 g.
Tvar má krásně pravide,lně srdčitý; středem
se táhne žlábek, n větších plodtl jest velmi
znatelný, nejširší a nejhlubší jest v hoření
třetině, postupně se vytrácí a končí mírnou hranou. Po druhé straně je zase čára, která Lývá
vyznačena také pouze barvou. S obou stran
jest plod znatelně zploštělý, u mnohých plodi'•
bývá jedna strana nápadně stlače,ná. Na zo
špičatělém temeni jest hnčdú tečka.
Stopka jest nestejně dlouhá, až 6 cm, do ~ti
silná, mírně zakřin~tná, ban·y hni\d{· z<'l<'n<',
sedí v hlnboké, prostorné jamce.
Slupka se leskne, dú se dobře stáhnouti, jest
jemná; základní barvu má bledě až sytě žlutou,
z větší části jest kr.'imě rumělkově zbarveiJlá.
DrobněJší ,·ýrazné
žluté čúrkon'iní Č'ervcni
prosvítá a plod nabývá krásného vzhledu.
Dužnina jest měkká, řÍdká, hustě Yláknitá ,
bmTv bělavě žluté, pod slupkou jest zarůžo
Yělá; obsahuje hojnč nebaHivé šťávy, chuti
jest sladké, zcela málo navinulé.
Pecka jest veliká, krátká a baňatá, značně
rýhovaná, jde dosti dobře od dužniny.
Zraje v ll. týdnu třešňovém, kolem 20. červ
na.
Kv.e te prostředně pozdě.
Strom roste bujně, tvoH 'elikou korunn,
kvete v hustých chomáčích. Je dobrý opylovač.
Půdu miluje lehkou, phměřeně vlhkou, stndené a těHcé pť1dy jí nesvědčí.
Upotřebení: Řadí se mezi nejlepší tabulové
odrť1dy a zasluhuje pozornosti zvláště v domácích zahradách.
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26. Princova sladkovišeň.
Pi'1vod francouzsk ý .
Plod jest nadprosti'cdni velikosti, asi 20 mm
\ysok)· a 24 mm široký; 10 plocHt YÚŽÍ 36-40 g.
Tvar ,jest kulovitě ;.plošiělý, obě boční strany j sou mírně stlačPnt'; jPdna strana jest stla(·ená více a tá hne Sl' po ní tmavá čára, která
končí velkou světlou tečkou v hlubší, nápadné
prohlubince, druhá jest od poloviny plodu
k temeni zcela málo proláklá.
Stopka ,jest krátká (asi .J. cm), pro s tředně si lná, k oběma konci1m mírně rozšířená, sedí
\' hluboké, široké a pěkně vykroužené jamce.
Slupka jest sklovitě leskhí., pevná a dosti
silná, dá se stáhnouti, barvu má tmavočervenou,
hojně tečkovaných pih slupkou proniká.
Dužnina jest jemná, měkká, rudá, četně bledě prokvétalá, obsahuje hojně s lab ě barviYé
šťávy, chuti jest navinul e sladké, příjemně nakyslé, lahodné.
Pecka jest dosti Yel iká, široká a plochá , h !·bet
má široce pi'llený, s obou stran ,jsou nápadn.č
nízko položené vyvstalé hrany. částečně hi·bet.em drží u dužniny,
Zraje Ye II. týdnu třešiíoYé zralosti, v druh é
polovině června.

Strom má zdravý, silný vzrťtst, rozvětvuje se
v kulovité koruny, jest záhy plodný a středně
1írodný.
Upotřebení: Jest jednou z nejranějších sladkovišní a řadí se mezi prvotřídní stolní odri1dy .
Synonyma: Cerise de Prince.
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27. Ohioská srdcovka.
Původ v Americe, ve státě Ohio.
Plod jest veliký, asi 23 mm vysoký a 23 mm
široký; JO plodů váží asi 50 g.
Tvar jest okrouhle tupě srdčitý, téměř po celém plodu stejně široký, s bočních stran stlačený. Po jedné straně se táhne mělký žlábek,
po druhé více stlačená čára, končící světlou teč
kou v mírné prohlubince na širokém temeni,
na němž i plod stojí.
Stopka jest prostředně silná, k oběma kond'!m rozšířená, asi 41h cm i dce dlouhá, prohnutá a sedí v mělké, prostorné jamce; u plod u
dosti špatně drží.
Slupka jest jemná, velmi lesklá, základní barvy bledě žluté; tato bývá ponejvíce pouze v zastíněných místech, zbývající část plodů jest zarl!žovělá až světle červená. Ve žluté barvě bývá
str-íknutit červeú v podobě teček nebo čárek
a plod nabývá krásného vzhledu.
Dužnina jest jemná, měkká, bělavě žlutá, kol<'m pecky Z<'lenavá, obsahuje ho.řně nebarviYé
šfávy, chuti jest výrazně sladké.
Pecka jest prostřední nlikosti, spíše m0nší,
krátká a baňatá; široce piHený hřbet má hrany,
prostřední jest nejméně znatelná.
Zraje ve II. týdnu třešJ'íové zralosti, v prvé
polovině června.

Strom vzrůstá v mohutné .ředince, tvoi-í široké, rozložité koruny, jest ve lm i úrodný. Vyžaduje půdy vápenité, v pi'1dě chudé na vápno
trpí klejotokem.
špatné vlastnosti: Dopravu nesnáší, jest choulostivá na otlačení, po kterém zů~táva.ří nápadné hnědé skvrny a tím snadno podléhá hnilobě.
Upotřebení: Jest velmi ohutná, řadí se k nejlepším stolním odri'ldám.
Synonyma: Krásná z Ohio, Ohájovka, Schone
von Ohio, Belle d'Orleáns, Bigarreau Bellc
d'Orléans, Guigne Belle d'Orleáns, Ohio Beauty.
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28. Žalanka.
Původ: Tmavá ~rdcovka ze severozápadních
čech.

Plod jest prostřední velikosti, při veliké úrodě
až drobný; bývá asi i8lf2 mm vysok ý , 22 mm široký, 10 kusů váží asi 40 g.
Tvar jest srdčitý, jedna strana bývá lehce
proláklá, druhá více stlačená; na této jest
mírné žebírko, po kterém se táhne středem
čára.

Stopka jest as 40 mm dlouhá, mírně zaHivená, v úzké, mělčí jamce.
Slupka jest vetl.mi lesklá, temně hnědá, velmi
jemně

tečkovaná.

Dužnina jest polotuhá, dosti jemná, temně
rudá, obsahuje hojnost barviYé šťávy, chuti
jest výborné.
Uzrává ve ll. až Ill. týdnu třešňovém, postupně asi po čtrnáct dnů od konce června.
Strom roste bujně, koruna jest mohutně rozvětvt>ná, vysoká a široká, slabší větve se sklánějí. Plodno~t začíná později než u jiných
tř-ešní, potom jest až neobyčejně úrodná. V době květu jest otužilá. Pro spolehlivou sklizeň
jest značně obl.íbená. V půdách není vybíravá.
špatné iv)astnosti: V deštích puká. Drobné
ovoce nedoporučuje ji sice jako hlavní výsadhu, avšak pro větší třešňovky jako doplněk ji··
n ých zasluhuje pozornosti.
UpoHebení: Dopravu snáší, jest hledaná
zvláště k zavá[·ení a do pečiva. Výnosná jest
tam, kde jsou poblíže stálá odbytiště a její úrodnost umožiíuje láci chutného ovoce na
trzích.
Synonyma: šalanka, Schallaner Herzkirsche,
Guigne noire de žalany.

!_· t
~

37

Vaněk:

Lidm·á pomologie, IV.

29. Amarelka královská.
Původu

jest neznámého.
Plod jest prostř-edně veliký, as 161;2 mm vysoký, 20 mm široký, JO plodů váží 36- 40 g.
Tvar má kulovitě zploštělý, se stran mírně
stlačený; po jedné straně se táhne čára, která
končí rzivou jízvon na ploše zakulaceném temeni.
Stopka jest málo zakřivená, neste1jně dlouhá,
zelená a poměrně silná, sedí v úzké a hluboké
jamce; ponejvíce bývá kratší.
Slupka jest jemná a prúsvitná, barvy jasně
červené, ve stínu žlutavě prokvétá a jest jemně
žlutavě tečkovaná.

Dužnina jest měkká, velice jemná, mdle žlutavá, obsahuje1 hojně nebarvivé šťávy, jest výrazné, sladce navinulé, mírně a lahodně kyselé
chuti.
Pe<~ka jest poměrně malá, drží velmi pevn(
u stopky.
Uzrává koncem června, Ye ll. až lll. týdnu
tře5ňovém, na stromě vydrží Yelmi dlouho, aniž
by pukala nebo hnila.
Strom šle:chtěný na ptáčnici roste bujně , roz větvuje se v menší řídkou a kulovitou korunu,
u které slabé větve se až sklánějí. NeJll.Í v pi'tdách vybíravý; ploditi počíná velmi záhy, rodí
pravidelně a hojně. Pro púdy živné jest lépe
použít stromu šlechtěného na višni, na kterém
.rest plodnější. Kvete vždv velmi bohatě, mrazí_
ky netrpí, spíše vlhkem. Pl'·i šl echtt·n[ Yvžacluj c
pečlivý výběr roubl'\.
Kvete prostředně poq;dě, J e s t č á s t e č n ě
c i z o s p r a š u á.
špatné vlastnosti: Dá se zasílati jen ve stavu
tuhém, ve zralosti dopravou velice trpí.
Upotřebení: Jest velmi výnosnou odrůdou,
zvláště kde místní odbyt jest zaručen; vhodná
jest do pečiva, pro konscrvaci i k sušení, v úplné zralosti i k jídlu.
Synonyma: Amrhele, K.onigliche Amarelle,
Amarclle Royale HatiYP, :\1ontmorency, Gorycz_
ka, a mnohá jiná .

30. Klecanská černá srdcovka.
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Tab. XV .

30. Klecanská černá srdcovka.
Půvo•l: Kraj ovil odl'lida z okolí Klecan nad
Vltavou.
Srdcovka veliká, asi 2 t mm yysoká, 27 mm
široká, jednotlivý plod váží až 7 g, 10 kusťt
65 g. U stopky _jest širší, k temeni srdčitě zaokronhlemí, .ředna strana bývá málo, druhá
více ~tlačená; přes tuto táhne se jemná čára
na 11zce zaknlacené temeno.
Stopka jest 35-··45 mm dlouhá, částečně zarudlá, jest v širší, hlubší .Jamce,, připojuje se
v nestejJ1ém počtu na krátké pastopky,
Slupka jest jemná, velice lesklá, tmavě hně
dá, poději úplně černá, z které prosvítají velmi jemné rih). po celém povrchu jsou roztroušeny zdcínlivě vyvstalé nezř-etelné te1čky.
DuLnina jest mť•kká. dosti tuhá, tmavě rudá,
má hojně barvivě šfávy , chuti jest znamenité,
sladce kot·enité, ~ mo' inulou příchutí.
Uzrává \' li. až III. týdnu třešňo,· ém, koncem
čeryna a v prvé třetině července, za příz.nivéT10
počasí vydrží velmi dlouho na stromě.
Strom roste zdravě, rozvětvuje se v mohutnou korunu, větve z mládí rostou do výiie,
později se rozkládaJjí. Ploditi
začíná
velic<>
záhy po výsadbě, plodnost je,jí jest veliká a
udrží se až do stáí·í. V květu jest vůči pozdním
mrazťun dosti odolná. Roste a daří se všude
tam, kdeo stromy jiných odrltd. Vhodná pro domácí zahradu. zvláště v krajích svého vzniku.
špatné vlastnosti: PH dlouho trvajíoích deštích puká; také ,jest ptactv<>m hojně vyhledávána.
Upotřebení: Jc.tí vzhled a chuť řadí ji mez1
nejlepší tabulové ovoce a jelikož snáší dobře
dopravu, jest to i dobrá tržní odrůda.
Synonyma: Klecaner schwarze Herzkirschc,
Guigne noire de Klecany, Kleczáňska.
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31. Krupinská

Lido,·á pomol ogie, IV.

dudečka.

Původ: Chrupka, roz š íř ená v okolí Krupiny
a Modrého Kamc iía na SJo,·ensku , odkud
pochází.
Plod j(·;,t pn. ~ Hední 'dikosti, as 23 mm vysoký, 22 mm ~iroký, to plodů váží 46 g.
Tvar jest neprav idelně zakulacený , u stopky
jest široce, tém ěř vodorovně jako useknutá, s
obou stran ob yče jn ě s t e jn o m ě rn ě s tlačená,
s prolákl);m ;,tT edem. Po jedné straně se táhne
rýžka, která konč í žlutou malou 1ečkou na zakulaceném temeni.
Stopka j est prostředně silná, as 5-5% cm
dlouhá , E<'dí v mělké, prostorné jamce.
Slupka jest v plné zralosti tmavě červená, 7.ákladní barvu má žlutavou, která místy prokvé tá, plod jest jako mramorován a znatelnč čár
kován.
Dužnina jest světlá, polotuhá, řídce vláknitá,
š ťavnatá, šťáYa nebarví, jest lahodné, výraznó
sladké chuti.
Pecka jde dosti dobře od dužniny, jest normální velikosti, hřbet má k jednomu kouo.i vyvstalý a široce půlený.
Zraje ve ll. až liL týdnu tře š ňovém, koncem
č-ervna, hlavní sklizt>~ň .test až počátk em l:crvence.
Strom roste bujně, korunu má dosti rozložltou, rodí záhy a téměř každoročně velmi hojně .
špatné vlastnosti: Mladým stromům částečn ě
škodí velké mrazy.
Upotřebení: Dopravu snáší velmi dobře, na
trhu jest oblíbená a má p ě stitelský význam
hlavně pro široké okolí svého výskytu.
Synonyma: Krupiner ITerzkir sche, Guign c d ~
Krnpina, Krupiiíska .

51 .

Krupinská

dudečka

Nitranská
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bělice

(chrupka).

32. Nitranská

bělice.

Pít vod: Slovenská odrůda, _pravděpodobně
pochází z Vestnické doliny z Nitranské ž.upy.
Plod jest prostřední velikosti až veliký, 23
mm vysoký, 20 mm široký, 10 plodů váží 46 g.
Tvar má protáhlý, pěkně pravidelný, stejno měrně vypouklý, s jedné strany více smáčk
nutý. Tato strana jest u stopky nižší a táhne
se po ní čára, často pouze harvou vyznačená,
končí na zakulaceném, také i úzce plochém temeni žlutou tečkou.
Stopka as 5 cm dlouhá, silná, mírně zakř-ive
ná, jest pružná, sedí v pěkně kroužené, mělké,
prostorné jamce.
Slupka pevná, jemná, dá se stáhnouti, jest
barvy světle Hu té; jest bledě až světle čer
,· eně střÍkaná, také i zastřená, jako mramorovaná. Bledé tečky hojně prosvítají, jest však
vice bělavá než červená, proto má také jméno
bělice.

Dužnina jest velmi tuhá, uělavě žlut<1, světle
obsahuje hojně nebarvivé šťávy, jest
jakoby Yodnatá, dosti dobrá, chuti nasládlé.
Perka jest dlouhá, poměmě úzká, plochá,
má široce plllený hřbet.
Zraje ve II. až III. týdnu třešňovém, koncem
č-ervna, hlavní sklizeň .test počátkem července.
špatné vlastno'iti: Dužnina není prvotřídní,
jest spíše druhé jakosti.
Upotřebení: Dopravu, i velmi dalekou, snáší
znamenitě, ovoce jest velmi hledané, zvláště
pro konservování v domáanostech i továrnách.
V krajích, krle se daří, zasluhuje pěstcvání ve
1·elkém, neboť jest to prvotř-ídní obc1hodní a
'ývozní odrůda.
Synonyma: Nitranska bieli ce, Ni.trza líska .
~. ilko1 · ancí,
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33. Troprichterova.
polochrupka.
Původ jest neznámý.
Tmavá polochrupka, nadprftm:ěrné velikosti,
tupě srdčitého tvaru; jest as 22 mm vysoká,
24 mm široká, 10 plodů váží 65-75 g. U stopky
jest široká, jedna strana bývá mírně proláklá,
druhá více stlačená; po této se táhne od sto'PkY
mezi dvěma plochými že,b érky čára. Teme,lo
jest pěkně zakulacené, m írně skosené.
Stopka jest silná, 35--40 mm dlouhá, v šil"oké
a hluboké jamce.
Slupka jest le5klá, temně rudá. v plné zralosti hnědě černá, velice jemně žlutavě tečko·
1·aná; také slupkou prosv1tají bledé pihy.
Dužnina jest polotuhá, tmavě rudá, bledě
prokvétalá, má plno tm:n-é, barviYé šťávy; jest
výborné, sladce navinulé, kořenité chati.
Pecka jest dosti ve,l iká, na jedné straně hodně vypouklá.
Zraje ve lL až III, týdnu třešňovém, ve druhé
polovimč června, podle počasí až do konce
(ervna .
Strom rozvětvuje se v mohutnou, vysokou a
širokou korunu, u které se spodní větve sklánějí. Ploditi začíná velmi brzo a plodností
předčí téměi- všechny ostatní odri'rdy. Daří se
v půdě jakékoli,-, ne jlepší plody dává za dobrých, pHznivých poměrti. Hodí 5e k výsadbě
větších třeš!l.ovek, ale také i do domácích zllhrad ve tvaru jakémkoliv.
špatné vlastnOiSti: V květu jest poněkud
choulostivá, v deštivém poč-lsf puká, je ,. yhledávána ptactvem.
Upotřebení: Dopravu snáší dobl·e, v čas zrání nemá na trhu konkurence; krásou, velikostí
a jakostí předčí všechny třešně. Hodí se vf:borně k zaváření. Náleží k nejc e nněiším a ner-

33. Troprichterova polochrupka.

výnosnějším odrů. dám.

Synonyma: Troprichter's schwarze Knorpelkirsche, Guigne noirc de T1·oprichtcr, Trop·
rychtera.
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34.

Sladkovišeň

raná .

34.

..
l'

Sladkovišeň

raná.

Pt\vodu nezn;ímého, jest všeobecn ě roz š ířena
a oblíbena.
Plod ,j est nadprostřední velikosti, tupě srdč~
t~· . u stopky širší', po jedné straně prolákly,
neh po obou stejnoměrně stlačený; bývá as
20 mm vysoký, 22 mm široký, 10 plodů váží
58 g.
Stopka jest zelená, k plodu silnější a zarudlá,
bývá as 38-50 mm dlouhá, " širší, dosti hlubok6 jamce.
Slupka v plné zralosti nechá se stáhnouti,
jest jako skleněná, tmavě až hnědě červená,
z které prosvítá hojně bledších pih.
Dužnina jest měkká a jemná, rudá, bledě
prokvetalá, obsahuje mnoho bledě barvivé šfú_
vy. Chuti je~t znamenité, sladce navinulé, kol·cnité, osvěžující.
Zraj(• postupně a velmi nestejně, ve li. až
HL týdnu tlt~ňovém. často plody úplně zelené
vi~í wdle )Jlodů téměř zralých. Tato vlastnost
zvy~uje sice rdii s česáním, avšak naopak zase
předností je;\ tam, kde pozvolný místní prodej
jest zaručen. Zráti počíná v e druhé třetin ě
čerYna. zraje často až do poloviny července.
Plody dr7.í pPvn•-; na stopkách, v dešti nepukaji.
Strom roste bujně, tvoří úzkou a vysokou
korunu, větve jsou hojně plodonosnými větév
kami obrostlé. Plodí záhy po výsadbě a jest
témě!· každoro čně ho_jně plodný, třebaže nen í
tato odrůda úplně samosprašná. V květu nezmrzá. Spokojí se s ka7dou, jen poněkud vhodnou pťtdou.
KveLe l11Wtředně pozdě. Jest částečně
s a m o s p r a š n á.
Hodí se k výsadbě všude, také i do zcela
malých zahrádek.
špatné vlastnosti: Závadou k většímu vysazování jest postupné, nestejné zrání. V příliš suchých, nevhodných pťtdách usychají konce
Yětví, ><trom zakrňuje, ovoce jest drobné.
Upotřebení: Dopravu snáší jen pokud jest
červená. Hodí se do pečiva, na trhu jest oblíbena a dobře placená.
Synony_m~: Márinky, Višňák, Nástupeňka,
H.?t~ Ma1k.rr~che, May Duke, Cerise Royale
lwtlVe, KsiazeC;a (pol.), An glai sc há th·e, Slisse
frlihweichsel, Višeň májoní a j.

43

\'aněk:

LidoYá pomologie, IV.
Tab. XV!ll.

35. Ramon Oliva.
Původ: Srdcovka z Francie.
Plod jest velikosti nadprůměrné, mívá až
3 cm v průměru, nejčastěji jest as 25 mm vysoký, 26 mm široký, 10 plodů váží až 75 g.
Tvar má tupě srdčitý, p·r avidelný, který se
postupně zúžuje a končí širším temenem. Se
stran jest nestejně stlačený; jedna strana je!'t
více vydutá, po této se táhne hlubší rýha, druhá jest zploštělá, u stopky šikmo sražená. Po
celé délce je~t širší, dosti hluboká prohlubinka,
která postupně se vytrácí. Téměř vždy uprostřed temene
je,st hnědá tečka, obklopená
hrbo·l ky.
Stopka prostředně silná, as 4 cm dlouhá, sedí
v široké, hluboké, pravidelně kroužené jamce.
Slupka jest nápadně lesklá, jako lakovaná,
tmaYě červená až hnědá; místy zi-etelně prosvítají pihy a čárky.
Dužnina .test tuhá, ne chruplavá, obsahuje
hojně slabě barvivé šťávy, barvu má n'Hově čer
venou, jest řídce bledými Ylákny protkaná,
Yelice jemná, cukernaté, pH~emně kol·eněné
chuti.
Pecka jest dosti velká, tvaru nepravidelného.
Zraje Ye ll. týdnu tl-ešňovém, ,. pol. června.
Kvete záhy.
Strom roste, velmi bujně, jest velmi a každoročně úrodný. Korunu má široce rozložitou.,
větve od~távají a mírně se· kloní; jest nápadný
,·elikým, eliptickým listem.
Upotřebť'ní: Prvotřídní stolní odrůda, vhodná
zvláště pro domácí zahrady; patří mezi nejlepší
rané tř~ně, zasluhuje pěstitelské pozornosti
a většího rozšíření.

.~

obrovská
srdcovka.
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36. Vlkova obrovská
srdcovka.
Původ: Světlá srdcovka, vypěstovaná v r. 1892
u fy Vlk ve Vanovicích.
Pl'()d jest veliký, při menší úrodě až o ,•el~!~
,-eliký, as 24 mm v pri'1měru, 10 plodu vaz1

65 g_

Tva1· má široce) tupě srdčitý, hladký, ne vždy
jednotný. Většina plodů bývá nejširší v hoření
třetině, odtud se k oběma koncům mírně
Z'ížuje.
Plod s ohon stran jest zploštělý; strana, která jest YÍce, někdy až n;."tpadně smáčknutá, má
po délte znatelnou čáru, také až rýhu, ktCJrá
končí na širokém temeni žlutavou tečkou v malé
prohlubnce. Po druhé straně se táhne nepatrný žlábek, který se : často vyznačuje pouze
základní barvou plodu.
Stopka as 4 cm dlouhá, prostředně silná,
k ob;;ma kondmt rozšířená, jest v mělké, prostorné a pravidelné jamce.
Slupka jest tenká, jemná, barvu má zlatožlutou, z větší části jClSt rumělkově zastřená :
červené krátké žíhy jsou téměř po celém plodu a v nich jsou četné žlutavé tečky.
Dužnina jest průsvitná, měkká a řídká,
žlutě růžová, světležlutými žilkami protkaná,
obsahuje hojně nebarvivé šťávy; chuti jest
sladké, příjemně nakyslé, veTnú dobré.
Pecka jest přiměřeně velká, baňatá, jrtc
dosti dobře od dužniny.
Uzrává v II. až III. týdnu tr·ešňovém, ke konc·i
června a počátkem července, hromadn_e.
Strom jest bujného vzrůstu, tvoří jehlanco' itou korunu. Ve stanovišti není vybíravý, je
vhodný i pro horské kraje Jest záhy a neobyčejně úrodný.
Jest samosprašná (podle pěstitele). velmi pozdě
kvete, tím se vysvětluje její nadměrná úrodnost a stálá plodnost.
~patné vlastnosti: V suchých půdách a při
veliké úrodě zůstává mnoho plodů drobných.
Upo>Hebení: Pro dopravu češe se před úplným
uzráním, na trzích se dobl·e prodává.
Synon~ma: Vlk's Riesenkirsche, Bigarreau
de Vlk, Wilkowa.

45

\"aněk:

37.

Skleňovka

Lirlo,·á pomologie, IV.

Choisská.

(Čti: Skleňovka šoaská.)

.

Pťtvod francouzský.
Plod nadprostřední Yclikosti, asi 20 mm vysoký a 22 mm široký; 10 plodCt YÚŽÍ 36-42 g.
Tvar má zploštěle kulovitý, také i pravideln ě
okrouhlý, s obou koncťt mírně stlačený; po
straně více vypouklé se táhne znatelná čára,
končící tmavou tečkou, která sedí v mělké prohluóince na mírně skoseném temeni.
Stopka jest zelená, 4 cm i více dlouhá, prostředně silná, k oběma k oncf1m rozšířená, sedí
Y nálevkovité jam ce.
Slupka jest slabá a lesklá. Základní barva
žlutě oranžová jest z větší části světlou červení
zasUená, na s lunečné straně bývá více zarudlá,
u stopky jest znatelně žlutě čárkovaná, u špič
ky jemn ě tečkovaná; dužnina slupkou prosvítá.
Dužnina jest světle 7.lutá až špinavě žlutá,
,·elmi .jemná, šťavnatá; šťáva jest bělavě zažloutlá, chuť má sladce navinulou, příjemnou.
Pecka jest krátce oválná, částečně drží u dužniny.
Zraje koncem II. a počátkem III. Hešiíového
týdne, asi 20. června.
Strom roste zdravě, v dobrých půdách a za
p·říznh-ých poměrů jest záhy a velmi úrodný.
špatné vlastnosti: Pro vzdálenou dopravu se
nehodí, dá se zasílati pouze ve stavu tuhém.
Upotřebení: Pro znamenitou chuť jest oblíbená a zaslouží rozšíření zvláště tam, kde místní
nebo blízký odbyt jest zajištěný.
Synonyma: Schone von Chouisy, Skleněnka
z Chouisy, Ambrée, Dauphine, Doucette, NouYelle d'Angleterre, Griottier de Chauisy, Ceri sier a Fruit Ambré, André de Chouissy, Dou tese, Grosse Merise Blanche, Grosse Griotte
Douce a jiná.

j

I
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38. Windsorská chrupka.

38. Windsorská chrupka.
Původ: Kanada.
Plod jest Yelký až 'elmi 'eliký, pr~měrp_~
21 mm vysoký, 2'> mm široký, JO plodu v::tzi

62 g.

Tvar nebývá u všech stejný;

některé

jsou
však poněkud stla(e,né a zhranatělé. Strana více vypouklá má středem široký, proliklý jazykový
žlábek, který se táhne přes mírně skosené široké teme!Ilo na stranu druhou, široce zploště
lou; po této jest rýžka, od které bývá plod
značně na obě strany vypouklý, končí v hlubší
proláklině zbytkem čnělky.
Stopky bývají nestejně dlouhé, některé až
hodně krátké, jsou poměrně slabé, vězí v ohjemných, hlubších jamkách.
Slupka se leskne, jest pevná, dosti silná, má
barvu tmavě kaštanově hnědou, na sluneční
sttraně až · černohnědou, pron'iká jí množství
červených, droboučkých, křivých čárek a tekulatější, jiné •zdánlivě vyšší, vždy

ček.

Dužuinn jest polotuhá, zažloutlá, mas ově už
červená, bělavě žílkovaná, obsahuje
dosti llledší, témě!- nebarvivé šťávy; jest jemná, lehce nakyslá, výrazně navinulé, libě sladké, výborné chuti.
Pecka jest velik<-í, okrouhlá, batmtá, má velmi
vyvstalý hřbet, který se od středu postupně,
ke konci až velmi ši1·oce rozšiřuje; lpí částeč
ně k dužnině.
Zraje v IT.-lli. t)·dnu '·třešňovém, koncem
června, také až ke konci prvé poloviny čer
vence, příliš nepuká.
Strom roste bujně, ne však přílišně, korunu
má menší, stěsnanou, plodí neúnavně, velmi
záhy, v celých chomáčích a větve bývají zcela
plody obalené.
Upotřebení: Jest vhodná pro obchod, při tom
krásná pro trh, velmi dobrá k jídlu, výborná
k zaváření; lze ji k doplnění sortimentu, zvlá~tě
domácích zahrad, doporučiti.
Synonyma: Bigarreau Wiud sor.
tmavě
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Va n ě k :

Li dm·á

Tab. XX.

pomologie, IV.

39. Chrupka

hnědá.

Plod nadprůměrný až obrovský, průměrně asi
24 mm vysoký a 26 mm široký, 10 plodlt váží
76 g.
Tvar má široce tupě srdčitý, pravidelný, nejširší u stopky. Jedna strana jest vypouklá,
středem zcela málo prohloubell'IÍ, naopak zase
druhá jest značně smáčknutá, ke stonce jako
useknutá. Po této straně se táhne středem čára,
vyznačená tmavou barvou a končící světlou teč
kou na mírně skoseném nebo ploše zakulaceném temeni v mělké prohlubince. Příční průi·ez
plodu je zhranatělý.
Stopka 4-5 cm dlouhá, silná, jest zcela málo
zakřivená, sedí velmi pevně v mělké, široké a
nepravidelné jamce.
Slupka se leskne, jest pevná, kaštanově čer
,·ená, v úplné zralosti tmavě hnědá, na sluneč
né straně až osmahlá, plod vypadá jako mramorovaný, vzhledný; s míst zastíněných proniká
mnoho znatelných krátkých čárek a teček.
Dužnina jest tuhá, rudě č. ervená, kolem pecky
tmavě červená, bělavými vlákny nestejně hustě
protkaná, obsahuje hojně bledě červené šťávy,
chuti jest výborné, příjemně navinule sladké,
mírně zahořklé.

Pecka drží částečn~ hřbetem u dužniny, k velikosti plodu jest poměrně malá, má hřbet vyvstalý a široce půlený; tím vznikají dva dosti
prohloubené žlábky.
Zraje ve II.-III. týdnu třešňovém, od 20. do
30. června, na stromě velmi dlouho vydrží,
v deštivém počasí téměř nepuká.
Strom roste bujně a velmi zdravě, rozvětvuje
se v pravidelnou, široce kulovitou korunu, plodí
dosti záhy a jest střídavě úrodný.
Upotřebení: Dopravu snáší velmi dobře, jest
vhodná k zaváření i jako ovoce stolní. V závodě
fy Vaněk v Chrudimi jest v pokusné zahradě
již několik let pozorována a vyznačuje se téměř všemi vlastnostmi, které od tržní odrůdy
jsou požadovány.
·
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40. Ziklova chrupka.
Původ: V Těchlovicích u Nechanic nalezen Y
rozsáhlých Ue5ií.ovkách semenáč, pro který se
dilo shora uvedené pojmenování.
Plod jest velký, as 24 mm vys:>ký, 26 mm
široký, 10 plodí't váží 65 g.
Tvar má tupě srdčitý, pravidelně třešňový;
s obou stran býYá obyčejně široce a téměř
stejně, ne mnoho stlačený. Vyskytují se také
plody s jedné strany více vypouklé, uprostřed
málo zhranatělé: u těch jest druhá strana nejširší u středu plodu, odtud se k oběma kond1m
[)lod zúžuje a v prllřezu jest zhranatělý. P->
této straně jest barvou vyznačena čára, která se táhne na ploché temeno, kde končí velikou šedou jízvou v nápadné prohlubi.nce.
Stopka as 3% cm dlouhá, silná, jest v hluboké, široké, pěkně kroužené prohlubince.
Slupka velmi lesklá, silná a pevná, tě.lko se
stahuj{'J, jest tmavohnědá až hnědočerná, lwjně
a souvisle tečkovaná, zdánJivě ,jako krupičko
vitá.
Dužnina jest tuhá, pevná, dosti tvrdá, obsahuje hojn.C značně barvivé šťávy, jest rudá
až temně rudá, velmi aromatická, mírně nakyslá, dobré, příjemné chut:.
Pecka jest krátká, baňatá, ke koncům oblá,
hřbet má vyvstalý, úzce půlený.
Zraje v II.-III. i.ýdnu třeš!lovém, ke konci
června (od 23. června).
StrO'm vyniká zdravostí, korunu má jehlancovitou, hodí se i k výsadbě alejí, jest velmi
a záhy plodný. Ovoce v deštích málo puká.
Upotřebení: Dopravu sná~í bezvadně; používá se nejvíce k zavál·ení.
Synonyma: Ziklovka, Cykla, Těchlovická
chrupka.
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41. Krásná z Marienhohe.
(Černá srdcovka.)
Původ: Mairenhohe u Weimaru v Německn.
Plod prostřední velikosti; nejvíce plodft hývú
as 18 mm vysokýcl1, 20 mm širokých, jednotlivě
b}·vají vět.'íí, 10 kusi'l váží as 46-56 g.
Tvar jest pravidelný, tupě srdčitý, vzhledný,
zdánlivě kulovitý; jedna strana jest pěkně vypouklá, středem dosti široce zhranatělá, druhá
široc~ smáčknutá Po této straně jest obvykle
barvou vyznačena čára , která končí na plochém,
širším, také i zakulaceném temeni, znatelnou
tečkou v hlubší prohlubince.
Stopka nestejně d .l onhá Olh-5 cm}., siln á,
mírně prohnutá. na sluneční straně celá zarudlá, sedí v prostomé, hluboké jamce.
Slupka jest nápadně lesklá, pevná, barvy
tmavohnědé, více; hnědočerné, nabývá zvláštní, u třešní ncobvyklé barvy; jest velmi četně
jemnými pihami posetá.
Dužnina polotuhá (jest spíše polochrnpka),
dosti tvrdá, tmavá, hojně bělavými vlákny protkaná, obsahuje málo zcela nepatrně barvivé
šťávy, chuti jest sladké, mírně nahořklé, velmi
dobré, prvotřídní.
Pecka srdčitá, velká, baiíatá, drží dosti u dužniny, má vyvstalý, široce pftlený, rýhovaný
hřb~t.

Kvete prosHedně záhy.
Zraje počátkem července, ve 11.-lli. týdnu

třešňovém.

Strom je5t mírnějšího vzrůstu, rozvětvuje se
v širší kompaktní korunu, plodí dosti brzy po
výsadbě a velmi hojně.
špatné vlastnosti: Strom jest náročný. V hustých chomáčích visící plody snadněji hnijí.
Synonyma: Schone von Marienhohe, Belle d!'.'
:Marienhohe.

I
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42. Litoměřická srdcovka.
Pllvod: Phvezcna byla z Litoměi·icka. Vrchuí
t.ahradník p. Josef Pastýřík poznal jej[ lýborné vlastnosti a na bývalém harachov~kém pan~
std ve všech třešií.ovkách ji šlechtJl a stare
stromy jí pl·eštěpoval. Na 1-lrade!Cku díla se
pod jménem » Libčanka«.
Plod jest velký až obrovský, hývú as 22 mm
yysoký, 26 mm i,iroký, 10 plodlt váží 63 g.
Tvar: ]t'!st 5iroce zploštčlá, nejširší bývá IIprosti-cd, k oběma koncům jest pěkně krou/.ená a nabývá vzhledného tvaru. Jedna sh·anu
jest více vypouklú, středem se táhne půlměsíč 
ková mírná prohlubinka, jíž se plod hranati
I hnhá, se širokým, plochým zhranatěním se
ziÍžuje; plod v prftměru nabývá zdánlivě tvaru
několika trojtíhelníkťt. Po délce této strany se
táhne většinou pouze barvou n• značená čára ,
která končí na zašpičatělém, n e dcly steJjn ě š irokém temeni znatt>lnou větší j íz1·ou.
Stopka nápad nč dlouhá, pružná, sedí v mělk é,
širší jamce.
Slupka dosti. silná, hebká, lesklá, je>t barvy
temně čen· ené až . hnědé, jako mramorovaná;
množsti'Í jemných čáreik a pih jí pwsv ít<'í,
zdáš iě v zastíněných místech.
Dužnina jest polotuhá, jemná, karmínov ě
i'ervená, bělavými vlákny protkaná; obsahuje
hojně rudé barvivé šťávy, chuť má znamenitou, pHjemnč kořeněnou, 1· ýraznč navinule
sladkou.
Pecka poml'·rnč malá, baňatá, jde téměř úplně
od dužniny; má hřbet široce pťJlený, hrany
vyvstalé.
Zraje ve UL týdnu třešitovém, koncem čenm1,
v teplých krajích také již 23. června, postupně,
jinde až v červenci.
·
Strom má vzrůst mohutný, korunu vyvíjí velikou, širokou. Plodí později, úrodnost jest
vždy veliká.
Upotřebení: Vyhledávána jest ke komervaci
i jako stolní ovoce. Zasluhuje pozo-r n()sti.
Synonyma: Libčanská, Libčanka, Lit()měřka
Libczaňska.
'
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43. Eltonská srdcovka.
Pochází z . Anglie, kde byla vypěstol'ána ze
semen Napoleonovy chrupky.
Plod jest prostřední velikosti, až velký, 21
mm vysoký a 20 mm široký, 10 plodů váží 48 g.
Tvar má srdčit~, k temeni zúžený, protáhlý,
na obou stranách poněkud zploštělý. Na přední
straně jest široká, miÍlo znatelná rýžka.
Stopka jest· 3%-4Y:: cm dlouhá, poměrně
tenká, světle zelená, v nepatrné jamce.
Slupka jest tenká a pevná, světle červená,
temněji proužkovaná a mramorovaná, lec;ldá.
Dužnina jest jemnú, hut·ná, v plném nZL"á.ni
měkká, šťavnatá, nažloutlá; je sladká, lehce.'
nakyslá, velmi dobré, příjemné chuti.
ZraJe pořáiikcm července ~před Napoleono,·ou chrupkou, ve III. ! ýdnu třešňovém, dozrllYá stejnoměrně a jest možno ji najednou sčl'
sati. Pro trh ~e češe po k nd jest ještě tuhá, aby
sne~Sla dopravu ..
Kvete z<1hy. Jest cizosprašná .
.l~e~ka jest protáhle vejčitá, drží čás!e(; n (•
11 dužniny.
Strom. roste bujně, tvoří mohutnou, vysokou
korunu, roste i v méně příznivých poměrech,
,· yznačuje se zdravostí,
plodí nepravidelně.
[fodí se k výsadbě domácích zahrad a sad\'1.
špatné vlastnosti: Nesnáší dobře dopravu.
Při česání musí se trhati opatrně, otlačení jťl
znatelné a ztrácí jím na vzhledu, proto také
i na ceně. Její obliba poklesla.
U1>otřebení: Jest to stolní odrůda, pro trh
se češe pokud jest ještě tuhá. Po otlačení nehnědne tak rychle jako jiné. Nejlépe ji sázeti tam, kde místní odbyt j€1 zaručen. Jest
vhodná i ke konservaci.
Synonyma: Eltonkirsche, Bigarreau Elton,
Sercova, Elton Heart.

44. Královna Hortensie.

5~

44. Královna Hortensie.
Pi'tvod: Francie neb Belgie. Jest to skleňov·ka,

i íž snad žádná se nemůže vyrovnati.

· Plod bý' á nadprůměrné velikosti, as 2? mm
1 noký 24 mm široký, 10 plodú váží ?0-100 g;
1 ('\tšin·o'u
nebýv<dí všechny stejně vyvin_uté-.
Tvar mívá odlišný, vždy jest u stopky 1 temena stejně zakulacená, jedna strana často
mírně proláklá, druhá stlačena; po této se
táhne rýha, která končí v malé jamce na temeni plodu.
Stopka jest mírně zakřiYená, nestejné délkY
(až -P~ cm), sedí v hluboké a těsné jamce.
Slupka ,jest jemná, prťtsvitná, lesklá, dá se
lehce stáhnouti, jest jasně červená neb žlnta\ č červe,ná, žlutě prokvétalá a velmi jemně
žlutavými tockami pokrytá.
Dužnina jest bělavě žlutavá, měkká a rozplývaYá , obsahuje hojně nebarvivé šťáv y, u
zcela zralých plodú jest výborné, lahodnP,
sladce navinulé c:huti, se zvláštní kořeněnou
pHchutí. Patř-í mezi n ctchutn ěj ší třešně.
Peclm jest piiměř-eně 'elká, dlouhá a úzká
Uzrává koncem června a počátkem července,,
'e HL týdnu třeši'íovém, protrhává se, men;í
plody se vyvinou a j~ou mnohem chutnější.
Kvete prostředně pozdě. Jest cizosprašni.
Strom roste spíše slaběji, rozvětvuje s~:~
v korunu vysokou, kulovitou, později se čá. stečně rozkládá. Plodí nestejtlě; důležitým č:i
nitdem jest stanol'ištč, blízký dobrý opylova č
a klimatické poměry; roubována na ptáčníci,
špatně rodí; pro velké zákrsky a kmeny nutno
použíti vi~e-lt, pro menší tvary mahalebku.
špatné vlastnosti: Vůči mrazům jsou květná
poupata málo otužilá, proto se také názory o
plodnosti rozcházejí. Dopravu nesnáší a i při
'' ětru plody se snadno otloukají, zhnědnou a
rvchle se kazí.
·Upotřebení: 1Prvoti-í;dn,i:, nejchutnější stolní
odrť1da, vhodná zvláště do domácích zahrad,
kde i nádherným květem vítězí.
Synonyma: J\:onigin !Hortensia" Raine lHortense, Hortensja (pol.}, Monstrueuse de Bavav,
a j. více jak padesát.
·
Raná Královna Hortensie jest jedna z nejraD;ějších sladkovišní, zraje o něco dříve než
Kral. Hortensie, má dosti veliké, žlutavě čer
vené, vt'>lmi chutné plody, strom jest ka ž doro č
ně úrodný. Jinak jest podobná přede š lé .
Synonyma: Reine Hortense hátiv e.
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45. Korošská

višeň.

Původ v Maďarsku; na Slovensku jest hojné·
Yysazována a považována za nejlepší višeň.
Plod jest nadprúměrn é velikosti, až vť'lmi
veliký, a s 24 mm vysoký, 28 mm široký, JO
plodů váží 70 až 80 gr.
Tvar jest ploše zakulacený, povrch dosti pra ·
videlný; po j edné, mírně zhranatělé s traně se
táhne m<Ílo znatelná čára, která dělí plod na
dvě stejné polovice. Končí na rovném temeni
jízvou v mělké prohlubince.
Stopka jest silná , k ohčma lwnc\1m roz šíře
ná, prohnutá, 3'h-4 cm dlouhá, v široké, hluboké jamce.
Slupka jest j emná, rudohnědá, lesklá, dá se
stáhnouti. Pihy na slupce prosvítají, jednotliv(~
jsou i znatelné bělavé tečky.
Dužnina jest polotuhá, temně rudá, obsahuje
hojně málo barvivé šťávy; chuť má prvotí-ídn í, lahodnou, navinulou a aromatickou.
Zraje ve lil. týdnu třešiíovém, v prvé polovině července, většinou v pném týdnu.
Strom roste zdravě, bujně, za příznivých poměrů záhy, hojně a pravidelně plodí; korunu
tvoří širší, pěkně kulovitou, poněkud převis
lou; v požadavcích není náročný. Jest c i z ospraš n á.
špatné vlastnosti: úrodnost jest závislá na
dostatečném opylení.
Upotřebení: je vhodná pro domácnost i konšervaci. Hodí se také i pro domácí zahrádky;
k opylení jest však nutno vysaditi poblíž jinou
višeň (příp. Osthe[mskou), nebo na jednu větev
tuto naroubovati.
Synon3-·ma: Korosi meggy, Korošska višňa,
Koroser Weichsel, Pandy gaas Weichsel, Kereszka.

-
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Kostelnice

46. Kostelnice.
Původ: Tmavá, poloraná srdcovk~ z východních Čech, hojně rozšířená v okrestch opočen
ském a HO\ oměstském.
Plod jest prostl'ední Yeli.kosti, as ·22 mm vysoký, 20 mm široký, 10 plodů váží 59 g.
Tvar má tupě srdčitý, také i široce zploštělý,
nejširší jest uprostřed, k oběma koncům se
zvolna zúžuje. S obou stran jest smáčknutý, po
jedné se táhne mírná prohlubinka, po druhé,
více stlačené, beze 'šeho prohloubení ze stopečné jamky sotm znatelný šev. Končí velkou
šedou tečkou na ~irším, uťatém, skos~ném temeni.
Stopka jest silná, dlouhá, k oběma koncům
rozšířená, drží velmi pevně u plodu, sedí v malé, pravidelné., dosti hluboké jamce.
Slupka se velmi leskne, jest něžná, rudě tma' á až černá, velmi jemnými tečkami hojn ě a
li nstě posetá.
Dužnina jest měkhí , hutná, tmavě rudá, jP-mně protkaná bledšími vlákny, obsahuje hojně
barvivě šťávy; chuť má výbornou, sladkou, u
zcela zralých plodů kořeněnou, s pří .řPmnou
hořkostí.

Pecka drží hřbetem
'cjčitě zašpičatělá.

u dužniny, jest velká,

Zraje ve III. týdnu třešiíovém, počátkem čer.
,·cnce, také i v polovině července i déle.
Strom roste bujně, pěkně do výšky v mohutné jedince, jest nenáročný, otužilý i ve vyšších
polohách. Dříve byly v krajich třešňových Kostelnice hlavní vývozní odrůdou, čemuž napomáhala veliká plodnost starších stromů.
špatné vlastnosti. V nepříznivých létech se
pl·ed jinými odrůdami úrodou nevyznačuje a
mimo svoji oblast, kde se velice osvědčila, pozbývá pěstitel~kého významu.
Upotřebení: Jest zvláště vhodná ke konservaci, do pečiva i jako ovoce stolní.
Synonyma: Kostelňicka.
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47. Kriigerova srdcovka.

~

Stará německá odr1'1da, u pěstitelů ve,lmi oblíbená.
Plod jest prosHední velikosti až velký, as
21 mm Yysoký i široký, 10 plodú váží 60 g.
Tvill' má tupě ~rrlčitý, mírně s obou stran
zploštělý; po jedné straně se táhne mělká rýha, která plod dělí na dvě stejně veliké, pravidelné polovice.
Stopka jest 3Jh-4 cm dlouhá, prostředně
silná, světle zelená, při úplném uzrání načerve
nalá, a sedí v mělké jamce.
Slupka jest velmi jemná, málo lesklá, barvy
!mědě až černočervené.
Dužnina jest velmi šťavnatá, jemná, tmavě
červená, chnti sladce nakyslé, příjemně koře
něné.

Pecka jest malá, protáhle kulovitá, baňatá.
Zraje počátkem července, ve, liL týdnu tl-ešilo\·fm, někdy také již koncem června, uzrávú
postnpnč a musí se protrhávati.
Strom roste YC'lmi bujně, má vysokou, kulovitou a hustou korunu. V poloze ani půdě není
příliš yybíravý, spokojí se s každým, poněkud
pro Uešnč způsobilým stanovištěm, prospívá
zvláště na výhl·evných jižních stráních.
~patné vlastnosti: Vyžaduje česání když jest
sice již vybarvená, ale ještě úplně tuhá, při
(tplném uzrání na stromě rychle změkne a pro
dopravu .iest nezpúsobilá. Jest s oblibou vvhledávána ptactvem.
Upotřebení: Vhodná pro domácí spotřebu i
pro blízké trhy, kde jest oblíbená a placena;
používá se i ke konservaci.
Synonyma: Srdečnice, Kriiger's Herzkirsche,
Guigne de Kriiger, Bigarreau Kriiger, Kriiger's,
Schwarze Herzkirsche, Kriiger's Herz Kirsche
zu Frankfurt, Kriigera.

48. Narsanská chrupka .
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48. Naršanská chrupka.
Pťtvod: Pochází z okoli Ňaršan na Slov~nsk~
kdc se odedávna pěstuje a jť.'!st tam velmi obhbená.
Plod jest nadpruměrné velikosti, patří mezi
největší třešně, bývá as 20 mm vysoký, 22 mm
široký, 10 plod1't váží 60 g.
Tvar jest u v;cch plodu celkově pravidelný,
protáhle kuloYitý; jedna strana jest široce
stlačená, čímž se plod v průřezu nejpravidelně
hranatí. (ára bývá obyčejně vyznačena tmavou
barvou, také i š' em, a končí na užším skoseném
temeni šedou tečkou Yc zhrbolené prohluhince.
U stopky jest plod s obou stran značně smáč:k
nutý.
Stopka prosťí-edně silnú, as 4 cm dlouhá a
111 írně prohnutá, sedí v hlubší, prostorné jamce.
Slupka jest pc v ná, neobyčeně lesklá, barvy
!Pmně červené až černé, jest jemně, hnstě jako
krupičkami posetá a prosvítají ji pihy a čárky.
Dužnina jl'st tuhá, .tmavočervená~ červeně
prokYétalá, obsahuje hojně barvivé šťávy, ehuti
je Yelmi lahodné, aromatické, kteri't zvláště vyniká při kompote,ch.
Peeka jest poměrně malá, lpí dosti k dužni-

n<-.

třešňovém,
počátkem července.

Zraje v Ili. týdHu
a

koncem

června

St.·olm roste bujně a silně, zdravě, plně vzdoruje zimním mrazúm. Tvoří velmi veliké koruny, výsadbu vyžaduje na velkou vzdálenost,
zdú š tč v lepších půdách. Dosp.,l ý .st rom jest
ne-obyčejně úrodný a dává veliké výnosy;
zvláštních požadavkú nemá, daří se v každém,
pro tr-ešně zpť1sobilém stanovišti, nejlépe vyniká ,. polohách Y blízkosti obce Ňaršan.
špatné vlastnosti: V deštích puká a hnije.
Upotřebení: Dá se velmi dobře zasíle.ti a V)'váží se ve velkém i do ciziny. Je~t vhodná pro
konservaci.
Synonyma: Ňaršanská čerešiía, Ňaršaner
Knorpelkirsche, Bigarreau de Ňaršany, Nyársardó, Narszaňska .
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49. Pivovky.
J,>ůvod: Na Turnovsku jsou tyto tmavé pozdní chrupky oblíbené. Původ a správné parnologické pojm enování není známo; výskyt jedí
datuje se as z r. 1870.
Plod nadprostřední veliko.>ti až velký, 22 mm
q •soký, 25 mm široký, 10 plodů váží 55 g.
Tvar má široce, tupě srdčitý, s olxm stra11
uápadně stlačený; ob,řevují se i plody pěkně
pravidelné. Po straně více vy pouklé táhne se
od stopky středem : mělký, jazykový žlábek,,
který se z1ížnje a na nejvyšším bodě přechází
v tmavou čáru. Druhá strana jest po délce
s tředem plodu, pěkně nápadně vykrojená, čímž
povstává hlubší rýha, Povrch plodu jest zhrbolený i více zhranatělý. Zhranatělost se jeví
zvlá š tě v pi-íčním průl-ezu. Tečka jest ob yče jně
vyvstalá na zašpičatělém temeni .
Stopka silná, pevná, jest na hmat mastná, těž
ko se stahuje; barvu má tmavě hnědou až lm ě 
dočernou. červenavé tečky a čárky prosvítají a
.[sou z vláště v zastíněných místech velmi znatelné.
Dužnina jest tuhá, chruplavá, dosti tvrdá,
krvavě až tmavě červená, obsahuje ho[ně velmi
l>arvivé šťávy, chuti ,jest dosti dobré, mírně nahořklé, nikterak však vynikající.
Pecka pěkně zašpičatělá má zvláště k jedné
stJ·anP. vyv.stalý, se stran pro.l áklý hřbet, který
jest úzce pl1lený.
Zraje v III. týdnu ti'-ešňovém, v prvé třetině
č ervence, v krajích výše položených později .
Strom roste bujně, má vzpřímený vzrůst, u
mladých stromků upomíná listem více na amurelku.
Upoti"ehení: Jest oblíbe na jako pozdní trešeň
k zaváření.
Synonyma: Pivky, P elzkirsche, Sychrovská
chrupka.
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50. Poplzská

černá

srdcovka.

50. Poplzská černá srdcovka.
Původ: Vyskytla se n,a Li.bochov~c~u a vžilo
s<' pro ni shora uvedene poJinenovam.
Plod jest prostřední velikosti, as 19 mm vysoký i široký, 10 plodů Yáží 4; g.
Tvar jest tupě srdčitý, pravidelný a mírně
zhranatělý. Jedna strana jest více vypouklá,
druhá mírně stlačená; po této se táhne od
stopky šir5í a mělký žlábek, který se as v polou plodu vytrácí. čárka bývá většinou značena
pouze barvou a končí na rovném, širším temeni
,-ě tší tečkou v znatelné prohlubince.
Stopka jest vehni slabá, 4-5 cm dlouhá, sedí
,. dosti hluboké, širší jamce.
Slupka jest lesklá, pevná, dosti si lná, zcela
tmavá až černá.
Dužnina jest měkká, polotuhá, barvy krvavě
už tmavě červené, chuti velmi dobré, pikantně
natrpklé.
Pecka odpovídá velikosti plodtt, lpí hřbetem
k dužnině; hřbet jest široce půlený a k jedné
straně nápadně vyvsta lý.
Zraje ve III. týdnu He š ř10vém, koncem června,
1 ětšinou po 6. červenci.
Strom jest nápadný mohutným vzrt'1stem a
v libochovickém kraji nalézají se úctyhodné
exemplái-e. V r. 1929 v nížinách zmrzly a pouze
na vyšších místech ztl staly. Strom rozvětvuje
se Y 1-idší vznosnou korunu, kvete bohatě po
celé délce větd, jest úrodný.
špatné vlastnosti: V déle trvajících de5tích
puká.
Upotřebení: Jest vhodná do pečiva i k zavár·ení. Také i k jídlu .řest dobrá; i když je v pře
mír-e používána nepůsobí vnitřr.ích obtíží. V
~~~nim kraji jest ze všech odri'1d nejvíce rozsnena.

•
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51. Pumra (chrupka).
Původ: Lokální odrt'tda, na Hohcku a Jaro
měřsku hojně rozšíř e ná; zjevem i bal i tou
značně pi·ipomíná Napolconovu chrupku . Jedná se asi o nahodilý její semená č , nehoť jinak pl'tvod není objasněu.

Plod jest značné velikos ti, prl'tměrně 22 mm
vysoký, 25 mm široký, I O plod tl váží f .t g.
Tvar zploštěle kulov ii)· neb protáhle kulovitý, také pravidelně tupě srdčitý, u stopky
.iest mírně prohnutý, as 2 mm pod nejvyšší rovinu stěn, temeno zakulacené, také i r[izni'::
stlačené s mírnou proláklinkou,
v níž jest
znatelná tečka. šev jest značen rýhou nebo
pouze barvou.
Stopka 4-ó cm dlouhá, slabá, k plodu znač
ně rozšířená, zapadá do destičky, což vypadá
jako kclvž sedí pouze na povrchu, ačkoliv je
v dosti hluboké nálevkovité jamce.
Slupka má základní hanu žlutou, z větší
části je zastl-cná jasnou sYětlou l-ervení a to
buď sou\'isle, nebo je krátce stříkaná; základní
barva prosvítá, plod nabývá vábného, pestrPho zjevu
Dužnina jest tuhá, Yelmi šťavnatá, šťáva jest
bezharvá; barva dužniny jest žlutavě bělavá,
pod slupkou zan"ižovělá, chuti Yelmi sladké,
znamenité.
P·ecka jest · průměrné velikosti, spíše malá,
jde dobře od dužniny.
Zraje ,.e lll. týdnu třešňovém, od 1.-J O. čer
vence.
Strom je bujného vzrůstu, korunou podobá
se phblizně Františkově chrupce, listem je odlišný. Je velmi úrodný a hlavně v hlubokých
pl'tdách má ovoce značně veliké a chutné.
špatné vlastnosti: Při_jdou-li v době zrání
deště praská.
Upotřebení: Dopravu snáší dobře, v krajírh
svého výskytu jest výnosnou tržní odrůdou.
Synonyma: Hořické pumry na rozdíl ocl
Pumry přeloučské .
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52. Slatiňanská obrovská
chrupka.
Púvod: Ve známÝch slatiiíanských ti'ešiwvkilch poutala vždy ·pozornost tato třešeň jedinečnou velikůsií ovoce. Poněvadž za dHvějších
Id vysazovaly se třešně plané, které teprve
na místě byly roubovány, odborníci mají zato,
že jest to vyrostlý semero.áč, neboť také místo
roubování není vůbec znatelné.
Plod většinou j€\st obrovský, průměrně 21 mm
vysoký, 24! mm široký; vyskytují se plody až.
28 mm vysoké, 30 mm široké, váha 10 plodů
bývá 58-90 g.
Tvar jest nejčastěji pravidelně srdčitý: objevují se také plody zaokrouhlené se značně ŠIrokými temeny, neb také i zcela jiného hartL
Po straně více vypouklé táhne se široký, zcela
mělký žlábek; druhá strana, obyčejně zploštělá,
mívá často povrch rlizně zhranatělý, má po
délce nestejně vlnitý žlábek. Tmavá čára, zahnutá k jedné straně, k()nčí na rozdílně širokém
skoseném temeni tečkou; tato nebývá ve stejné
poloze, s jedné strany jest obklopena hrbolem,
s druhé prohlubinkou.
Stopky nestejně dlouhé, jednotlivě až velmi
dlouhé (5-6 cm), jsou poměrně slabé, sedí v
pěkně krojených, prostorných, mělkých jamkách.
Slupka se velmi leskne, základní barvu ma
tmavě žlutou, z větší části jest krásnou červení
zastřená, místa, zvláště slunci vystavená jsou
tmavě červená, v úplné zralosti až hnědě černá.
Velké množství žlutavých teček a čárek před
úplným uzráním slupkou prosvítá.
Dužnina jest polotuhá až tuhá, jemná, světle
červená, kolem pecky tmavě červená, světle žílkovaná, obsahuje n~lmi hojně barvivé šťávy:
chuti jest výborné, osvěžující, aromaticky navinulé, výrazně sladké.
P.ecka částečně lpí na dužnině; jest četně l'Ýhovaná, hřbet má široce, ne znatelně půlený.
Zraje ,.c Ilf. týdnu třešiíovém, koncem čenna
(24.-30.), také i počátkem července.
Strom mateční roste bujně, tvoří široce jehlancovitou korunu. Plodí poměrně málo, stromy touto odrůdou přešlechtěné již obstojně.
Upotřebení: Na Chrudimsku stává se odriítlou populámí, jest výborná pro stlil i k zaváření.
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53. Vlk Sláva.
poloch rupka, získaná výběrem
v r. 1900 n [v Vlk ve Vanovicích.
Mateční strom je1st 36 lét stár.
Plod jest velký, as 24 mm vysok)·, v nejširším místě také tolik široký, 10 plodů váží 58 g.
Tvar má pravidelně srdčitý, vzhledný, nejšil'ŠÍ v pn·é třetině; n stopky jest krásně vykro.ŤenÝ, ke špičce plodu YÍce zúžený, čímž
vzniká úzké, zašpičatělé temeno. Povrch plodu
má "yvstalé hrany, plod v prflřezu jest silně
.dtranatě!Ý. Po jedné straně jest širší, proláklá,
juzykoní prohlubinka, drnhá strana jest více
do šířky zploštělá; stl-edem vzniká žlábek, po
j ehož délce se táhne znatelná rýžka.
Stopka as 5 cm dlouhá, prostředně silná, jest
prohnutá, k plodu nápadn ě rozšíř<'n<Í, sedí a
drží pevnč· ,, hlnhoké, široké, nálcvkovit()
zúžené jamce.
Slupka silná, pc1•ná, ban•y tmavohnědé až
če rné, .test lesklá, jako lakoYaná, Y zastín<'nýcl1
místech červeně prokvétá.
Dužnina rudě až tma,· č červená, jest tuhá,
chruplavá, ne tvrdá, méně šťavnatá, barvivá;
c huť má dobrou. sladkou, mírně navinulou.
Pecka jest baňa tú, za .~pičatělá, hi'· b e t nHí široce půlený.
Zraje v III. týdnu třešňovém , počátkem čer
,·cnce, postupně asi týden.
Strolm roste bujně, tvoi'í silnou, jehlancovitou korunu. Vyžaduje dobrou, hlubokou, humusovitou půdu. Kvete hohatě , raně. poHebnje k sobě současně kvetoucí jinou o<;l.růdu
pro opylení. Hodí se k výsadbě sadů i stromoPtivod:

černcí

~emenáčů

řadí.

špatné vlastnosti: Ve vlhkých polohách strom
klovatí, naopak zase v příliš suchých nevyvine
OYOCe.
Upoti'ebení: Jest to stolní odrt1da, zasluhuje
rozšíření i do zahrádek.

54. Sampaňská polochrupka.
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v

54.

Sampaňská

polochrupka.

Pt\vod: Francie.
Plod veliký, až velmi Ycliký, as 23 mm vysoký, 25 mm široký, 10 pri'm1ěrných plodi't váží
56 g.
Tvar jest protáhle zakulacený, obyč..:jně nc!Jl'aVÍddný, často i značně zhranatělý; nejširší
j est v hoření Uetině, odkud k oběma konci'tm
se pozvolna zúžuje. Jedna strana druhou !JI·eYyšuje, jest více vypouklá, větší. Táhne se po
ni mírná prohlubinka, která u menších plodů
j est značena pouze barvou a tam, kde1 končí, sbíhají se1 hrany, které se táhnou po celém plodu:
tím povstává zhranatělé k jedné straně skosené
temeno. Po druhé straně jest plod středem prohloubený, často až velmi široce, uprosti'ed Jest
rýha nebo také pouze čára, končící bělavou t eč
kou, která bývá ze s tředu posunutá.
Stopka as ~4112 cm dlouhá, silná, jest mírně
zakh\'ená, n á padně k oběma k oncům rozšHená
drží u plodu pevně ve zvlněné, užší a dosti hluboké jamce.
Slupka se, le~kne, jest j em ná a IJC,·wí, zá .
kladní barvy bledě žluté, z větší část i, hlavn ě
na sluneční straně jf'~t krás nou i::ervení souvisle neb hltaně pokryta. V těchto místech čer
veií. dopliíu,jí žlutavé tečky a čárky, které plod u dodávají krásného vzhledu.
Dužnina velice jemná, měkká, vlákny i'ídce
protkaná, obsahuje velmi hojně nebarvivé šťá
vy; jest bělavě žlutavá, kolem pecky zelenaYá, pod slupkou zarÍ'lžO\ člá. Chuti jest výteč
né, sladké, výrazně v in n é, občerstvující.
Pecka se od dužniny dobř·e odlučuje, drží se
této částečně pouze hřbetem, jest krátká a baňatá, hřbet na ní nevyvstává, jest zna č ně rýhovaná.
Zraje Ye III. týdnu tře š i'tovém, koncem června,
v některém roce i později.
Strom roste bujně, rozvě tvuje se v řídkou
korunu, široce rozložitou, částečně převislou ;
jest záhy plodný a úrodný.
špatné vlastnosti: Plody snadno v deštíc1h pukají, delší dopravu nesnáše,jí.
Upotřebení: Jako stolní odrůda do domácích
zahrad zaslouží pozornosti.
Synonyma: Bigarreau de Chumpagne , Szam.
paňska .
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Vaněk : Lido,·á pomologie, IV.

Tab. XXVIII.

55. Medovka.
V severovýchodních Čechách, hlavně na Královéhrader.ku, jest rozšířená a velmi oblíbená
a může se považovati za nahodilý semenáč tamějších krajů.

Plod jest malý, pn''tměrně 18 mm vysoký a
16 mm široký, 10 plod\1 váží 30 g.
Tvar má podlouhlý, pravidelný; jedna strana
jest více smáčknutá, táhne se po ní znatelná,
obyčejně bledě červená čára, která končí na
zakulaceném temeni tmavší tečkou.
Stopka jest slabá, 3%-4 cm dlouhá, sedí témě ř na povrchu \'e zcela mělké , dosti objemné
jamce.
Slupka jest lesklá, pevná, dá se stáhnouti;
barvu má voskově žlutou, na slunečné straně
s ytě žl u tou a částečně zarudlou.
Dužnina bělavě žlutá jest značně vláknitá,
hojně šťavnatá, šťáva nebarví; chuť má velmi
sladkou, až medově sladkou, dobrou.
Pecky jsou nestejně veliké, většinou malé,
naopak zase u některých plodů značně veliké,
od dužniny se dobře odlučují.
Zraje počátkem července, ve III. týdnu třeš
ňovém, na stromě i úplně zralé plody dlouho
vydrží, až úplně seschnou.
Strom roste bujně, vyniká zdravostí až do
vysokého stáří, plodí záhy a velmi hojně v celých chomáčích. Není náročný, roste a uspokojuje i v půdáah štěl-kovitých, samozřejmé jest.
že v lepších půdách přináší větší a chutnější
plody.
Spatné vlastnosti: V trvalém deštivém počasí
plody hnijí.
Upotřebení: Pro trh se nehodí,
jest příliš
drobná, ustupuje v pěstování odrí'1dám velkoplodým. Dobrého konsumu nalézá zvláště u dě
tí, kterým tyto sladké plody jsou znamenitou
pochoutkou a na venkově jeden strom »Medo·v ky« obživí omlad!n'll: z někol~ka domů. Jinak
plody se také susí Jako hrozmky.
Běstitelský význam však nemá, neboť dnešní
sortiment poskytuje výběr kvalitnějších odrůd.
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55. Medovka.

56. Frommova černá
srdcovka.
Původu

jest německého.
Plod jest nadprostl-euní velikosti až veliký,
asi 21 mm vYsoký a 22 mm široký, 10 plod f1
váží 62 g.
Tvar má tupě srdčitý, povrch nepra videlnt'
zlubolený; ve spodní části ke stope~ má nápadné hrany, v příčním prflřezu je plod znatelně
zhranatělý. Pí·ední strana _jest více vypouklá,
má sHeclem široký, plochý h1·bet, druhá je ~t
zploštělá a táhne se po ní znatelná čára, končící
tečkou v malé, mělké, nepraY i. clclné prohlubince. TenH'no býYú zaokrouhl ené nebo široce
tupé.
Sto1Jka prosUeclně silná, 3-.j. \12 cm dloulní,
~včtle zelená, částečně zarudlá, ie k oběma konctlm rozšířená, sedí v nepravidelné, prostorné
jamce.
Slupka se leskne, jest j em ná, barvy černé.
v zastíněných místech hnědě červená; jemné
tečky v těchto místech prosvítají.
Dužnina .test jemná, měkká, tmavě červená,
,·elmi šťavnatá, šfáva hodně barvivá, chuti jest
1·elmi dobré, sladce aromatické.
Pecka jest oYálnií, k velikosti plodu pl-im čl-c 
ně veliká, jde téměř- zcela od dužniny.
Zraje ve IlL t}·dnu třešií.ovém.
Strom z mládí roste bujně a zdravě, později
mírnč.ti, tvoří širokou, rozložitou, Hdkou kornllll , je velmi úrodný. Vyžaduje příznivou tře š 
ňovou polohu a dobrou hlínitou, vápenitou, ne
suchou půdu.
Kvete pozdě.
špatné vlastnosti: V d uzrálém stavu jest poněkud měkká a slupka pro dlouhou dopravu
jemná.
UpoUebení: Vhodná pro Yýsadbu větších
tr-ešiíovek: ph vyrovnané velikosti plodu a znamenité chuti vždy se dobře zpeně/.í.
Synonyma: Fromms IIerzkirsche, Fromma.
~

~· -·; ~· ~t~. :· .

,.;..{

"'
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Tab. XX IX.

57. Centenaire.
(Centenární třešeň.)
(Pestrá chrupka.)
Původ francouzský.
Plod nadprůměrné velikosti, bývá asi 24 mm
vysoký a 20-22 mm široký; 10 plodů váži 65
až 70 g.
Tvar má protáhle srdčitý, jednotlivě i vejčitý,
obyčejně pravidelný a velmi vzhledný. Jedna
strana jest vypouklá, na pohled mohutná, stře
dem ploše zhranatělá, druhá jest stlačená, což
se jeví zvláště u stopky asi do poloviny plodu.
Po této straně se táhne zakřivená čára a končí
na zúženém, skoseném temeni bělavou tečkou .
Stopka jest silná, asi 3% cm dlouhá, mírně
zakřivená, u plodu drží pevně, sedí v mělčí,
dosti prostorné jamce, která jest s obou stran
smáčknutá.

Slupka se leskne, jest silná a pevná, voskově
žlutá, z větší části jest zastřená jasnou červení,
bývá i zarůžovělá, ve stínu žlutavě prokvétá;
jemné pihy a čárky hojně slupkou prosvítají,
v úplné zralosti bývá plod krásně pestře zbarvený.
Dužnina jest tuhá, dosti tvrdá, bělavě žlutá,
pod slupkou zarůžovělá a řídce vláknitá; obsahuje hojně nel>arvivé šťávy, chuti jest dobré,
navinule sladké a slabě koí·enité.
Pecka test podlouhlá, v poměru k velikosti
plodu malá, k oběma koncl'rm zašpičatělá, vyvstalým hřbetem jest pťrlená, čímž vznikají dvě
stejnoměrné rýžky; od dužniny špatně pouští.
Zraje ve třetím týdnu třešňové zralosti, koncem června a počátkem července.
Strom roste bujně, tvoří kulovité, dosti husté
koruny, plodnost dostavuje se záhy a jest stří
davá.
špatné vlastnosti: V úplně nedozrálém stavu
jsou plody příliš tvrdé, při dGzrání úplném při
chází do údobí, kdy jest dosti kvalitních odrůd
Upotřebení: Pro dopravu jest velmi vhodná.

58.
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Císařovna

Eu-geníe.

58.

Císařovna

Eugenie.

Původ jest francouz ský; řadí se mezi skleiíovky.
Plod jest prostředně veliký, často i nadprostřední velikosti, průměrně asi 20-22 mm vysoký a 22 mm široký; 10 plodi't váží 54 g.
Tvar bývá nestejný, bucf zploštělý a zaokrouhlený nebo protáhlý; plod jest s obou
stran mírně stlačený, někd y s jedné strany až
,-elmi nápadně široce zploštělý. Středem této
strany se táhne znatelná čára a končí na širším, k jedné straně mírně skoseném temeni šedou tečkou; temeno některých plodf1 bývá užší
a dosti zašpičatělé.
Stopka .iest prostředně silná, pružná, 3lf2 až
4 cm dlouhá, sedí v prostorné, hI ubší, nálev.kodté jamce, která bývá k jedné straně skloněná.
Slupka jest lesklá, pn't svitná, barvy třešiíově
červené, kterou prosvítají světlé i tmavší čárky
a tečky; plod tím nabý,-á pěkného vzhledu.
Dužnina jest bělavě až špinavě žlutá, částeč
ně začervenalá, řídce vláknitá, jemná, obsahuje
hojn ě hledě žluté neLarvivé šťávy; chuti j est
lahodné, sladce nakyslé, příjemně nahořklé.
Pecka jest malá, plochá a zašpičatělá, hi·bet
mú nepatrně vyv.stalý, široce pfllený, od d už_
niny dosti dobře pouští, ne však úplnt'~.
Zraje koncem TJI. tr-ešiíového týdne, po čátkem
t-ervence.
Strom roste zdravě, ncvzrťtstci do velikých
rozměrů, velmi záhy a hojně pl'odí, vyžaduje
dobré půdy a teplejší stanoviště.
špatné vlastnosti: V nevhodném stanovišti,
zvláště v štěrkovitých, suchýah půdách strom
krní, plodí neuspoko_jivě a přináší příliš drobné
plody.
Upotřebení: jest vhodná pro stlt! a pro všechny kuchyňské účely.
Synonyma: Princezna Eugenie, Kaiserin Eugenie, Impératricie Eugenie, Empress Eugenie
l~ugeňja, Silva de Palluau.
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59. Villeneuská srdcovka.
(Čti: Vijenéská srdcovka.)
Plod jest nadprfuněmý až obrovský, prCuněr
asi 22 mm vysoký a 24 mm široký, 10 plodí'1
YáŽÍ 70 g.
Tvar má nepravidelný, značně zhranatělý;
.jedna strana jest méně stlačená, více zhranaiělú a zhrbolená, středem této se táhne žlábek,
který- zvláště u stopky začíná široce, postupně
se zúluje a t ,- oří jazykovou prohlubinku. Druh;í
strana .i est s tlačená více, střed má v yvstu I)·.
čímž pontává hřb et, po kterém se táhne nerovná, tma YŠÍ čára, která končí velikou rzi vou
iečkon v hlubok é , ncpraYidel.né jamce.
Stopka jest silná, 5~~-6 cm dlouhá, vtěsnaná
do široké, nepravidclné jarr.ky.
Slupka jest jemná, dosti pevná, matově lesklá; základuí barvu má špinavě žlutou, z větší
části je nejasnou čencn í zasti'ená, v úplni. zralosti býYá tmu,- č červená, místy až hnědá, na
slunečné s traně jak o~mahlá; červení prosvítá
hojU:ě pih a čárek a často barva slupky bývá
neurčitá, rozdílué barvy, na některých plodech
jako rozmazaná.
Dužninu jest polotuhá, jemmí, rtlŽová a slabt'
načen-enalá, kolem pecky zelenavá, obsahuje
hojně nebarviYé šfávy, chuti jest znamenité,
sladké a značně aromatické.
Pecka jest pí·iměieně veliká, široká a dosti
baiíatá, částečně drží u dužniny,
Zraje počátkem če rvence, ve III. třešií.ovém
t<·dnu, po s tupně, na st romě dlouho nevydrží.
Strom má vzn'1st dosti bujný, rozvětvuje se
v řídké, rozkladité koruny, větve se kladou
více vodorovně, později i částečně visí a celkový vzrůst jest dosti nespořádaný. Plodnost
dostavu_je se záhy a bývá střBavá.
špatné vlastnosti: Strom podléhá více než stromy ,jiných odrůd klejotoku, v plodnosti jest nespolehlivý, v květu ,j est citlivý, plody při dopravě trpí tlakem, v deštích velmi pukají.
Upotřebení: f{adí se mezi nejchutně_jší stolní
třešně, lze ji doporučiti tam, kde jest možný
místní odbyt a kde jest poptávka po cenném
ovoci.
Synonyma: Villenes Herzkirsche, Wilnezn .
ně
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60. GroHova chrupka.
Původ německý.

I

Pestrá polochrupka, nadprttměrně veli~á, ,~ ~
21 mm vysoká, 26 mm široká, 10 plodu vaz;
70 g. U stopky jest široká, jednu stran~ ma
mírně p1·oláklou a druhou stlačenou; po teto se
táhne čára, která končí vyvstalou jízvou v malé jamce. Témě bývá buď do špičky zaokrouhle-né nebo ploše zakulacené.
Stopka jest 30--50 mm dlouhá, silná, leh""'
zakhvená, v široké, hluboké jamce.
Slupka jest lesklá, voskově žlutá, z větší
části krásně jasně červená, z ní prosvítá mno-ž ..
ství jemných i hrubších pih.
Dužnina dosti tuhá, při tom však měkká, jest
bělavě žlutavá, obsahuje mnoho nebarvivé šťli
vy, chuti jest velmi dobré, sladké, jemně navinulé.
Pecka jest poměrně velká.
Uzrává ve Jli.-IV. týdnu tr-ešiíovém, v pr vé
polovici července a za příznivého po ča s í dr ží
dlouho na stromě,
Strom roste bujně a zdravě a ž do stáří, rozvětvuje . se ve vysokou,, .p olovelikou korunu.
Plodí brzy, plodnost jest hc,jná a pravidelná ,
témě!· ka~dého roku. V době květu není choulostivý a také není nikterak náročný, múže se
'ysazovati všude, zdáště do domácích zahrad,
pro místní spotřebu. Pro pěstováni ve velkém
nelze ji doporučiti.
špatné vlastnosti: Dopravu nesnáší jest měk
ká, příliš trpí tlakem.
Upotřebení: Jest to velmi krásná a chutna
třešeň, která vždy jest hledána a placena.
Synonyma: Chrupavka GroHova, Velká pl a vka, Groll's Bunte Knorpelkirsche, Bigarreau
Groll, Cerise Bigarreau Groll, Grolla, Bigarclla
Grolliana.
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61. Lucie.
Původ

této srdcovky jest v Němccku.
velikosti, a s 20 mm vysoký,
20 mm široký, 10 plodů váží 60 g.
Tvar jest tupě srdčitý, nejširší uprostrcd , k
oběma kond'nn se zú.žuje. Jedna strana jest vypouklá, stl'enem smáčknutá, čímž nabývá mírně
zhranatělébo huru, <.lruhá jest smáčknutá Yíce
a nápadně k oběma konci'Im . zvláště ke: stopcc
tupá, často jako sražená; po této straně táhne
se žlutou, červeně sti-íkanou barvou vyznačený
šev, který konči Y malé problubince šedou teč
kou na nestejném temeni, kt<>ré často býn't
k jedné straně u~d~mdé.
Stopka dosti :,]abéí, mírně zakhvená, nestejně
-až 51h cm dloulní, sNií' oválné, hluboce Y)'krojené jamce.
Slupka lesklá, (Je 1·nú a silná, dá se stúhnouti,
má základní barvu oranžo1·ě žlutou; n.1 s lun eč
ní straně jcst hncr soud~ l c červeně zbarYCJliÍ
neb knavě stHkaná, jednotlivě pouze čen'cmč
tcčko1• aná; z čcn-ené ban-Y prosYítá žlutá ' podobě pruhů, čar ncb pouze žlnta1·ýc:h lt'l'el.;:,
plod nabývá zdá~tního, nezvyklého zbanení.
Dužnina jemná, bělavě žlutaYá, ne zcr· la tuh.:i,
i'idce vláknitá, obsahuje hoj ně nebarvivé šťá v1,
c huti jest dobr~. sladké, mírně navinulé.
Pecka jesi malá, YPjčitú, pravidelná, poušti
témě!· úplně od pecky.
Zraje počátkem, někd~· HŽ v polovině červen
ce, konrc,m IH.a počúi.kem JV. tře;1'íoYého tvdnP.
K Y('ťe prostředně pozdě.
Strom má Yznht hujn ý, rozvětvuje se v široce kuželovité, tústcčnč převislé koruny, jf'l1'1
ní hy a velmi 1írodný, v kYěi.u není citlivý.
špatné vlastnosti: Zralé plody nesnášejí dobře
dopravu.
Upotřebení: '\' hodná ocl ruda pro konsenaci
i ke všem možným jiným účell1m.
Synonyma: Lucienkirsahe, Cerise Lucien
Guigne, Lucien, Winkler's Weise H erz Kir~che,
Higarreau Blanc Winkler, Lucja.

Plod

prostřední

61. Lucie.

"
62. Srdcovka
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přeúrodná.

62. Srdcovka přeúrodná.
Pt'lvod: V čeoluich zna(-nč rozšíl·ená pestr;'i
srdcovka.
j est prostřední nlikosti, pt-kuého srdči
tého tvaru, u stopky jest ši roká, k temen i 1Ízcc
zakulacená, se stran múlo stlačr:má; po jedné
st ran ě táhne se ueúetclnú č-ára, ktt•rá někclv
i chybí.
Plod jest ohyčejně as 22 mm vy,oký, 2> mm
široký, JO ploch'i váží 70 g.
Stopkajcst a s 4 cm dlouhá, mírn ě zald·iycmí,
v úzké, hluboké jamce.
Slupka jest lesklá, ja sn ě če rvená, na slunc·i
tmavší, ve stín u zažloutlá; hojně bloclýclt pill
a krútkých čárek jí prosvítá, mimo těch je po
celém plodu množství jem11ých, rzivých teček.
Dužnina bělavě žlutavá, jest pi:-íliš měkká,
ohsahuj e hojuě nebarvivé šťávy , chuti jest
sladce koi·enité, ·velmi , dobré.
Zraje YC lll.-lV. týdnu třešiíovém, v piTé polovici červenec, na stromech vydrží clo 10. a/.
.20. čcn ence.
Strom roste, bujně a zdravě, moll utně se roz' (otnljc :i rozkládá poněkud v rozloži1on korunu.
V ríuliicll llubeuých a suchýoh neuspokojuje;
plodí I:J.alé ovoce, přestává růsti a zakrňuje, jinak jest ale nenáročná. Jest velmi úrodná, často
až př·eúrodná a téměř každým rokem alespořt
něco plodli přináší. V i'·as květtt je<>t vůči mraz[kl'ml dostt !1clolná.
špatné vlastnosti: V deštivé době puká; poněvadž je měkká, trpí pí·i dopravě tlakem a je
rak nevzldedná Také ptach·em bývá s oblibou
vyhl€·dúwína.
IJ1lotfebcní: Yzldcdem je k prodeji lákaYá,
k jíd I u je~ t yf·Lomá, .pro místní spotřebu a
<:vhště do domácích zahrad zasluhuje doporuCení
Synonyma: Sercowa plodňa.

"
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63. Srdcovka královská.

Tab. XXXIL

(Černá srdcovka)
Původ pravděpodobně německý.

Plod jest velmi veliký, až obrovský; paUí
mezi největší třešně, dosahuje as 26 mm pn'íHlěrné výšky i šířky, tO plodů váží 85 g.
Tvar u většího plodu je krásně tupě srdčitý_,
u menšího více zašpičatělý, největší šířka jest
blíže stopky; po jedné straně bývají některé
plody široce stlačené a širokou rýžkou opatře
né.
Stopka jest as 4 cm dlouhá, silná, zarudlá,
sedí pevně v docela mělké jamce.
Slupka jest dosti si .lná, lesklá, při úplném
uzrání hnědočerná až černá.
Dužnina jest černočervená, šťavnatá, barví
tmavočerveně, je tužší jak u _jiných srdcovek,
dmti, zvláště u plodC1 řádně vyzrálých, JC
,·elmi příjemné, sladké, pikantně nakyslé.
Pecka jest poměrně malá, široká.
Zraje postupně . Zráii počíná počátkem čcr
Yence, zraje až přes polovinu července~ ve Ul.
až IV. týdnu třešiloYéTIJ; má se nechati na stromě úplně vyzráti, neboť tak se řádně ,·yvinc u
Yybarví.
Kvete prostředně pozdě .
Strom Ye vhodném stanovišti roste silně, tvoří
\'elkou a vysokou korunu, vyžaduje půdy ŽÍ\•né, hluboké, přiměl-eně vlhké, v takových jest
také úrodný.
špatné vlastnosti: Nevhodná pt1da, také i nepHznivá poloha napomáhají k t&mu, /.e plody
nejenom že jsou nechutné, ale zCtstávají drobné. Jest to celkově odrt'1da náročná. Pro delší
dopravu se nehodí, je-li dozralá, rychle hnije.
Upotřebení: Výborná stolní odrůda, vhodná
i do pečiva, pro 1íhlednost na trhu oblíbená a
placená.
Synonyma: Volské srdce, Buličí oko, Ochsenherzkirsche, Bigarreau Gros-Coeuret Oohsenherz, Bigarreau Coeur- de Pigeon, Bigarreau
Coeur _de- Poulet.

64. Spdnělská višeň.
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64. Španělská višeň.
Stará odrůda, neznámého původu.
Plod jest veliký, až značně veliký, prftměrně
as 19 mm vysoký, 20 mm široký, 10 plodft váží
'>5--60 g.

Tvar nuí kulatě zploště] ý nebo téměř kulovitý,
s obou stran smáčknutý. Jedna strana jest nápadně stlačená a středem této se táhne mnohdy
a:ř. velmi znatelná čára, která dělí plod na dvě
ste,jné polovice a končí na plochém , širším temeni velkou bělavou tečkou.
Stopka as 4% cm dlouhá, silná, k plodu
více rozšířená, sedí v mělké, prostorné, stopečné jamce.
Slupka jest nápadně lesklá, silná a pevná,
průsvitná, četné pihy prosvíta.ří; barvu má
te1mně červenou, ph úplné zralosti černě rudou.
Dužnina jest jemná, měkká, hojně šťavnatá,
šťáva je velmi barvivá. Dužnina Jest rudá, řídce
bělavými
vlákny protkaná, velmi lahodné
chuti.
Pecka jest veliká, baiíatá, má vyvstalý, úzce
p1'J!ený hřbet.
Zraje počátkem července, ve III. týdnu třeš
ilovém, na stromě dlouho vvdrží, také i rlo
polovice července; jest mÓžné postupně ji
sklízeti.
Kvete pozdě.
Strom roste dosti bujně, tvoi·i charakt. vlslw,·ou korunu, jest otužilý a úrodný. Vyžaduje
pi"iměřeně vlhkou púdu, miluje teplou polohu.
I fodí se do větších výsadeb, zvláště v teplejších
místech a písčitých polohách. Hodí se na aleje
a roste i na ptáčníci dobře.
špatné vlastnosti: V nevhodném stanovišti
plodnost neuspokojuje; velikost plodů jest závislá na okolnostech, za kterých strom vyrůstá.
Upotřebení: Jest oblíbená pro domácnost,
konservaci, jakož i u cukráři'L Jest to výnosná
tržní odrůda.
Synonyma: Španělka, Spanische Friihweichsel, Griotte Précoce d'Espagne, Wein Kirsche,
Spanische Glaskirsche, Hiszpanka slodka.
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\uni'k: Lidová pomotog1e

65. Val purgiská.
Púvod: Německá Ucšeň, vdiká až obroYská,
2:> mm vysoká, 28 mm široká, 10 plodt't váží
85 g.
Tvat· plodu jest vzhledný, tupě neb kulatě
srdčitý, {asto nepraviclelný, s obou stJan jest
-;ilně stlačený. Po straně Y íce Yypouklé je~t širší. neroyný a nestejně hluboký žlábek, po drulté straně ~c středem táhne jazyková prohl nbinka a znatC'lná tmavá čára (spíše rýha), jež
končí na širokém temeni tmavou vyvstalou te,č
kou, kterou obklopuje znatelná jamka. Povre11
plodtt jest značně zhrholený a zhranatělý.
Stopka prosHcdně silná, až 5 cm dloultá, seclí v objemné jnmc:c.
Slupka jemnú, pevná, dá se stáhnouti, jest
tmavočervená a·ž tmavohnědá, znatelně čen•eně
tečkovaná ncb čárkovaná.
Dužnina hutná, chruplavá, velmi jemná, obsahuje hojně ~labč barvivě šťávy, jest červená
až tmavě čen· ená chuti sladce navinulé, koře
nité.
Pecka lpí dosti u 1lu/.niny, jest menší, baúatá a krátká, značně rýhovamí, hřbet má široC'e pi'tlený.
Zraje ye 111-IV. t)·clnu tr-ešúovém, v prvé
polovině čenen('e i později a jako všechny
chrupl<y postupně . V deštích pnká mé11č nC'/.
jiné.
Strom roste ,·dmi bujně, L1· oří molmtuou korunu i za méně pHznivých poměn'\. Hodí se
k výsadbě domácích zahrad a sadů.
špatné vlastnosti: Jest náchylná ke klejotoku, strom musí se pi·ecl poraněním chrániti.
Upotřebení: Dopra\'u i nciálenou snáší dobi·e, řadí ~e mezi stolní odrůdy, na trhu jest
dobře placena.
Synonyma: Walpurgis Kirsche, Cerise de
\\'nlpurgi8, Bigarreau de Walpurgis.
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66. Vaterloo.

Tab. XXXIIL

66. Waterloo.
(Černá srdcovka.)
Pt'tvod neznámý.
Plod nadprostl-ední ,-elikosti až veliký, bývá
prům ěrně as 20 mm vy soký, 23 mm široký, 10
plodu v':!.ží 56 g.
Tvar má tupě srdč itý už zašpitatělý, pěknP
pra\'idelný, s obou stran j est nestejně mlrně stlač-ená. Strana ménč stlačená je od stopky
široce a zeela mírně proláklá, druhá JC
u stopky pěkně srcJč,itč vykrojená a přes
ni'· středem se táhne še1·, spíše hlubší r<ha, která končí světlou tečkou. Pí·i pohledu s nehu (jakož i v pr-íčním pruh·zu) jest
plod celkově JHa1·idelný, zee1la nHílo zltranaU'i~· a končí protáhlou špicí s rovně U!:>cknu ..
tým temenem; je krásného, vzhledného han1.
Sto11ka -;_4 cm dlouhá, 'ecH v lduboké, široké jamce.
Slupka se velmi leskne, jest pe1•ná. dá S<'
stáhnouti, je hnl>dč černá, v úplné zralosti ú
<'<'rnú, jemnými pihami hojně po sC~tá.
Dužnina je~t polotuhá, až tuhcí, měkká, jem n<Í, tmavě čenená, l1ojně šťavnatá, šťáva j e
1 elmi ban· iní; chuti jest velmi dobré, ucpatrnt- příjemnt- zalJOi'·klé. o,·oce v ri<'štích téměř
ne puká.
Pecka jest podlouhlá. zploštl·lú, k jednomu
konci za~pičatělcí., hřbet má šíř-eji pt'He,n}'. k
tl užnině téměř ne lne.
Zr·aje 1 c ]11.-JV. týdnu tl-ešJ'íovém, počátkem,
ta kf až ,. pol Ol'ině července.
Strom má vzri'1st dosti bujný, mírnější než
jiné odrudy, korunu pravidelnou, jehlanc:>vitou, jest velmi úrodný. Vyž&duje lep;í stano,· iště.

Upotřebení: Vhodná odri'lda clo dom ácích zu ..

hrad.

•
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\ uu<·k: LidoYá pomologie, IV.

67. Baltavárská srdcovka.
Pl\vodu _jest ma cfarského.
Pestrá srdcovka, zvláště ,-eliká, tvaru srdči
tého až tupě srdčitého; u stopky jest široká,
k temeni pěkně zaokrouhlená. Jedna strana
býl"á méně stlačena a mírně proláklá, po dru hé, více ~tlučené, táhne se čára. Jest 26 mm
vvsoká, 2?% mm široká, 10 kusů váži 92 g.
Stopka je sihHí , 3~-45 mm dlouhá, v užší,
hluboké jamce.
Slupka jest bledě červená, ve sthn.u hledě
žlutá, strana sluncem ožehnutá červená; slupkou prosvítá mnoho čárkovitých pih i malič
kých tmavších skvrn, po celém povrchu jsou
roztroušené zlatité teč:lcy, vzhled plodu jest
pestrý.
Dužnina jest polotuhá, mdle žlutavá, obsahuje hojně nebarvivé šťávy, chuti jest velmi
dobré, lahodné, kořenité, sladce navinulé.
Zraje od počátku do polovice čcrve,nc3, ve IV.
týdnu třešňovém, vydrží na stromě při přízni
Yém počasí 14 dnů i déle.
Stl'Om t·o8it• velmi bujně, tvor-í vysoké, veliké
kornny, větve později se rozkládají. Ploditi Z<l ·
číná pozděJi, potom plodí střídavě, někdy až
přílišně. V květu jest dosti otužilá. Půdy vy.
žaduje živné, hlinité. V suchých a špatných
pCulách zakrňuje, málo plodí, rovněž i ovoce
jest malé. Hodí se k výsadbě domácích zahrad
pn.o Yll,stní spotřebu.
špatné vlastnm;(li: ~Dopravu nesnáší, každý
malý úder jest znatelný a potom se rychle kazí.
V deštivém počasí puká.
Upoti\ebeuí: V plné zralo;;ti, kdy má svoji
pravou chuť, jest k jídlu znamenitá, na trhu
hojně placená.
Synonyma: Baltawaner, Baltavarer Knorpelkirsche, Baltavánská, Glockerova obrovská,
Baltavárske volové oko.
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68. Dobř inovská sladkovišeň .

68.

Dobřinovská sladkovišeň.

Pitvod: V okolí Rychnova n. Kn. jest velmi
rozšíl'ena. Jest nadprostfední velikosti, as 22 mm
široká, l7 mm vysoká, 10 plodů váži 48 g.
Tvm· j est zploštěle, n ep ravid e lně kuloYitý,
také i zhranatěl). Jedna strana ,Ťest více vypouklá, středem proláklá, druhá pozvolna zúžená a po ní se t<~hn e čá ra, která končí na zakulaceném temeni větší tečkou v malé proJdubince.
Stopka jest silná, pružná, as 5 cm dlouhá,
sedí v hlubší a velmi široké jamce.
Slupka jest jemná, silná, pevná, dá se stáhnouti, leskne se; barvy jest tmaYě červené a7.
černé, světlej š í pihy hustě prosvítají.
Dužnina jemná, obsahuje hojně bar vi vé šfál'r, jest krvaYě až tmavě červená, chuti sladké
s pikantní navinulou příchutí.
Pecka jest krátká, batraiá, drží b1stcčně u
dužniny.
Zraje vel lY. týdnu tř eš ňovém, v polovině
čerYence.

Strom t·oste bujně, tvoří v lepší pi'tdě mohutnou vznoEnou korunu, dosahuje značného stiří,
prCtměrně 70 rokťr, jest velmi úrodný: starší
strom za pHznivých podmínek dá přes 1'j() kg
ovoce.
špatné vlastnorsti: Dozralé plody drží špatně
u stopky, lehce padají, v dlouho trvajících
derŠtích pukají. Plodí pomčmě později.
Upotřebení: Pro své dobré vlastnosti zaslouží
pozornosti, z1• láště v krajích sv~ho dosavadního
pěstování.

Synonyma: Dohrzynowska.
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\aněk: Lido'á pomolol(i<', IV.

69. Donissenova žlutá
polochrupka.
P1\vod 11ení

přivlastňují.

pfesně

znám, v

Německu

si JI

Polochrupka, prostřední velikosti, bývá as
váží
65 g. U stopky jest šil'ší, k temeni srdčitě zaokrouhlená. jednu stranu má mírně proláklou,
druhou více stlačenou; po této se táhne čára,
která končí jízvou v malé jamce na zakulaceném temeni.
Stopka jest do~ti silná, as 45 mm dlouhá,
,. malé, mělké, po kraji proláklé jamce.
Slupka jest bledě žlutá, bělavé pihy a čárky
H prosv.iťa_jL velmi jemné ttečky .Jsou dosti
l1ustě po plodu roztroušené, mnohé plody bý,·ají i rzí postříknuté.
Dužnina jest bělavá, polotuhá, měkká, š(á va
nebarví, chuti libě navinule sladké, dobré.
Uzrává od 10. do 15. července, ve IV. týdnu
třešňovém, na stromě vydrží i několik týdnů.
teše se opatrně za stopky.
Kvete prostředně pozdě.
Strom roste polobujně, rozvětvuje se hojně
' 'e vysokou a širokou korunu, která se od jiných liší poněkud převislým vzrůstem a bledl'
zeleným listem. Roste zdravě i za méně přízni
vých poruěrii, daří se v každé půdě, záhy plodí
a poněvadž v kvělu je dosti otužilá, je i značně
úrodná.
špatné vlastnosti: K dopravě se nehodí, mač
ká se a hnědne. V deštivém počasí puká.
Upotřebení: Na trzích mezi jinými vyniká,
láká ke koupi. Je velmi vhodná k zaváření,
béře se, dokud jest ještě poněkud tuhá. Hodí
se k výsadbě domácích zahrad, kde není také
ptactvem zvláště vyhledávána. Poměrně málo
21 mm vysoká, 24 mm široká, 10 plodf1

69 9onissenova žlutá polochrupka.

červiví.

Synonyma: Smrtelka, Umrlčí panna, žlutka,
Diinissen's gelbe Knorpelkirsche, Digarrean
Doenissem, J)iinissena, Guigne Jaune de Dochmissen.
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70 Gobetova amarelka.

Tab. XXX V.

70. Gobetova amarelka.
Velkoplodá amareJka, pravdčpodobni:· pů.vocltt
francouzského.
Plod jest veJký, as 2 cm vysoký, 2% cm široký, 10 plodů váží 60-80 g.
Tvar má zploštělý, se stran zcela málo
~ mái':knutý; po straně více smáčknut é túhne se
často i dosti nezřetelná l'·iira n končí na temeni
v maličké jamce rzivou jízvou.
Stopka jest silná, zelená, 2V~-3% cm dlouhá,
scelí v hlubší a širší jamce.
Slupka jest sklovitě pri'1hledná, v plné zralosti tmavě červená, na slunečné straně až
tmavě rudá i hnědá, vc.lice jemnými tečkami
I· fdce posetá.
Dužnina jest měkká, rudá, obsahuje hojně
bledě barvivé šťávy, chuti jest dobré, nasládl?,
ostře kyselé; čím déle zltsbne na Sti·omě, tím
jest chutnějsí, slupka samotná jest ostře kvselá, přitrpklá.
Pecka jest pro:•tředně velká, kulatá a drží
pevně u stopky.
Zraje v druhé Uetině července, \'e J.V.-V.
týdnu třeš1'íovém, na stromě dlouho vydrží a
velmi má!o puká.
Strom roste uspokojivě a zdravě až do vysokého stáří, větve později se rozkládají, až sklánějí; na nn"!st i plodnost má vliv podnož a
půda. Naroubovaná na ptáčníci plodí později,
vyrt!stá v mohutný strom, na višni plodnost
pi-ichází záhy, stromy však dHve hynou, na
mahalebce roste dobře, záhy plodí; pro·s pívá i
za dosti skromných podmínek.
špatné vlastnosti: Y květu jest vůči mrazl'un
choulostivá, plodno·s t jest nejistá, i za přízni
vých podmínek nestejnoměrná; ovoce dlouhé
dopravy nesne-se ani tehdy, je-li trháno ve stavu nedozralém.
UpoUcbení: Pro trh jest lákavá, hodí se pro
kuchyňské účely i k jinému všem·)Žnémn zpracování.
Synonyma: Veliký Gobet, Grosser Gobet,
Szklanka (pol.), Gros Gobet a Courte Queue,
Gros Gobet de Montmorency a j.
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71. Herites.

Tab. XX XVI.

(Polochrupka.)
Pi'tvod neznámý.
Plod velký, as 20 mm vysoký, 23 mm široký,
l O plodů váží 58 g.
Tvm· má zploštěle kulovitý, kolem stopky
pěkně pra\' idelně vykroužený.
Jedna strana
jest asi od jedné ii-etiny plodu šikmá, jako sražená, táhne se po ní bledší čára, která končí ve
str-edu širokého temene.
Stopka jest pružncí, as 41h cm dlouhá, sedí v
mělké, širší jamce.
Slupka se leskne, jest jemná, dá se stáhnouti.
zúkladní barvu má bledě žlutou, místy sytě
žlutou, z větší části jest zastr-ena světlou červe
ní; u některých plod LI bývá pouze značně skvrnitá, základní barva prosvitá v podobě čárek.
Dužnina jest jemná, řídce vláknitá, polotuhá
až tuhá, bělavě žlutá; obsahuje hojně nebarviYé
šťávy; chuti jest dobré, výrazně sladké, mírně
kořeněné.

Pecka jest krátká a baňatá, drží u dužniny:
h!·bet má k jedné straně nápadně vyvstalý až ostrý a jeho zbývající část je široce pt) ..
lená.
Zraje koncem IV. třešřLOvého týdnCI, v polovině čelTence, za dešťů téměř nepuká.
Strom má vzri'lst slabší, korunu převislou.
špatné vlastnosti: Jest středně úrodná.
Upotřebení: Vhodná odrůda do domácích zahrad, pro které strom i ovoce mají určité před
nosti před současně zrajícími.

72. Jánovka mšenská.
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72. Jánovka mšenská.
Původ· Tmavá srdcovka, která se již velmi
dlouho pěstuje v okolí Mšena, kde také z pohozené pecky mptáčnice« mat~ční strom :vyrostl.
Plod jest nadprostr-ední velikosti, as 24 mm
vysoký, 23 mm široký, 10 plodů váži 55-60 g.
Tvar jest J;Čkně srdčitý, s obou stran stejnoměrně stlačený, po jedné straně se tihne téměř neprohloubená čára, která končí na špičatém temeni v malé jamce Z€'/ středu posunutou jízvou.
Stopka jest mírně zakhvená, as 5 cm dlouhá,
,. hlubší a širší jamce.
Slupka jest dosti pevná, dá se stáhnouti, jest
velmi lesklá, tmavě hnědá až téměř černá, velmi jemnými tečkami posetá.
Dužnina jest polotuhá, tmavě rudá, obsahuje
hojně barvivé šťávy a vyznaču_je se pr v otřídní
kořenitou chutí.
Uzrává ve IV. týdnu tře š ňovém, v prvé polovině července, k dopravě pro trh češe se čer
,·f'ná, ocl konce čeyvna, při příznivém poča sí
vydrží na stromě až čtrnáct dnů.
Strom má dobré vlastnosti, není náročný, vyniká zdravostí až do dlouhého stáří; roste bujně, rozvětvu_je se rozložitě v mohutnou, kulovitou korunu. Kvete velmi bohatě, vi'1či mrazCJm není choulostivý a jest velmi úrodnÝ.
špatné vlastnosti: V cle.štivém počasí puká.
Upotřebení: V nepř·ezralém stavu snáší dopravu dobře, na trhu jest oblíbená a dobře
placená; poněvadž lze ji použíti ke všem zpi'rsobi'Jm spotřeby, stala se výbornqu tržní odrl!dou; byla oblíbenou vývozní třešní.
Synonyma: Svaiojanka, Srdcovka mšenská,
jánovka, !vlšener ]unikirsche, Guigne, noire de
Mšeno. V okolí č. Peček jest oblíbena třešeň
Kozmice; podobá se }ánovce mšenské, zraje
o něco dř·íve. Stromy jsou až nadměrně úroané.
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73. Ministr Podbielski.
(Kochova Ostheimská zlepšená.)
Původ: Německá višeií, vyrostlá jako nahne! il ý semenáč Ostheimr,ké višně .
Plod velmi YC!liký, průměrně bývá as 20 mm
Yysoký, 25 mm široký, JO plodt"1 váží 58 g.
Tvar má zplo5těle kulovitý, se stran málo
smáčknutý. Po jedné stran·ě
se táhn e r\·_
ha, která končí na mírně ploše zakulaceném te meni v mělké prohlubince velkou šedou ki:kou.
Stopka jest silná, k oběma koncům rozšíl- euá,
3 Y:! -41/2 cm i více dlouhá, serlí v mělké, pros torně.iší jamce.
Slupka matov ě lesk lá, jest .ie1mná, p<~VJTÚ, dú
se stáhnouti; barvu má imavč hnědě červenou,
Y době zralosti až černou. Zcela drobné, s·o tva
znatelné tečky jsou Hclr·c roztroušeny po celém
plodu.
Dužnina je't měkká, jemná, Yelmi šťavnatá,
šfáva krvavě barví; sama má barvu purpurJvě
červenou, světlými žilkami jest protkaná, chuti
.iest znamenité, kořeněné, výrazně navinulé a
mírně nasládlé.
Pecka jest malá, zakulacemí, má hřbet zvláště
u špičky nápadně vyvstalý.
Zraje ve IV. týdnu třešňovém, postupně nestejnoměrně, až do 15. července.
Strom roste ze, všech višní nejbujněji, koruna
jest široce kulovitá, řídká, větve silné. Plo(lnost řídí se podle toho, na čem jest šlechtěná,
proto také zprávy o plodno sti nejsou jednotné.
Plodí později avšak nc pHliš pozdě a starší
strom jest velmi úrodný. Nn stanoviště není ná-

73.

ročný.

J e s t c i z o s p r a š n á.
špatné vlastnosti: Dalekou dopravu dobl·c
nesnáší ; velmi postupné zrání jest závadou při
česání.

Upotřebení: Jest cenná, prodejná a yýnosná,
vhodná pro všechny možné účely. Není Yyhledávána ptac1tvem.
Synonyma: Koch s verbesserte O sthcimer
Weichsel. - Wantochova griotka, uváděná Jako
odlišná odrůda, má téměř všechny znaky nasvědčující, že jest totožná s popsanou višní.
Za krátkého pozorování není možné přesné vyjádření a bude-li se jednati o odrůdu novou,
hude pop~>ána v některém následujícím díle.
74. Skalka.
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74. Skalka.

"'"";

Jo .

I~

Puvod: 1\ rajo1 ú od dtda, srdcovka z jihozápadní ,\loravy.
Plod je ~otva prfnněrné velikosti, as 22, mm
''sob', IS mm ~irokÝ, poněkud protáhly; ze
st'opc(né jamky :;e t:íhnon nápadně znatelné
í-4 hrany a plod hranatL
Stopka jest tenká a dlouhá až 4Y:! cm, v široké, mělké jamce.
Slupka se leskne, jl'' i pP1•nú, f<omni\ rudě čer
' l'ná, v plné zralosti a/; černá a nápadně lesklii.
Dužnina jest tuhá, temně .rudá, až úplně
i'l'l'ná, ob~ahuje Jwjn{~ barvi1·é šťávy, jest při
jemné, sladce navinnlé, výbo rn é ehuti.
Zmje v teplých poloh<Ích 1c lV. týdnu U6řun ém, počátkem čen cncc, v chladnějších v drnhé polovině červenec, češe se postupně, 1m'lžc
i pl·ezráti na stromě, nekazí se, také mnohem
111éně červiví než jiné oclrt'1dy, v cleštiYém poč-así 11epuká.
Strom roste zvolPa . korunu tvoři velkou, i.upč jehlancovitou, hu stou, dorústá do velkýeh
rozměriL Půdy vyžaduje hlinité, hluboké, při
mi'>řcně vlhké . Daří se a jest také v hornatém
území hojně rozšíř·ena, nejlépe si libuje na tepIých svazích. Stromy vynikají úrodncstí. Při
rozmnožování vyžaduje pečlivý výběr roubu
z nejlepších jedincf1. Hodí se k výsadbě i podél silnic.
špatné vlastnosíi: V nevhodných, zvláště suC'hých pl1dách rodí ovoce příliš drobné.
Upotr·ebení: Dopravu snáší bezvadně, hodi se
1 ýbornč za stolní ovoco, do pečiv a, k za_
"ái'·ení i ke všemu jinému zpracování. Kde ~e
daří, jest cennou a hledanou tržní odrúdou.

_.
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75. Thurn Taxis.
Pllvod: Tmavá chrupka z Mladoboleslavska.
Plod jest nadpnlměrný až obrovský, as
26 mm vysoký, 27 mm široký, 10 plodů váží 92 g·.
Tvat· má téměř kulovitý nebo protáhle kulovitý, jedna strana jest více vypouklá, stře
dem mírně protáhlá, druhá více smáčknutá a
mívá jednu polovici více vydutou. Po délce této
strany vzniká široká,' dosti 'hluboká prohlubina, v ní jest znatelná tmavá čára, která končí na zašpičatělém temeni vyvstalou hnědou
tečkou.

Stopka jest dlouhá as 5 om, v širší prostorné
jamce, často sedí také témě!- na povrchu.
Slupka &e leskne, jest silná a pevná" těžko se
stahuje.; barvy je tcmr.ě rudé, v úplné zralosti
temně
rudohnědé,
tma1r ě
purpurově
mramorovanú, místy i žíhaná. U plodit zastíněných
pronikají světlejší tečky a <::árky.
Dužnina velmi tuhá, hojně vláknitá, obsahuje hojné bledě červené šťávy, jest světle
če rvená až tmavě rudě hnědá, zvláště kolem
pecky, chuf má výbornou, aromatickou, sladce
navinulou.
Pecka jest velkcí, krátká a har'íatá, lne částeč
ně k dužnině.
Zraje ve lY. týdnu třešií.ovém, obyčejně
v prvé polovině července, na stromě vydrží
,-elmi dlouho.
Strom jest bujného vzrllstu se řidší korunou a
vyžaduje živných pl'l.d, odrostlé stromy dosti
hojně plodí, úroda jest však většinou prostřed
ní. Hodí se dobře na p!·eroubování starších
stromů.

špatné vlastnosti: Jest to odrůda více náv deštích snadno puká .
Upotl,ebení: Dopravu ·snáší bezvadně; kde
jsou s ní pěstitelské zkušenosti, jest dobron ,
výno·s nou, pozdě zrající tržní třešní a zasluhuje pozornosti.
Synonyma: Sametov k a. V okolí Přelo uče
j sou rozšířené » Přelou čské pumry«, které se
plody i zráním podobají Uešni Thurn Taxis,
,-zr r1 st stromu, letorosty i listy jsou odlišné.
Musí se však ještě pozorovati, jedná-li se skutečně o jinou odrůdu .

ročná,
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76. Velichova chrupka.
Původu domácího, zvláště na Chlumecku _jest
hojně rozšířená.
Plod jest nadprf~měr~é velikosti, asi 23 mm
, v~oký a 25 mm suoky.
·Tvar má tupě srdčitý, zdánlivě protáhlý; teJIH' no většiny plodi't jest tak s tlačené, že plody
na něm zůstávají státi . Přední strana bývá poněkud stlačená, táhne se po ní znatelná čára,

která končí tečkou, umístěnou Ye středu temene plodu.
Stopka jest 4y;-5 cm dlouhá, prosUedně silná, k oběma konct'1m rozšHcná, sedí pevně v široké, nehluboké jamce.
Slupka má hanu tmavě Uešňově červenou,
na slunečné straně j est tma dí a rudě prokvétalá, naopak zase zastíněná strana jest bledší,
slupkou prosvítá množství drobounkých teček
a čárek a plod nabývá pestrého vzhledu.
Dužnina jest tuhá, cbrupl avá, hojně šťavnatá,
bělavá; chuť má velmi pHjemnou, sladkou a
mírně navinulou, jemně aromatickou.
Pecka jest dosti veliká.
Kvete prostředně záhy.
Zraje ve IV. týdnu tř-ešňové zralosti, v prvé
polovině červenec a na stromech vydrží úplně
zralá delší dobu.
Strom roste bujně a zdra,-ě, tvoří širokou,
vznosnou korunu, dosahuje značného stáří, po
,-ysázení rychle vzrtbtá, avšak později plodí;
potom plodí velmi hojně a téměř každoročně
a poněvadž v době květu ucní choulostivý, plodí i tehdy, kdy jiné odrůdy vynechají.
Upotřebení: Dopravu sná~í dobře; jako stolní
tr-ešeň, jakož i pro účely kuchyň ské jest znamenitá.
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Tah. XXXIX.

77.

Růžovka.

Ve starých třešiíoYých a zvláště v selských
zahradách na venkOI' ě ,jest tato třešeň velmi
rozšířená a oblíbená; jest to však více rodinná
tradice, pro kterou si tuto přízeň zachovala.
Plod jest prostřední velikosti, průměrně asi
22 mm Yysoký i široký, 10 plodti váží 62 g.
Tvar má tupč srdčitý, krásně pravidelný;
s obou stran jest zcela málo smáčknutý, od poloviny plodu k temen i se zúžuje do tupě kuželovitého tvaru, čímž povstává široce a tupě
ukončené t-emeno. Po jedné straně se táhne
čára, která končí bělavou tečkou v mělké prohlubince a dělí plod na d 1·ě stejné polovice.
Stopka jest slabá, 3 cm i YÍce dlouhá, u malých ploM1 sedí na povrahu, u Yčtších ,. mělčí,
prostorné jamce.
Slupka ,jest dosti pevná, bledě (slámově) žlutá, z větší části zarl'lŽovělá, na slunečné stranč
krásně rl'1žová, v· místech zastín:ěných jest zcela
žlutá, nebo žluté čárky pro~víta.jí; plod má
nimi sličný vzhled.
Dužnina jest jemná, měkká, bělavá, dosti
šťavnatá,
šťáva
nebarví; chuti jest sladké,
dobré.
Pecka jest malá, má vyvstalý, široce otcvl'en ~'
Hbet, od dužniny jde dobře.
Zraje v prvé polovici července, Ye IV. týdnu
třešiíové zralosti.
Strom roste bujně, rozvětvuje se v Hdké, rozložité koruny, dosahuje značné velikosti, vymká zdravostí a až do vysokého stáří plodností;
plodí záhy a ,-elmi hojně v chomáčích.
Upotřebení: Pro dopravu se nehodí, uplatní se
pouze tam, kde jest poptávka po levném ovoci.
kde se neh ledí tak na kvalitu jako množ51.ví
a láci.
Synonyma: Stručný popis uvádí Piksa: >>Rtl·
žová třešeň«, Rosenkirsche.
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77 .

78. Napoleonova

Růžovka .

chrupka .

78. Napoleonova chrupka.
Francouzská třešeň, hojně r~zšíř~ná.~
~
Plod jest nadprt'1měrné vehk?sh, casto~· .::tz
obrovskÝ, bývá as 24 mm vysoky, 27 mm suoh.ý 10 plodú váží prumčrně as 85 g.
'i'vnr má tupč Hdčit)• , u stopky širší, ~ te~e:
ni zúžený; jedna strana bývá více, druha m~n.e
stlat'etJuí., po širší ~tranč se táhne čára na zasp~:
i'-atělé ncb ploše /akulacené temeno a konci
' ' ystalou jízvou .
. Stopka jest as 4 cm dlouhá, zelc1ná a sedí
'.hlubší a šir~í. po okraji proláklé Jamce.
Slupka jest lesklá, rf1žově až temn~ (:erve!l[~
hlf'dší pihy a čárky _jí pro~vítají a Je~t hoJne
pos0ta jemnými, žlutými tečkami.
Dužnina jest světle žlutá, velmi tuhá, ne však
t' rdá, dosti šťavnatá, nebarví, výtečné, navinule
sladké, kořenité chuti.
Z1·aje v pné polovině července, ve IV. týdnu
Hešňovém, za přfznivého počasí vydrží vc1lmi
dlouho na stromě.
Kvete prostředně záhy.
Strom roste velmi bujně a zdravě, korunu
tvořÍ vysokou a ~irokou, dorf1stá velikých rozměrtl a dosahuje značného věku. Vyžaduje živnější ~tA.noviště, plodí pozdě .i i. úrodnost jest
mnoho závislá na pť1dě. Ve vyšších polohácll pl-i
pozděJší zralosti nniká čústcč·ně červivosti. Vyžaduje vápno.
špatné vlastnosti: V k v čtu jest dosti c:houlo~tivá, v deštích ovoce puká, ale zasychá a nclwije. V nepi'íznivýeh pi'1dách zasýchají špičky ,
trpí klovatinou a nedožije vysokého stái'·í.
Upotřebení: Dopravu snáší bezvadně, jest výnosnou tržní, vývozní odrůdou, náleží k nejc:hutně .iším a nejoblíbenějším třešním pro trhy,
a pro továrny na zpracování ovoce jest nepostradatelnou.
Synonyma: Lauermannova chrupka, Karle,
Grosse Prinzessin Kirsche, Bigarreau Napoléon,
Olbrzymka (pol.), Bigarreau de Hollande a
mnoho jiných.
Něktel-í pomologové tvrdí, že Napoleúnova a
l.auermannova clirupka ncní to,t ožná od l'Ivoclltují to odlišným vzrt'tstem a malou 'plodností
l.nuPrmannovy chrnpky.
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Van ěk:

79. Noble.

Tah. XI..

(Chrupka.)
Pťtvod neznámý.
Plod jest nadprostřední velikosti, jednotlivě
až velmi veliký; prťtměrně asi 22 mm vysoký
a široký; 10 plodů váží 65 g.
Tvar jest nepravidelný, široce zhranatěl)·
s povrchem nerovným. Jedna strana jest od poloviny plodu k temeni ZIÍŽená, má sUedem prohloubený žlábek, čímž vzniká nápadná rýha:
tato končí na širokém, k jedné straně skoseném
temeni vyvstalou bělavou tečkou Y značně! proláklé prohlubince. Prllřez plodu jest nápadně

zhranatělý.

Stopka jest prostředně silná, asi 5 cm dlouhá,
drží v proláklé, pěkně kroužené, objemné jamce.
Slupka je ~ t silná, pevná a leskne se; barvu
má tmaYě červenou až hnědou, bledší čárky
hlavně v zastíněných místech hojně jí pro·svítají.
Dužnina jest tuhá, chruplavá, ne však tvrdá,
světle čenená, má hojně málobarvivé šfá\'y,
chuti jest dobré, s ladké, mírně kořeněné.
Pecka jest krátká a baňatá, hl·bet má široce
plilený, pouští téměř úplně od dužniny.
Zraje Y VI. týdnu Hešiío,·é zralosti, ve druhé
polovině, obyčejně koncem července, deštivému
počasí dosti vzdoruje.
Strom roste zdravě, má poněkud pomalejší
vzrťtst, tvoří menší, pravidelnou korunu a uspokojivě plodí.
špatné vlastnosti: Není ještě mnoho rozšířená,
větších zkušeností není.
Upotřebení: Plody mají pevnou slupku a
tvrdou dužninu, dopravu snášejí dobře a ač
koliv v tu dobu zraje více kvalitných odrůd,
zasluhuje pěstitelské pozornosti.
pevně

80. Droganova
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Lidová

žlutá polochrupka.

80. Droganova
žlutá polochrupka.
Původ

v Něm e cku .
Plod j est nad pro s t ře dní velikosti, h ý vá a si
22 mm vyso k ý a 24 mm široký; 10 plodť1 váží
48-56 g.
Tvar bývá buď pr a vid eln ý, protá hle tup č
s rd čitý, n ebo zaš pi ča tě l ý , také i široce s rdčitý:
s obou stra n jest t é m ěř s t ejnom ě rně s tlačený,
po zadní s tr a n ě se táhne r ýžka, která přechází
spíše v č á ru a kon č í na zakulace ném temeni
,. malé prohlubinee tmavší jízvou, na s tran ě
přední b ý Yá mírn ě yyvs talý hi·bítek , kter ý se
postupně vy trácí.
Stopka jest pro s tř e dně silná , zelemí as i 4 cm
dlouhá, sedí v hlubší, prostorné a k j edné stra ně sklon ěné jamce a drží v ní pev n ě.
Slupka se n áp adn ě leskne, jest vo skov ě žlutá ,
místy i oranžová , na s lun eč n é s traně n e p a trn ě
zardělá; jest pevná a dá se stáhnouti.
Dužnina jest polotuhá, spíše m ěk č í, b ělav ě
žlutavá, hojně žilkovaná, kolem peck y zelenan1, chuti příjemně sladké, v úplné zralosti a ž
mdlé; ob~ahuje dosti běhvě žluté, nebarvivé
šťávy .

Pecka jest baňatá, krátce oválná, také i veji"itá, má hřbet široce piHený, hrany vyvstalé,
k jedné straně promáčknufé.
Zraje ve IV. týdnu třešňové zralosti, v prvé
polovici července.
Strom roste bujně, tvoří mohutné, rozložité,
ř-idší koruny , j est záhy a uspoko.řivě plodný.
špatné vlastnosti: Za vlhka puká a hnije.
Upotřebení: Na trzích láká ke koupi, dopravu
snáší ve stavu tuhém, jest vhodná k zaváření.
Synonyma: Drogan's gelbe Knorpelkirsche,
Bigarreau Jaune d e Drogan, Drogan's Jelow
Bigarreau, Drogana, Dro~an's grosse gelbe
Knorpel, Bigarreau Drogan s grosse gelbe.
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Tah. XLI .
\'ani' k: Lido' á pomolo!(ie,

81. Truskavce.
Pfn•od: Na Slovensku v krupinském okrese
se

hojně pěstuje.

Plod jest prostřední velikosti, asi 20 mm vysoký a 18- 20 mm ši roký ; 10 plodft váží 46 až
50 g.

TY ar má krásn i:~ s rd čitý , také i tupě srdčitý;
s obou stran jest Yelmi nápadně stlače ný, zvláště zna telné a charakteristické jest toto blíže fc..
mcna, což se objen1je u zcela málo odrftd. Po
j edné straně se tú hne nápadná rýha, která na
zašpičatělé špičce jest ukonč ena šedou tečkou.
Stopka jest silná, ku plodu značně rozšířená.
asi 4lh cm dlouh á , sedí v hlub ší, 1·clmi prostorné jamce.
Slupka jest velmi lesklá, jako lakovaná, čer
Yená, v úpln(, zralost i tmavě červená, hojuč~
čárkovaná a posel<Í teč kam i; povrch plodu jest
jako krupičkoYitý.
Dužnina je-st tultá, zdánlivě hrubá, světle čer
,-enú, kolem pecky tmavě červená, obsahuje
málo hledě čen e né šťávy, chuti jest běžné
třešl10vé; jl'st mírně zahořklá, spíše druhořadé
jakosti.
Pecka jest Yeliká, baňatá, se hřbetem široce
půleným; drží hodně u dužniny.
Zraje ve IV.-V. týdnu třešňové zralosti
\' prvé polovině čenence.
Má pouze významu v krajích dosavadního
pěstování a snad i výskytu a jest zbytečná tam,
kde se daří cenni'-jším odrůdám, neb ,. niČC'lll
nad jiné nevyniká.
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82. Badasconská obrovská

polochrupka.
(Čti: Badačonská.)
Původ nelze zjistiti; podle jména se předpo
kládá, že pocházi z ,\lad'arska.
Plod jest veliký až obrovskÝ; k popisu bylo
vzato ovoce průměrné velikosti, 24 mm vysoké,
2ú mm široké, 10 kusí!. Yážilo 70-75 g.
Tvar bývá ne,stejný, většina plodCt má temeno zaokrouhlené, jiné se k temenu o málo více
1ÍŽÍ a nabývají tvai·u dce srdčitého. C'elý pov~·cli
jest nestejnoměrně zhranatělý, se stran nesteJně
~tlačený. Jedna strana jest nápadně vypouklá,
má vyvstalý hřbet, druM zase velmi a nestejně
široce smáčknutú, stl·<>dem proláklá. Z mělké,
nepravidelné stopečné jamky se táhne čára,
;,píše šev, pi·es vyvýšené, mírně skosené temeno a končí šedou te,t:kou.
Stopka nestejně dlouhá, poměrně slabá, zelená, k plodu zardělá, vězí v šir~í. hlubší jamce.
Slupka jest siln<Í, tvrdá, nedá se stáhnouti;
základní barvu má špinavě žlutou, na slunečné
stmně místy i jinde - .Ťe~t červeně zarudlá
neb skvrnitá, z větší části zahnědlá, jako
osmahlá a jest hustč bleděčervenavými te,čka
mi a čárkami posetá.
Dužnina jeRt polotuhá (muže se r·aditi spíše
k. polochrupkám) žlutav<í, hojn<' šfaYnatá, šťéÍ\'a
nebard, chuti mecloYě sladkť>, mírně navinul<-.
dobré.
Pe('ku v poměru k ve,likosti plodu jest malá,
l•l·het mú ~iroce pálený.
Zraje ve IV.-V. týdnu iřeš1'íovém, postupně \'
polovině července po 14 dnů i déle.
Strom silně a pravidelně roste, rozvětvuje se
široce knlm·itě v řidší korunu, plodí střídavě,
některý rok více, jiný méně.
špatné vlastnosti: Strom jest choulostivý na
l·ez, nesnáší je.j, po řezu v z~pětí následuje
Jdejoto~; n:ísty i _ménč plodí. Nestejně zrajt>,
nutno cesah aspon na dvakrát.
Upotřebení: Tv:rdá slupka umožňuje snažší
dof)ravu na trh, jest dak více pro milovníky
ve kého, chutného ovoce .
. Synonym_a: Badasconer rotweisc, Riesenktrsche, B1garreau de Bidascony, Geante de
13arlascon, Radaksoňská.
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83. Kráska ze Sauvigny.
(Čti: Kráska ze Sovini.)
Pi'tvod francouzský.
Plod nadprostředn.í velikosti, 18-20 mm vysoký, 20 mm široký, 10 plodů váží 54 g.
Tvar jest nepravidelně kulovitý, amarelkoYitý, nepravidelnost se mnohdy jeví značně. Po
zploštělé straně se táhne znatelný šev, končící
,-ětš.í tečkou Y mírné problubince, která jest ze
středu většinou k jedné• straně posunuta a
tím směrem se také temeno skloňuje.
Stopka as 3 y; cm dlouhá, silná, k plodu znatelně rozšířená , ~edí Y dosti hluboké, objemné a pěkně krou7ené jamce.
Slupka jest jemná, pevná a průsvitná, dobi-e
se stahuje, barvu má jasně červenou, leskne
se.
Dužnina jest špinavě žlutá, bledč a četně
žílkovaná, má hojně nebarvivé šťávy, chuti
jest příjemné, sladce navinulé, ostře nakyslé.
Pecka drží u stopky, jde dosti dobře od
dužniny, jest poměrně veliká, ostře zagpiča
i.ělá, vypouklá, s vyvstalým hřbetem.
Zraje v polovině až koncem července, ve
lV.-V. třešňovém týdnu.
Strom má sUední vzrůst, korunu menší, vět
ve slabší, pf·evislé, je~t úrodný.
UpotřebCiltÍ: Ovoce jest velmi Yhodné k zavařování.

Synonyma: Belle de Sauvigny, Montmorencv
de Sauvigny, Cerise de Sauvigny, z Souvigny
(pol.).
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84. Osthe1ms1c:á

viseň.

84. Ostheimská

višeň.

Pochází ze Španělska.
Plod jest střední velikosti, a s 18 mm vysoký,
~ l mm široký, 10 plodů váží 52 g.
Tvar má zploštěle kulovitý, se stran jest velice málo stlačená, příční pn"třez jest té měl"
kulovitý ; po jedné straně se táhne málo zř~tel
ná čára, která konči rzivou jízvou v malinké
jamce na širokém temeni.
Stopka 3%-4 "1~ cm dlouhá, sedí v malé, měl
ké jamce.
Slupka se leskne, je~t jemná, tmavě červená
až temně rudá, jemnými tečkami hustě posetá.
Dužnina jest jemná, měkká, plná rudé bar" ivé šfávy, chuti. příjemně ostře nakyslé.
Pecka jest poměrně malá.
Uzrává v pné polovině července, ve IV.-V.
týdnu třešňovém, postupně, za příznivého počasí
vydrží velmi dlouho nu stromě, aniž by pukala.
Strom tvoří malou, polokulovitou, hustou korunu, tenké větve, visí dolů, vyžaduje občasné
ho průklestu. Plodí podle toho, na čem jest
šleohtěna. Na ptáčníci plodí později, vyniká
zdravostí a později za příznivých poměrů i úrodností. Při rozmnožování šlechtěním, museJí
se bráti rouby jen se stromů spolehlivě plodících. Rozmnožování z odkopkť1 možno doporučiti jedině tam, kde odkopky plodí dostatec.
ně veliké ovoce. Jest velmi skromná, roste všude. Ploditi začíná až 5. rokem po výsadbě. Lze
ji použíti i j<tko okrasných stromťt. Bohatě a
kráme kvete, jt·-li dobře oplozena i hojně rodí.
Kvete pc,zJě. Jest cizosprašná.
Je~t vhodná pro domácí zahrádky; mliže se
vysazovati i ve tvaru keřovitém na výslun..J.é
stráně.

špatné vlastnosti: Poněkud nestálá plodnost,
také i nestejné zrání jest závadou při sklizni.
Upotřebení: Pokud jest červená, lze ji zasílat!, ,ohlíhená jest pro kuchyň, k e konservaci,
k vyrobě šťáv i k sušení. Jest to dobrá tržní
odrflda.
Syn~myma: ~lasačka, ':V'lasatice, Ostheimka,
Osthetmer We1chsel, Gnotte d'Ostheim Osthajmská, a j.
'
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85. Schneiderova pozdní
chrupka.
Pí'tvod Jtěmccký (Guben).
Plod jest ,·elmi veliký, asi 26 mm Yysoký a
30 mm široký; 10 kust"t váží 80-90 g.
Tvar má široce srdčitý, povrch částei:ně a ncstejně zhranatělý. Jedna strana jest vypouklá,
k temeni více stlačená, táhne se po ní hlubší.
tmayší rýha; druhá strana jest naopak zploště lil
a po této se táhne, čára, často q· značen<Í. pouze
barvou. Tem e no hývá k jedné straně skosené,
zaokrouhlené, u menších plodů i zašpičatělé,
tmavá tečka jest buď úplně na ponchu, nebo
v malé prohlubince. Pn'll·pz plodl'1 jest zhranatělý.

Stopka asi 4lh-5 )I:; cm dlouhá, prostřcdHě
silná, jest zelená, u plodu částečně zarud lá, sedí
" široké a hluhoké jamce.
Slupka jest pe1·ná, tmavočervená, v úplnP
zralosti hnědá, svět l e až tmavě pruhovaná a
zvláště v zastíněnýcl1 místech jemně a znatelně
tečkoYaná a čárkovaná.
D užnina jest velmi tuhá, ne však tndá, Hdc:c
yJáknitá a šťavnatá, šťáva nebarví; hanu má
'ž lutou, kolem pecky jest začervenalá, chuti
;r.namenité, sladké, pHjemně. lehce navinulé.
Pecka jest prostí-eduě veliká, dlouze oYálná,
od dužniny úp lně nepouští.
Zraj e ve IV.-V. týdnu třešiíové zralosti.
Strom roste velmi bujně, dosti hustě rozvět
,·njc ve vysoké, kuželovité koruny, jest záhy
a hojně plodný. V pť1dách není vybíravý, roste
a prospívá všude tam, kde jiné odrůdy; za
pří l iš nepříznivých poměrtr strom podléhá klejotoku.
Kvete pozdě. jest cizosprašná.
U]Jotřebení: Dopravu snáší dobl-e; l-adí se
mezi nejlepší tržní, výnosné odrůdy a zasluhuje pěstitelské pozornosti.
. .
V pťtdách vlhkých bývají p lody v poloVlČlll
velikosti shazovány.
Syn onyma: Schneider's spiite Knorpelkirsche,
Gn igne de Schneider, Póziía Schneidra (pol.).
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86. Františkova chrupka .

86. Františkova chrupka.
Pť'strá chrupka, pu1 od u auglick9lw; je lli~(~

prtimčrně veliká, as 23 mm vysoka, 27 mm. SJroká, 10 plod1~ váží 90 až tOO g. U st~pkr .rest

široká, k temeni tupě zaokrouhlen.a, Jed_?-u
,tJ·anu má mírně protáhlou, druhou viCe stlacenou: po t{·w ~c táhne čára, která konČ'Í 1 mal itk{• proh 1u hi nce rzivou jízvou.
Stopka jest silná, v hluboké a široké jamce.
Slupka jest pestrá, převážně krásně červe!!-~·
1 l' stínu hlcdši až žlutaYě prokvétalá, temneJ šími ěárkanu, piham1 a jemnými, znatelnými
tečKami hojn(~ po,etá.
Dužnina jP~t n~lmi tuhú. ne tvrdá, mdle žlutavá, kolem pecky zan"tžovělá, má málo šfávy,
chuti jest mninulc sladké, znamenité.
P<'<'ka lpí na dužninč a jest poměrně mahí.
Zraje I' prn:: polol-ině července, postupně asi
J.l. dní, ' V. týdnu třc-šiíovém, na strornccl1
drží dlouho.
Kvete pozdě.
Shom jest mohutného vzn"tstu, půdy vyžadu.le žiYnější, plodi později, potom plodnost
jest sk1·ělá.
špatné vlastnosti: V době květu zmrzá, v
deštivém počasí puká.
Ppotřebení: Vzhledem podobá se cluupc<'
~ap.olsonově .• _také" často se s ní zaměňuje.
L z~ra;•a pozdeJ,t nPz t~!o, nava~uj~. tak na její
zram. V teplych kraJich nebyvaJI rozdíly ve
zralosti téměř· znatelné. Také i všemi výbornými l'iastnostmi dužniny, i způsobilostí pro- stltl,
dopravu a konsenaci se téměř shoduje s Na poleonovou chrupkou.
úadí se mezi nejlepší tržní odrttdy.
,Synony,ma : Císai·e Františka chru1~ka, Kaiser
l•,ranz . l\. n?rpelkil~sche, Bigarreau Empereur
I• rnn<;o1s, ( esarz 1' ranciszek.
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87. Germersdorfská černá
chrupka.
Německá ti·ešeň vypěstovaná v okolí Gubina.
Plod jest nadprůměrný až obrovský, as 22 mm
vysoký, 25% mm široký, JO plodi't váží R0-90 g.
Tvar je okrouhle srdčitý, k temeni o málo
z(tženější než ke stopcet. Jedna strana bývá
mírně proláklá, druhá dce stlačená; na plodech ostř-e vyniká břišní šev.
Stopka jest 40-50 mm dlouhá, silná, v hluboké, užší., po kraji proláklé jamce.
Slupka se leskne, jest silná, temně rudohně~
dá až černá, bledší pihy ji prosvítají; po celém
plodu jsou Hdce roztroušeny velmi jemné
tečky.

Dužnina .fe tuhá, temně rudá, má dosti barvivé šťávy, je sladce navinulá a příjemně kořenitá. Chuti je výborné.
P.ecka je oválně protáhlá, pouští dobře od
dužniny.
Zraje v V. týdnu třešňové zralosti. č e š e
se pro trh as v polou července (v červené zralosti), úplně uzrává později, na stromě dlouho
\"ydrží.
Strom roste bujně, pi·ímo, tvoří mohutnou
korunu s rozložitými větvemi. Přednost dává
pi'1dě lehké, dostatečně vlhké, v nevhodné půdě
strom špatně roste a mnoho plodů předča~ně
opadává. Plodí později, více jak Hedelfingenská, ve květu je poměrně dosti ohtžilý.
Kvete prostředně pozdě.
špatné vlastnosti: V květu je otužilejší, také
dak zmrzá, v suchém stanovišti plody padají,
v de.štích pukají.
Upotřebení: Dopravu snáší dobře, pro trh jt>st
velmi vábivá, hodí se k jídlu, lze ji také spotřebovati všelikým zp1'\sobem úchovek.
Synonyma: Germersdorfer Schwarze Knorpelkirsche, Bigarreau Noir de Germersdorf,
Germersdorfer grosse Kirsche.
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88. Hedelfingenská chrupka.
Tmavá chrupka, pocházeJící z Německa; jest

nadprúměrné •.Yelil~osti až ':,eli~~: 24 mm vyso-

ká, 251\J mm s n·oka, 10 plodu yazl as 90 g.
Tvar je~t více vejčitý než srdčitý, s jedno .t
stranou pěkr.ě zakulacenou, druhou stlačenou
a lehc:e prolákl ou, po které se táhne nezřetelná
čára.

Stopka as 4-5 cm dlouhá, jest v úzké a hluboké jamce šikmo, jako u Hortensie.
Slupka se ll'!skne, jest temně mdohnědá, až
hnědočerná; z této proniká množství bledších,
čárkovitých pih, po celém plodu js0u řídce roztroušeny tečky.
Dužnina jest tuhá, světle rudá, barvivá, navinule sladká a kořenitá , velmi dobrá.
P ecka lpí k dužnině, jest velká.
Uzrává ve druhé polovině července, v V. týdnu
tř-ešňovém, na stromech vydrží velmi dlouho.
Kvete prostředně pozdě.
Strom roste bujně, korunu tvoří mohutnou,
řídkou, větve se rozkládají, později až sklánějí.
Není zvlášť náročný. Plodí Yelmi ho_jně,
nedosahuje však zpravidla úrodnosti jiných.
V suchých půdách plody jsou drobné a často
předčasně padají.
špatné vlastnosti: V deštích a ve vlhké půdě
puká.
Upotřebení: Krásou i jdkostí řadí se k ne_jcennějším pozdním chrupká.m, také výborně
se zpracuje a zavařuje. Po Napoleonově chrupce snad nejvíce svojí výbornou jakostí na
trzích proniká a řadí se mezi nejvýnosnější
tržní odrůdy. Dopravu snáší velmi dobře.
Synonyma: Skořicovka, Hedelfinger Riesenkirsche, Bigarreau noir d'Hedelfingen, Geante
d'Hedelfingen,
Hedclfiňska,
Hedelfingenska
krupna třesnja.
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Tab. XLV.

89. Chrupka bílá, nová.
Pt\vod pra vděpodohně francouzský.
Plod .test dosti ve,liký, 21 mm vysoký, 24 mm
široký, 10 plodú váží 54 g.
Tvar má pravidelný, okrouhle zašpič-atě! ý:
jedna strana je mírně stlačen.:i, táhne se po ní
bledší čára, vyznačcmí. pouze barvou a končí
na tupém temeni šedou tečkou.
Stopka pro~třcrlně silná, as 3 .\1] cm dlouhá,
sedí témě!- na pm rchn plodu.
Slupka jest bčla Yě až Yoskově žlutá, místy
zarůžovělá, také i bl e dě neb světle červeně.
zvláště na s lun ečné straně zastl-etná, z čehož
prosvítají znatelné ?lutavé čárky.
Dužnina tuhá, ne tvrdá, chruplavá, dosti jemná, ,jest bělav ě žlutavá, řídce vláknitá, šťáva
nebarví, chuti jest dosti dobré, nasládlé.
Pecka je~t baňatá, lpí dosti u dnžnin y, mú
hi·bet široce prolákle půlený.
Zraje v V. týduu třeš!lo1· ém, v polovině čer
vence, v deštích nepuká.
Strom jest dosti bujného vzrůstu, rozvětvuje
se v pra"idelnou , širší korunu, je úrodný.
špatné vlasinosti: Pro dopravu jest méně
,·hodná, pomačkané ovoce dostává skvrny.

98

90. Leopoldova srdcovka.

90. Leopoldova srdcovka.
Pítvod německÝ.
Plod nadprosu"ed ní 1 Plikosti, :20 mm vysoký
22 mm široký, JO plodu Y<ÍŽÍ 50 g.
Tvar má zploštěle kulo1 itý až tupě srdčitý,
cclkoYě dosti pra1 idclný ; pouze _jedna :.h·ana
je~t částečně smáfknutá: tuhne se po ní sti'-c.clcm šev, někdy také pouze čára značená jen
barvou, která ~ončí te<·kou 1 malé prohluhince
na plochém temcn ·i.
Stopka pl·es + cm dlouh<í, sil ná, sedí Ye zcela
malé, mělké, 1 ýjimcC::nč i hlubší jamce.
Slupka jemná, lesklá, dá se dobře stáhnouti,
.i<' základní harvy hlcdč žlutavé, z větší části
jest světlejší, někdy i tmavší čenení zasUemí
nebo sti'-íkaná; biPdší čárky a tečky hojně prosdtají.
Du7nina jc~t dosti tuhá, bledé ž lutá, také
slabě zanHovělá, bělavými dákny l10jně protkaná; ~ť<íYa nehnn í, chuti. jest ,-elmi sladké,
ri'-íjemné, nepatrně nakyslé.
Pecka jest malá, plochá, hl·bct má široce, nepral idclně pl"llený.
Zt·aje 1 V. týdnu třeštíovém, ,. druhé lJOlOI' Ín(· C::cn ence, po u zní ní ,·ych ží dlouho na síroml-. Po dešti nepraská.
Strom 1·ostc bujnč, zdravě, rozvětvuje se v
ši 1·okou korunu, je velmi 1írodný.
lit>otřchení: Pro domácí zahrady je vhodná;
stt.~cné plody zban•né•pecPk - j sou výbornou náhradou l1rozinek.
S;vnonyma: Leopold\ Kirsche, LeojJo!cla.
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91. Markétka.
Původ: Na Chrudimsku
objevená cltrupka
zesnulým okresním zahradníkem p. Ročněm.
Plod jest velmi veliký (jedna z největších
<"hrupek), prl"1měrně a5 22-25 mm vysok)·, 2>
ú 24 mm široký, .10 plodft vcíží 75 g.
Tvar jest nepravidelný, zhran•1tělý; jedna
strana jest zvláště středem značně vypouklá,
naopak zase druhá je~t zploštělá. Vydutí jest
nejvPtší asi v polovině plodu, odtud se nestejně
k oběma koncům zúžu.ře. Po délce se táhne
znatelná rýha, uprostřed širokého temene končí
'e větší prohlubincc, světlou jízvou.
Stopka prostředně ~ilná, as 4 cm dlouhá, sedí
v prostorné, pěkně kroužené jamce.
Slupka jest silná, těž.ko se stahuje, náp::tdně
se leskne; jest jako mramorovaná a lakovaná,
základní barvy žluté, z YěW části jest tmavě
{erveně až hnědi': zastřená. Světlejší teř.k~· "
č·árky pronikají; místy, hlavně Ye spodní čá~ti
se hustě objevují jemné bělavé krupil~ky.
Dužnina tuhá, chraplavá, jest jemná, světle
až rudě červená, obsahuje hojně téměl- nebA.r,·ivé šťávy, ah u ti jest výborné, sladce navinulé,
osvěžující.

Pl'cka jest velká, baňatá, má vyvstalý, široce
pulený hřbet, pouští dobřP- od dužniny.
Zt·a_je v V. týdnu třešňovém, v druhé polovině
července, zrání protáhne se také až do konce
července
·
Strom roste bujně a zdravě, korunu tvoří Yelikou, široce rozloženou, jest velmi úrodný.
Upotřebení: Jest výborné chuti, vhodná (pro
delší dopravu, daH se a plně uspokojuje i ve
vyšších polol1ách. Velice příznivý posudek zaslal p. Ing. Dr. Herles z pokusných sadů z čisté
u Rakovníka. Zasluhuje pě<>titelské pozorno~ti.
Poněvadž tato chrupka počíná zráti kdy jest
svátek Markétky, vžilo se v místě výskyt ll shora
uvedené pojmenování.

1/
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92. Uherka, velká chrupka .

I

92. Uherka velká.
Pf1vod neznámý. V podhoří orlickém jest tato
tmavá chrupka velmi oblíbená.
Plod jest veliký, při menší úr?dě až veJ~i
, cliký, prúměrně 20 mm vysoky, 23 mm ~~
roký, 10 plodu váží 5S-ú5 g.
Tvar jest stlačeně kulovitý, celkově pravi~el
nÝ s obou stran stlačený. Jedna strana Jest
stJ~čena více do šířky, táh~:e se po ní r-}·ha,
která přetíná tečku a částečně ,jde na druhou
stranu, což u třešní se málo objevuje. Temeno
jest širší, k jedné straně skosené, na .povrchu
se nalézá šedá tečka. Prt'Li·ez plodu Je zhranatělý.

Stopka 5-6 1h cm dlouhá, prostředně silná,
k oběma koncům zúžená, sedí pevně v nápadliČ hluboké, široké a pěkně vykroužené jamce.
Slupka se velmi leskne, jest černá, povrch
jest jak krupičkovaný.
Dužnina jest tuhá, chrupla vá, měkká, tmavě červená, bělavě žilkovaná, obsahuje hojně
velice barvivé šťávy; je osobité, ddikátně lehee přitrpklé, zahořklé a zároveň sladce navinulé, výborné chuti. Pravá chrupka.
Pecka jest veliká, nápadně široká, baňatá,
má vyvstalý, velmi široce půlený hřbet.
Zraje v V. týdnu tl-ešňovém, v polou čer
vence, na stromě rllouho vydržl, také až úplně
seschne .
. Strom narůstá Y mohutné jedince; koruna
Je~t 1:ozložitá, plodnost pozdější, úrodnost prftmerna .
. špa~~ft . yl~stnosli: Přichází do údobí, když
JSOU JIZ Jme druhy ovoce (hrušky a švestky).
Upotřebeni. ·Je~t f·.zna'meniJiá ITconservační a
stolní odrůda .
. Synon_YI~a: Na venkově v~ilo se lidové pop·~e~ovam »Špe~ov~a<<. Ponevadž se pěstuje
Jest~ Uh~rka mekka (Moravka), výb.:Jrná to
ran~ odru,da. pro místní trhy, jest použito u
pop1sovane Jméno Uherka velká.
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93. Velká černá chrupka.
Star·á, všeobecně wzšÍÍ'ená třešeň, většinou
LL\· áděná pod nesprávnými názvy; vznik její
není objasněn.
Plo:d jest nadprůměrně veliký až obrovský,
as 22 mm vysoký, 25 mm široký, 10 plodů váží
70-85 g,

má tupě mírně srdčitý, pravidelný;
i některá léta bývají zvláště přízni
vá pro vývin třešní, tvar se nápadně mění, což
jest zvlá št ě u této ocl di cly časté, a jest také
clí'tv·odem k různému pojmenování. Na povrchu
vznikají místa vypouklá i zhranatě:á; toto jeví
se hlavně středem, kde široce zploštělé hrany
povstávají. Po jedné straně plodu jest zylášlě
toto zploštění nápadné, plod ke špičce je~t
~kosený, zde se táhne po celé délce znatE•lnú
čára, končící na oble zašpičatělém temeni zmttelnou šeclou tečkou.
Stopka silná, k oběma konci'tm rozšířená,
3%-41h cm dlouhá, vězí v hlubší, pěkně kroužealé jamce.
Slupka jemná, pevná, silná, těžko se stahuje,
je barvy tmayohnědé až černé; světlej5í čárky
prosvítají, jemnými šedými tečkami j~st hu~lě
posetá.
Dužnina je tuhá, clnuplad, temně 1·ndá, má
hojně barvivé šťávy, bělavými vlákny je protkaná, chuť má sladkou, mírně navinulou, ve lice dobrou.
Kvete záhy.
Zraje v prvé polovině července, v V. týdnu
třešiiovént, postupně, drží velmi dlouho na
Tvar

stanoviště

stromě.

Pecka je, velmi veliká, n t kdy jde špatně od
dužniny.
Strom roste zdravě, tvoi·í mohutné, vysoké.
kulovité a pravidelné koruny. Daří se ve všeclt
polohách i půdách, ale stanoviště má veliký
vliv na jakost plodů; vyžaduje spíše kraje
teplé, pťtdy vápenité.
špatnét vlastnosti: Za nepříz,nivých pomérO
neuspokojuje, bývá hořká, nevyvine se. V clohě
dešťů puká.
Upotřebení: Dopravu snáší dobře, d<í se ke
všem účelům upotřebiti, ke konservování jest
znamenitc't. Jest to dobrá tržní odrtlda.
Synonyma: Černice, Uherka tvrdá, Gros~e
Schwarze Knorpelkirsche, Bigarreau Gros Notr,
Czarna požna a mnohá jim1.
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94. Winklerova cerna
chrupka.

..

~:

'

...
:. .

~~

černá chrupka, pl"t\'Ocltt německého; jest \eliká, as 20 mm vysoká, 2-Jo mm široká, 10 plod!"t
d/.í až 80 g.
Jest kulatě
~ rMitá ,
u stopky
široká,
k temeni nízce zaokrouhlená. Jedna strana bývá mírně vrolá k lá, druhá více stlačená ;
po této táhne se čára, která končí rzivou, obytcjně vyvstalou jízvo u ,. ma I ičké prohlubince.
Stopka jest mírně zakhvená, až 5 cm dlouhá,
, menší, mírně hluboké jamce.
Slupka je yelmi lesklá, pevná, tmavě hnědá
už černá, hmtě jemnými tečkami posetá.
Dužnina je tuhá, rudá, obsahuje dosti barvi' é šťáv v. chuť vyzrálých plodů jest sladká,
s navinulou příchutí, kohmitá, velmi přijemn;'i.
Pecka jest phměřené velikosti.
Zraje mezi J0.-16. červencem, v V. týdtttt
tř-ešňovém, vydrží cll mil10 na stromě.
Kvete prostředně pozdě. ,
\ •·
Strom roste veilmi bujně a zdravě, tvoří vysokou, yznosnou korunu, plodí hojně a dosti
slPjnomi'rně, poměrně však později než stromv
jin\'clt odrůd. jest vhodná jen do dobrých pt1ci.
špatné vlastnosti: V dobč květu zmrzá a za
deštin!ho počasí puká a hnije.
·
Upotíebení: Poněvadl. jest dosti tvrdá, snáší
dobh~ dopravu. Yzhleclem, jakož i lahodnou
chutí řadí ~e mezi neJlepší stolní Uešně také
i k zaviil·cní)est zp!"tsobilá. Kde se daří, j~st výnosnou odrudou.
Synonyma: C'ltrupa1 ka Vinklerova. Winkler's
SC'hwarzc Knorpelkirsche, Bigarreau Noir de
\rinklf'r, l.utetia Winkleri, Czarna WinklPrn.
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95. Biittnerova pozdní
červená chrupka.
Původu jest německého.
Plod jest veliký, až velmi Yeliký, asi 21 mm
vysoký a 24 mm široký, JO plodů váží 78-85 g.
Tvar má široce tupě srdčitý, zdánlivě protáhl)', ve skutečnosti. jest vždy o něco širší než
delší; nejširší je upr os třed, u stopky tupý, k temeni zúžený. Jedna strana bývá široce a více
stlačená, druhá zase vypouklá, zhranatělá; příč
ní průřez jeví se kruhem k Jedné straně širším,
mírně, někdy i značně zhranatělým. Po straně
dce smáčknuté se táhne čára, končící vyvstalon smáčknutou tečkou na plochém, mírně zakulaceném temeni v maličké prohluhince; čára
často tečku přetíná a dosti daleko se za ní
táhne.
Stopka .rest silná, asi 4 cm dlouhá, tmavě
zelená, slabě zardělú, sedí pevně v prostorné,
pěkně kroužené jamce.
Slupka jest pevná, leskne se, základní J.,arvu
má _jasně žlutou, z Yětší části i v zastíněnýcl1
místech je jasně červeně zastřená; v plné zralosti jest hnědě čencná, červeně čárkova u:t a
mramorovaná, pestrá.
Dužnina tuhá, žlutá, jest jemně, bledě červe
ně Hdce vláknitá, není příliš šťavn:ltá, jest
znamenité, sladké a pi-íjemně aromatické chuti.
Pecka jest oválně vejčitá, dosti baňatá, od
dužniny úplně nepouští.
Zraje v V. třešňovém týdnu.
Strom roste zdravě, dohře se rozvětvuje v Slroce kuželovitou korunu, plodí záhy, za přízni
vých poměn"t hojně a pravidelně, na stanoviště
není nikterak náročný.
Kvete prostředně záhy.
Upotřebení: Dopravu snáší dohi'e, jako z_namenitá pozdní třešei'í nachází vždy odbyt; Jest
,-ýhodmí pro kon servaci a vhodná ke všem
účeh"•m a proto se stává významnou tržní odrí'Jdou.
špatné vlastnosti: Plody za vlhka praskají,
a le ne více, než u jiných chrupek.
Synonyma: Biittners spiite rote Knorpelkirsche, Biittner's Harte 11lannor, Biittner's Nell('
Hote Knorpel, Biganeau Rouge Blittner.
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BUttnerova pozdní

96. Belle de Lerida.
Pochází ze Španělska.
Plod jest velký, tvar mívá kulovitý nebo
tupě a krátce srdčitý.
Stopka slabší, střední délky, plody př·i rí'1staj í
po jednom ke každému plodonoši.
Slupkn je pevJHÍ, lesklá, barvy hnědočervené.
Dužnina jest m•červenalá, při slupce víc~
oranžová, světle zilkovaná, velice' hutná, chruplavá, chuti okol·e~ělé,, s labě nahořklé, v~ic~
sladké, lehce navmnle; na pecce pomerne
značně drží.
Uzrává v Yl. t~dnu , I ' druhé polo1· ině Č<'r
l·cnce.
Strom don"tstú sUedních rozměrů, korunu
má kulovitou a velmi Hdkou; větve se rozkládají vějířovitě a pravidelně, letorosty narť•stají střední délky a síly, kihu mají na slnnei šedohnědou, ve stínu hnědozelenou a jsou
1 clmi 1-ídc.e, nenápadně zahnědle tečko·•ané. List
~třední, dlouhý a úzký, nápadně dlouze zašpit-atělý a výrazně hluhoc:c pilovaný, při okraji
zvlněný. Na stanovištní požadavky jest strom
velmi skromný, aklimatisač·ní schopnost dovoluje jej pěstovati v každé poněkud příznivé
poloze, nejlépe prospívá v hlubokých, obdělá
l'aných a hnojených pot:emcích, které v době
1 ývinu plodů nepostrádují vláhu. Plodnost dostavuje se velmi záhy a bývá pravidelná a
lwjná. Květy objevují se uprostřed období
třešňového výkvětu, jsou odolné vůči nepřízni1ému počasí.
špatné vlastnosti: Ve špatných, suchých pl'ldách strom ve vuůstn značně ochabuje a p]·imíší drobné plody.
Upotřebení: činí zajímavou a vzácnou vyjímku mezi polopozdními a pozdními odrůda
mi, neb výskyt červivosti u ní nebyl dosud pozorován. Dopravu snáší velmi dobře, nepuká
a vzhledem k uvedeným vlastnostPm, lze ji
doporučiti také k pokusnému }Jěstování v centl'ech třešňové produkce.
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97. Biittnerova pozdní
•v

v

VI SeD.
Původ německý.

Plod jest nadpro str-cc.l ní veliko sti, asi 20-22
mm vysoký a 20 mm široký; lo plodů váží 55
až 60 g.
Tvar bývá měnivý: n ě které plody jsou pravidelně srdčité, .Ťiné dlouze oválné, nebo i kulovité. Podle toho také poYStáYá temeno plodu,
které .rest buď zašpičatělé nebo oblé.
Stopka jed 1·e lrn: dlouhá, 5-5% cm, prostřed
ně silná, pružná, ~. celí v malé jamce, někd y
i zcela na povrchu.
Slupka .Ťest lesklá, ima1· ě červená, v úplné
zralosti na slunečné s traně hnědá, naopak zase
,. zastíněných místech pouze světle červená.
Dužnina jest měkká, jasně červená, kolem
pecky bělavými 1·lákny řídce protkaná; obsaltUje hojně příliš neharvi.vé šťávy; chuf má p[·í_
jf'mně kyselou s ],ořenitou pHcirutí.
Pecka .iest 'elik<í, k oběma koncům zašpiča
tělá, v nedozní lc'!n sta nt pouští velmi špatně
od dužniny, ' doznífcm již mnohem lépe, ne
1 ~a k úplně.
Zra,je podle Uiwatický<:lr poměru a ~. tanu
' iště v VI.-VIL týdnu třcšúové zralosti, nčkdc
koncem srpna, jinde v září, také až v říjnn.
Strom má vzrust prosti'edně silný, hojně se
rozvětvuje, plodí záhy, téměř každoročně a
hojně. Pro š patně_jší pt'\.d y roubuje se na ptář
ni.ci, plodnost i JlU iéto bývá uspoko.Ťivú, jinak
na višeň nebo mahalebku.
špatné vlastnosti: V c studených polohách pl o_
cl y špatně uzrávají, nt- kdy také, vůbec nedozrají
a zase naopak, za přílišných veder se obyčeJnl
n!bec nevyvinou, téměl- se upekou a seschnou .
Na volbě ,·hodného sianoviště závisí ce lkm ý
ríspěch.

Upotřebení: Jest vhodná k e
chyňským i pro kon servaci.

všem

účellrm

ku-

Synonyma: Wišnia Biittnera (pol.), Blitiner's
spate
Weiclrselkirsohc,
Biittner's
Oktober
Wf'ichsel, Criotte Tarrlin·· de Biittner,

98.
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Bruselsl<~ hněd~

vliell.

98. Bruselská hnědá višeň.
Višeň pocházející z Belgie neb Holandska.
Plod jest pro8Uední velikosti, k·~ stopce i k
temeni stejně zakulacený; je as 20 mm vysoký a 21 1h mm široký, 10 plodt1 váží as 55 g.
Tvar. Jedna strana jest pěkně zaokrouhlená,
druhá mírně stlače-ná, po jedné se táhne málo
zr.etelná řára, temeno je zakulacené.
Stopka jest as 4 cm dlouhá, v IÍzké, mělké
jamce, opatřená malými lístky.
Slupka se velmi leskne, jest pevná, hnědě
tmavorudá, bledě prokvétalá, velmi Jemnými,
zdánlivě vyvstal)•mi tečkami posetá.
Dužnina jest bledě rudá, hojně šťavnatá,
rudě harvivá, ostř·e nakyslá, slabě pi:·itrpklcí.
Pecka jest podlouhlá, drží pevně na stopce.
Zraje koncem července, v Vl.-VIL týdnu
Hešňovém, pone,náhlu, vydrží dlouho na stromě a pHliš nepuká.
Strom má yysokou, úzkou, zcela málo se rozkládaJící, hustou korunu. V půdě si nevybírá,
roste všuue, je otuž :lý, záhv a pravidelně, ně
kdy až přílišně plodí. Hodí se k pěstováni
' ti'-ešňovkách, také i podél silnic a poněvadž
najednou nezraje je vhodná do domácích zahl ad, zvláště stromy na mahalebce šlechtěné.
špatné vlastnosti: V některých místech jest
nevýhodou její pozJní a postupné zrání. č:asto
pH veliké úrodnosti se ráda vyčerpá a strom
zakrní.
Upotřebení: Dopravu snáší dobi-e, dá se všemožně upotřebiti - hlavně pro výrobu višňov
ky a při své pozdní zralosti je yzácnou, dobi:·e
placenou višní.
Synonyma:
Bríisseler Braune, Brune de
13ruxelles. Francouzští pomologové slučují Morelu pozdní a Brusselskou v jednu odrf1du
pod jménem Grioite a Ratafia (Grosse), ačko
liv jsou mezi oběma rozdíly velmi nápadné.
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99. Chatenayova skleňovka.
(Čti: Šateneyova skleňovka.)
Původu jest francouzského, prostřední velikosti až velká; bývá as 22 mm vysoká a 25lf2 mm
široká, 10 plodů váží 80 g.
Tvar jest měnivý, některé jsou více zakulacené, jiné zploštělé, u stopky širší, k temeni
dce zaokrouhlen{;; jedna strana jest nepatrně
proláklá, druhá více stlačená, po této se táhne
jemná čára a končí rzivou jízvou v m<tlé
jamce pod nejvyšším bodem temene.
Stopka jest as 35-50 mm dlouhá, v hluboké,
širší jamce.
Slupka je•st velmi le~klá, průsvitná, dosti
pevná, světle če rv enú, na slunci zářivě čer·te,ná;
nestejně veliké pihy slupkou prosvítají, celá
jest i'ídce posetá velmi jemnými, zdánlivě
vyvstalými tečkami.
Dužnina jest měkká a jemná, lososově žlutavá, nebarví, v plné zralosti nakysle sladká,
osvěžující.

Pecka jest velká, I pi hi·betem k dužnině a
drží pevně na stopce.
Zraje Y druhé polovině července, v V.-VJ.
týdnu UešňoYém, ponenáhlu po 3 týdny, a vydrží dlouho na stromě.
Kvete pozdě. J e s t č á. s t E'l č n ě s a m bl
spraš n á.
Strom roste zdravě, dosti bu,Ťně, hojně se
rozvětvuje v menší kulovitou korunu, větve
z mládí rostou do výše, později se rozkládají
i visí. Roste na každé podnoži dohře, prospívá i za dosti skromných poměn'1, plodí bohatě.
Na višni šlechtěna plodí velmi hojně, brzy se
Yšak vyrodí. Pro zákrsky šlechtí se vždy na mahalebku.
Kvete velmi pozdě, proto· netrpí pozdním i
mrazíky tolik jako jiné.
špatné vlastnosti: Při dlouho trvajících deštích puká, pro vzdálenější dopravu se nehodí,
také následkem postupného uzrávání.
Upotí-ebení: Jest výborná na stl1l, v kuchyni
do pečiva -- i k zavařování dá se dobře upotřP
hiti.
Jest často zaměňována jinými odrůdami.
Synonyma: Chatenav's Schiine, Schiine von
Chatenay, Belle de Cliatenay, Skleněnka šatnejská, Belle Magnifigue, Chatenayská.
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100. More Ia pozdní (Amarelki! stinná).

100. Morela pozdní.
(Amarelka stinná.)
Višeň p ůYodu ncznámt' ho.
Plod je nadpro s tředně Yeliký , as 20 mm vysoký a 23 mm široký , lO plod fl váží as 80 g.
Tvnr má kulo,·itý , poněkud z plo ště lý ; j edna
strana býY{t málo, druhá v íce s tla čená, přes
tuto se táhne bled ě zbar vená čára, kter á končí
rzivou jízyou v malé jamce.
Stopka jest silná, a s 40 mm dlouhá , v širší,
zcela mělké jamce.
Slupka je15 t jemná , průsvitná, temně rudá ,
jemn)•mi, zdánlivě vy vstalými tečkami posetá.
Dužnina jest měkká, rudá, velmi šťavnatá a
barvivá. chuti příj emn ě kyse lé, s kořenitou
příchutí.

Pecka jest malá, protáhlá, má nápadně vyniklé
rýhy a na stopce p t'IYn ě drží.
Uzrává koncem čer ven ce , po s tupn ě až do poloviny srpna, v VI. týdnu tř e.š ilovém, vydrží
velmi dlouho na stromě , n epuká.
Strom hojně a drobně se rozvět v uj e , silněj š í
,- ětve trčí do výše, později se rozkládají a prodlužující větve se sklánějí. Na ale je se nehodí.
Kvete pozdě. Jest samosprašná.
V suchýah půdách neprospívá, plody většinou
spadnou. Daří se i na mí~tech zastíněných severních zdech, avšak nejlepší u nejchutnější
ovoce dává na výsluní. V zahradác-h pěstuje se
jako zákrsek, neb palmeta. Jinak pro vysoké
stromy šlechtí se na višni. Při šl e chtění vyža_
duje pečlivý Yýbčr roubů; rouby s očky kulatými jsou cenněj š í než varieta s oi'- ky špičatými .
V l1či mrazům jest značn ě odolná, plodí záhy,
plodnost se stupřiuj e a j e témě ř každoroční a
hojná.
št>atné vlastnosti: často usychají náhle celé
chomáče květů i letor()stů, což se stává i u
mnoha jiných višní.
Upotřebení:; V nepřezralém,
tuhém stavu
snáší dopravu, v plné zralosti je dobrá ke, všem
účelťtm kuchyňským i konservač ním. Na trh
př·ichcízí , když jiné již nejsou, je-;t velmi hledaná a placená, tudíž výnoSID.á.
Synonyma: Amarelka stinná, Morela stinná ,
Grosse Lange Lotkirsche, Griotte' du Nord ,
Lnfovka požna cz. dlu googonkova a jiné.
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Ob s ah

číslo

Jmén a a p i'íslušn á č í s l a t u č ně Yy ti ště n á zn a m enají hlav ní jmén a oclr li d a j e jich p ořa d í.
O s tatní jména obyče jn ý m . tiskem vy tiš t ěná
j sou synon y ma; čís l a u t ěc hto jme n uk:az u.ií
č í s la ro h tdí hl av n ího jm é na.
Pořad. J Text.
číslo

Altenlanderská r nná srd covkn .
. . . .
A ltenliinder F riihki r sc- h<'
Amarelka královská
.
Am a r e ll e Roy al e H at iY e
Abréc
Atnrhe le1
.
.
,\ n dr é d e Cho11 issy
.\ ng lai se llá tiYc
.
.'\ nnonaye r 1-t er zki rsc- he
Annonaysk á s1·d covkn
Badak sa ň s ká
.
Bad assou er r otw e isc
Badasconská ob•·ovská polochrupka
Ba lta w a n er
Ba lta \'Ó n ská
.
. .
lla Ita , a r er Knorp Pik:i rsc-h P
Baltavárská srdcovka
Be lle cle Cha t en a y .
Belle de Lel'ida
.
Hell e d e Marienh o hc''
Belle d'Orleáns
13elle Magnifigu e
Bigarreau
.
.
.
Bigarreau Belle d'Orl ea ns
Bigarreau Blan c Winkl cs
Bigarreau Cueur-dc-Poul d
Bi garreau cl e Biclascon ,,
13 igarreau cle llollande .
Bigarreau d e Ch a mpag ne
Bigarreau d e Ja.boul ay
Bi garreau Jaboulaise
. .
Bigarreau Jaboulay .
. .
Bigarreau Jaune de Dro2,'a n .
Bigarreau d e Ňa dany .
Bigarreau d e Walpurgis
Bigarreau d e Vlk
Iliga ueau Doenisse n
Bigarreau Dr oga.n's gr osso
gelbe
.
.
Biga rreau Elton .
.
Higa rr ean E mper c ut' F r a n.
<;OÍS
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9
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38

XV.
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37
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I

1
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82
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XLI.

67
67
67

91
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76

XXXIV.

99
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41
27

99

63
27
61

63
82
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54
:ZO

20
20
80
48
65
36
69
tlO

43
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20
l)igarreau Gahoulai s
60
Bigarreau qroll :
63
Higarrcau Cros-C oeurd .
93
Bigarr!'au Gros Notr .
47
Bigarrca u Kriiger,
78
Bigarreau Nal?oleon
Bigarreau Notr dl' G c r87
mersdorf
.
Bigarreuu
noir
ďll ccle L
88
fingen
. .
. .
Bigarre~u Noir de Winkl e r 94
95
Bigarreau Rouge Biittn er
38
Bigarreau Windsor
60
BigRrella Grolliana
13 i gar rea utier Blanc I1:~ti f
24
a Petit Fruit
5
Bopparder Friihkirsch c
5 14
Boppardská raná srdcovka
9'3
Brune de Bruxelles .
98 106
Bruselská hnědá višeií
•)8
Briisseler Braune
63
Buličí oko
[8
13nrmistro,·a
Biittnerova pozdní čenená
chrupka
. .
95 104
Biittnerova pozdní v1sen
9' 106
Biittncr's l Larte Marrnut·
95
Biittner's Neue Rotc Knor95
_pel
Biittner's Oktobcr WeichsPI 97
lliitlncr's spiitc Weichsel97
kirchc
Biittncr's spiite rotc Knorpclkirsche
.
. . . 9'5
Centenaire (Centenái'nÍ tř-e66
šeň)
. .
:;:( 'crise l3ignrreau groll .
60
C'erise de Mai de C'óhourg
13
Ccrisc de Mednc
. .
16
Ceriset de Prince
.
26
Cerise de W alpurgis
65
Cerise Lucien .
.
61.
Celise Rovale Hátive .
34
C'erisier a' Fruit Ambré
37
( 'esarz Franciszek . .
86
86
( ·~sa~e Františka chrupka
Ctsarovna Eugenie .
.
58
67
Coeur - de - Pigeon .
63
Cykla
. . .
.
40
Czarna požna
93
Czarna Winklera
94
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XXIX.

XXIX.
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éernil:e
Dauphine . .
Dobrzynowska
Dobřinovská slndk01višeií
Donis5ena
Donissenova žlutá polochrupka
.
. .
Donissen's gelbe Knorp e lkirsche
Doucette
Doutese
Drogan<!
Droganova žl. polocluupka
Drogan's gelbe Knorpelkirsche
. . . .
Drogan's grosse gelbe Knorpel
. . .
. .
Drogan's Jeiow Bigarreau
Early Jaboulay
Early Lyons
Eltonkirsche
Elton HeJ!lrt . .
Eltonská srdcovka
Emilia Mednyáusky
Empress Eugenie
Eugeňja .
Fahnera
.
Fahnerova raná srdcovka .
Fahner's Friíhe Herzkirscher
Flamentiner
Flamische
. . .
Františkova chrupka
Fromma
. . . .
.
Frommo[Va černá srdcovka
Fromms Herzkirsahe
Friíhe aus Chlumec
Friíhe Boppárd
rriíhe Schwarze Knorpelkirsche
. . . .
Friíheste aus Libějovice
Friíhe,ste der Mark
Geante d'Hedelfingen
Geante de Badascon
Germersdorfer Grosse Kirsche
Germersdorfer Schwarze
Knorpelkirsche
Germersdorfská černá
chrupka
. .
Gobetova amarelka
Goryczká
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69
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37
37
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80
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80
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20
17
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10
10
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87
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?O
29

96
79
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XXXV.
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Griotte a Ratafia (Grosse)
84
GrioHe d'Osthe,im
100 II
Griotte du Nord
64 I
Griottc Précos~ d'Espagn i.
23
Griotte Précoce de Vacek
97
Griotte Tardive de Biíttn er
37
Griottier de Chanisy
60
Grolla
60 I
Gwllova chrupka . .
Groll's Bunte Knorp e lkirsche
. .
. . . . 60
Gros Gobet a Courte Quene 70
Gros Gobet de Montmorency 70
37
Grosse Griotte Douce
100
Grosse Lange, Lotkirsche
3?
Grosse Merise Bl&nche .
78
Grosse Prinzessin Kirsche
Grosse Schwarze Knorpel93
kirsche
.
70
Crosser Gobet
27
Guigne Belle d'Orleáns
1
Guigne d'Annonay
47
Guigne de Kriiger .
Guigne de Krupina .
31
Guigne dCi Schneider
.
85
Guigne I-Iátive de Lyons . 17
Guigne Jaune de Dochmissen
. .
69
Guigne Lucien . .
61
Guigne Marbrél Précoce
1
Guigne noire de Klecany
30
Guigne noire de Mšeno
72
Guigne noire de žalany
. 28
Guigne noire Hátive
. . 14
Guigne Précoce de, Coburg . 13
Guigne noire de Troprichter 33
Guindoux de Gascogne .
14
Hátive de Chlumec .
12
Hátive de Libějovice
7
llátive de Lyon
.
17
IIcítive de Molitorov .
15
Hedelfingenská chrupka
88
lledelfingenska kl·upna
třesnja
. . . .
88
Hedelfinge11: Riesenkirsahe
88
Hedelfiňska .
. . .
88
Herites (polochrupka)
. ?1
Heřmanoměstecká májovka
(srdcovka)
.
Hiszpanka slodka
64
Hortensia
44

'
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80
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13
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113
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Hořické pumry
Chatenayova skleňovka
Chatenayská
..
Chatenay's Schone
Chlumecká raná srdcovka
C hlumecká sezerna
C hrupavka GroHova
Chr upavka Vinklerová
Chrupka bílá, nová
Chrupka hnědá
lmpératricie Eugenie
Jaboulayova polochrupka
Jánovka
. . . .
Jánolvka mšenská . .
.
Kaiser Franz Knorpelkirsche
Kaiselfin Eugenie
.
Karešova raná srdcovka
Karle
Karšova
Karšovka
Kassinova raná srdcovka
Kassins friihe
.
. .
Kassinsfriihe Herzkirsche
Kaštánka
Kereszka
Klecaner schwarze Herz_
kirsche
Klecanská černá srdcovka
K.leczáňska

Knigha
Knightova raná srdcovka .
Knighťs friih e Herzkirsche
Knighťs friihe Sahwarze
Kohurger Mai Herzkirsch e
Koburská raná srdcovka
Kochs verbesserte, Osthcimer W eichsel
Konigin Hortensia
Konigliche Amarelle
Koroser W eichsel
Korosi meggy
Korošská višeň
Korošska visna
Kostelnice
Kostelnicka '
KozmJice
Královna Hortensie
Kráska ze Souvigny
Krásná z Marienhohe
Krásná z Ohio
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99
99
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12
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39
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XX.

X.
XXXVI.

86
58
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12

3
3

11
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19
45
30

30
30
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14

28

39
23
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14
13
13
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73

44
29
45
45
54

XXIII.

46
4&
72

55

XXIII.
XXII.
XLII.

45'
45

44

53

83

92

41

50

27
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1·

~~~
47 1
.Í? I 56
47

Tabulka

Kriigera
Kríigerova srdcovka
Kriiger's Heil'zkir.sch e
Kriiger's
Herzkirsche. zu
47
Fraukf urt
.
K riiger's Schwarze Ilerz_
kirsche
r.
47
3[
Kruviner Herzkir sciH·
Krupinská dud.eč ka
31
Krupiňská

40

XVI.

99

XLV.

31

Ksiažeca
34
2
K u pperova raná
La Turguine
24
Lauermannova chrupka
78
Lauermann's
IGrsch e aus
Samen mit wc>i ssc m Flcische
60
Leopolda
90
Leopoldovu st·dcovka
<JO
Leopolďs KirschP
90
Lihe~zaňska
Libčan.k.a
Libčanská
Libějická
Libějovická
Litoměřickli
I itoměřka

XXIV .

42
42
4'~

7

raná snlcovka
snlcovka

Lucie

~ucienkirsehe

Lutetia Winkleri
Luťovka
požna c·z. dlngoogonkova
Lyonská raná srdcovka
.\tájovka z Kjachty
.\fájovka Kohurská
Marchijska
Markétka
Má rynky
Mav Duke
).f cdiíanská čcrešně
Medňanská polochrupka
Medovka
. . .
.
Ministr Podbielski (Kochova Osiheimská zlepšemí)
Mjcdniaska
. . .
MolitoroYer Herzki rsch e
Moli torow ska
.\1ontmorenoy
Monstrucnse de Bavay
Moravka

42

IV.

16

51

XXI.

70

XXXI.

26

IX.

100

XLVI.

25

4~

61
6l
94
100

l?
l

1.3
2
91
34
34
16

16
5'5'

64

VIII.
XXVIII.

?3

82

XXXVII.

16
J5

15
29
44
22

31

I

XI.

115
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Morela pozdní (Amarelka
stinná)
More1la stinná
Mšener junikirsche
Napoleonova chrupka
Narszaňska
Nástupěnka

.
Niemiecka wczesna
Nitranská bělice (chrupka)
Nitranska bielice
Nitrzaňska

strana

100

109

L.

87

XXXIX.

32

41

XVI.

32
32
79

88

XL.

XXIV.

100
72

. ?8

48
34
2

Noble I chrupka)
37
N ouvelle ď Angleterre
Nyársardó
. .
. .
48
~iííaršaner Knorpelkirsche ., 48

Ňaršanská
Ňaršanská

čerešňa

48

chrupka

48

57

27
27
2?

36

OhájoYka
Ohio Bcau(y
.
Ohioská snicovka
Ochsenherz
Ochsenherzkirschc
Olbrzymka
Osthajmská
.
Ostheůmer Weichsel
Ostheimka
Ostheimská više!"t
Pandy gaas Weichsel
Pelzkirsch e
Pivky
Pivovky

78

84
45
49
49

49

93

21
PlotišCská st·dcovka
21
50
Poplzská černá srdcovka
85
Póziía Schneidra
2
Pravlovka
2
Précoce de la Marche
7
Précoce de Libějovice
58
Princezna Eugenie .
26
Princova sladkovišeií.
Pí·eloučské pumry
75
Pumra
51
Purkmistrovka .
. . • 18.
RamOIIl Oliva (srdcovka)
35
Raná z Marky
2
44
Reine Hortense
82
Riesenkirsch~
17
Rose de Lyons
77
Rosenkirsche
Rote Maikirsahe
34
Róžova wielka (pol.)
24

I

XLII.

58

XXV.

30
59

XI.
XXV.

Pločiszcza

116

XIV.

63
63
8-!
84
84

35

XIII.

60
27

XXVI.
IX.
XVIII.

44

Pofiil. ~ Textl Tabulka
člslo
strana

I Tabulka

číslo

Růžová Uešně
Růžovka
.

77

.
??
Rychlíce Boppardská
5
Rychlice německá
2
Sametovka
75
Sercova
43
Sercowa plod1'ía
62
Schallaner Herzkirschc
28
Schneiderdva pozdní
chrupka
. . 85
Schneider's spiitc Knorpelkirsche
, . .
85
Schiine von Chate1nay
99
Schiine von Chouisy- .
37
Schiine von Marienl1iihc
41
Sehiine von Ohio
27
Silva de Palluan
58
Skalka
. . .
?4
Skleněrrka šafnejská
99
Skleněnka z Chouisy
37
Skleňovka Choisská
3?
Skořicovka
88
Sladkovišeň raná
3-t
Slatiňansk<i obrotvská
chrupka
5:!
Smrt~Ika
..
. .
.
69
Spanische Friihweichsel
o4
Spanisahe Glaskirsche
64
S1·dcovka královská (Černá
srdcovka)
.
63
Srdcovka mšenská
72
Srdcovka přeúrodná
62
Srdečnice
. .
47
Siisse Friihweichsel
34
Svatojanka
. .
72
Sychrovská chrupka
49

94

XLIII.

83

XXXVII.

46

XIX.

43

XVII.

61

XXVI.

72

XXXII.

71

XXXI.

54
6-i

63

XXVII.

64
92
40
?5
33

73

XXXII.

84
42

XXXVIII.
XVII.

90

XLI.

54
70

.

.

špekovka

. .
.
Tčohlovická chrupka
Thurn Taxis
. . . .
Troprichterova polochi·upka
Troprichter's schwarze
Kno·r pelkirsche
,
Troprychtera
Truskavce
Tiirkine

XXXIX.
I.

Szklanka
šalanka

.

I

11

Szampaňska

šampaňská polochrupka
Španělka ' I
. . ~
španělská višeň

86

28

33

31
81
24
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JW_o_ _ s!rana
Turkyně

Tíirkische Kirschc
Uherka tvrdá
Uherka, velká chrupka
Umrlčí panna
Vacka,
. ,,
Vackova višeň
Vacek's Friihweichsel
\Vantschova griotka
Valpurgiská
.
Walpurgis Kirsche
Waterloo (černá srdcovka)
Wein Kirsche
.
Velichovka chrupka
Veliký Gobet
.
Velká čel'llá chrupka
Velká plavka
. .
Vídeňská raná SJ'(lcovka
\V iedeiíska wczcsna
Wilkowa
Will a weczesna
.
Villennes Herzkirsche
Villeneuská srdcovka
Willova raná snlcovka
Will's friihc llerzkir~ehc
\Vilneza
Windsorská chrupka
Winklerova č.erná clll'upka
vVinkler's Sch wa l'Z(' K1101'pelkirsche
Winkler's
.W ei;;e
llerzkirsche
Višeií májová
Wišnia Bíittne~·a

XII.

101

XLVI.

32

XII.

65

74

XXXIII.

6'5
66

75

XXXIII.

85

XXXVIII.

102

XLVII.

15

III.

68

17

XXX.
IV.

47
103

XIX.
XLVII.

24

VIII.

34
45

XIII.
XVIII.

62

XXVII.

49

XX.

37

XIV.

_,

')-

23
l)-

-Y

73

64
7.6

70
93

60
6
6
36
8
59
:;<)
8

s

'59
38
94
94
61
34

97
34

Vítovka molito)l·ovská

15
84
84
25

Vlasatice
Vlk Karel
Vlkova obro/Vská srdcovka
Vlk's Riesenki rsche
Vlk Sláva
Volské srdce
Ziklova chrupka
Ziklovka
žalanka
žlutka
1

Tabulka

33

24
24
9;
92
69

Višňák

Vlasačka

I

36
36
53
63

40
40

28
69
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