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Za mého víceletého pobytu v cizine a studiem cizí literatury
odborné jsem se přesvědčil, jak se věnuje všude jinde mnohem a
mnohem větší pozornost tvarovým stromům ovocným, zákrsky v to
počítaje, než u nás. Od té doby pak, co jsem se do vlasti navrátil,
neustále propaguji slovem i písmem pěstování těchto velmi vděčných
stromů a podařilo se mi mnoho set záje"mníků pro věc tu získati.
Každý začal nejprve s nedůvěrou s několika stromky, brzo ale
nasázel větší množství dalších, poněvadž se přesvědčil o nesčetných
výhodách těchto .
. Nyní ale se množily a množí neustále dotazy, ve které české
knize možno nalézti podrobný a populární t. j. srozumitelný návod,
jak se mají stromky správně řezati a ošetřovati vůbec. Prostudovav
všecky stávající české spisy, nemohl jsem s dobrým svědomím
ani jediný doporučiti. Buá jsou příliš stručné a povšechné, tedy
pro laika naprosto nedostačitelné, nebo ptiliš theoreticky, nesrozumitelně a nezáživně podané a mnohé i nesprávně psané, takže
naprosto nevyhovovaly. Odhodlal jsem se tudíž k sepsán{ takové
knihy, ve které by každý, i úplný začátečník nalezl vše, co věděli
potíebuje a již od r. 1912 na tom pracuF, stále opravuji a doplňuji,
aby obsah byl co možno úplný a vlastními poznatky opatřený.
Snažil jsem se, aby obsah byl jasný a srozumitelný; jak
daleko se mi to podařilo, ponechávám úsudku čtenářů. Také jsem
hleděl, abych mohl uvdejniti co nejvíce obrazů, nebol jeden obraz
povi mnohdy vice, než dvě strany textu a pak hlavně, že z fotografií jest. viděti skutečnost a nescetné dobré, až .lákavé příklady.
Vydávám tuto knihu s přáním, aby co nejuice přispěla k roz~
šířeni ovocnictvi a aby každému podala vše, co věděti chce,
Chrudim 1925.
AUTOR.
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Úvod.
Není nic vděčnějšího a nic nám nť'působí tolik zábavy, radosti
a užitku, jako ovocný špalír, na vhodném místě účelně a nejlepšími
tabulovými druhy ovoce založený a správně ošetřovaný a možno
skutečně každému majiteli zahrady nebo domu doporučiti, aspoň
pokus učiniti. Pro divoké vino, břečťan a pod. pnoucí rostliny
jest dosti místa na besídkách, verandách a pod.; stěny domů mají
býti věnovány pouze tvarovým stromům ovocným.
Každá stěna obydlí, chlévů, stájí, stodoly, dílen, továren
a jiných budov, každý plot a pod. má býti pokryt ovocnými špalíry.
Kéž bychom dospěli v brzku tak daleko, jako ve Francii,
kde každý rolník má všechny stěny ovocnými tvary pokryté a velice
dovedně je ošetřuje a jistě, že kdyby nebyly výnosné, tak by je
nepěstoval.

Nevyužití holých zdí a plotů jest opravdu veliká národaztráta pro nás. Uvažme, co krásného tabulového
ovoce dalo by se vypěstovati, kd,Dy na všech zdech domů a na
všech plotech se pěstovaly tvarové stromy ovocné. Co peněz by
se ztržilo za toto tabulové ovoce, které po většině se k nám do-.
váží (z Tyrol a j.), místo co by se mělo od nás vyvážeti.
Jest třeba jen vzbuditi zájem a porozumění pro pěstování
tvarových stromů ovocných a pěstování ovoce vůbec a dokázati,
že ošetřování není nikterak obtížné, neboť vlastně hlavní práce,
jako zaštipování, vyvazování a ničení škůdců spadá hlavně na dobu,
kdy má každý nejméně práce, to jest od května počínaje a v létě.
V tu dobu každý nejraději se zdržuje v zahrádce, sleduje vývin
rostlinstva a rád takové, vlastně zábavné práce vykonává.
Abych interesenty přesvědčil o tom, že to vše není pouze
theorie na papíře a že skutečnost nevypadá jinak, uveřejnil jsem
v této knize velké množství fotografií od majitelů zahrad , kteří
již dlouhá léta se zabývají pěstováním tvarových stromů ovocných
s nejlepšími výsledky a interesenti se mohou u těchto osobně
hospodářská

přesvědčiti.
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se u nás dopos\l.d pěst_í poměrně málo
tvarové- stromy ovocné?

Dle statistiky pojídá každý průměrný člověk u nás as 8 kgovoce ročně, avšak dle lékařských zdravotnlch návodů má každý
člověk jísti aspoň 80 kg ovoce ročně; kdybychom toho . docílili,
pak by nebylo tolik chorob nervových, střevních, žaludečních,
srdečních, zkornatění cév a j.
Kolik nesčetných milionů čtverečných metrů stěn na domech
jest prázdných, kde by se. snadno docílilo mnoho milionů kgnejkrásnějšího a nejušlechtilejšího ovoce, a. to bez zvláštního na•
máhání a snad obtížného pěstování.
V čem ale leží ta vina, že zvláště rolníci na venkově jsou
tak zaujati proti zákrskům a hlavně proti . tvarovým stromům (špalírům) na zdi? A zvláště rolníky by bylo zapotřebí pro věc tu
nejprve získati.
Měl jsem častěji příležitost na venkově mluviti o využitkování
zdí na obydlí a hospodářských staveních vhodnými ovocnými druhy
a tvary, a téměř vždy jsem slyšel, Že prý ovocné špalíry udržují
zdě vlhké. Toto jest ale pouze domněnka, neboť ve skutečnosti tomu
tak není, a skutečnost s nesčetnými příklady dokazuje pravý opak.
Druhá hlavní příčina takové nechuti k ovocným špalírům jest
nezdar, v jednotlivých případech náhodou shledaný. Stal se mně
mezi jiným případ, že jsem našel na východní stěně domu nasá- ·
zenou hrušku "Král Karel Wiirtt:mberský". Hruška: tato sama
o sobě jest k jídlu takřka · neschopná a nemá-li dosti slunce, tak
neuzraje vůbec. Proto jest také volba vhodných druhů nejdůlezi
tější podmínkou dobrého zdaru.
Konečně třetí, hlavní důvod jest ten, že na venkově má lid
ještě málo vhodných příkladů, které by povzbuzovaly k následování. Jest dostatečně známo, že dobrá věc se veli-ce rychle rozšíří
a vidí-li jeden občan u druhého něco praktického a dobrého, tu ve
vlastním zájmu hledí co nejdříve něco podobného · si zaříditi. ·
Kdyby v každé vesnici a v každém městě byly aspoň při
jednom domě řádné ovocné špalíry, jistě by v brzku se všeobecně
sázely. Znám něko l ik takových případů. Ku př. v Chrudimi se
v posledních létech vysázelo v zahradách a na d0mech veliké
množství tvarových stromů, poněvadž jest zde několik vzorných
příkladů. Nebo v ob~i ,Ukfe pokusí'mlP má za~loužilť ovocnář
a pomolog- p. Fr. Slav.!bo pokrytím misky' a rabonelne vedenou
tvarovou a zákrskov~
něKolik sousedů tva-

:zac
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rové stromy (hlavně kolmé kordony) a zákrsky. Podobných pnpadll jest mnoho a mnoho.
Na venkově jest to hlavně učitel, který může si vzorné špalíry
nasázeti a sousedy k vysazování nabádati a je o ošetřování poučiti.
Další příčina malého rozšíření tvarových stromů jest ta, jak
mně bylo nesčíslněkráte řečeno , že si takový majitel tvarových
stromů neví rady s řezáním a ošetřováním. Nesčíslněkráte při
přednáškách a jiných příležitostech mi bylo řečeno : "Rád bych
tvarové stromy pěstoval, těšilo by mně to, ale nevím si s tím rady;
nevím jak mám řezati, ošetřovati atd. České spisy o tom žádné
neexistují, neboť stávající dosud spisy vesměs podávají návod, jak
stromky vypěstují ve školce, ale žádný neudává, jak se mají dále
ošetřovati a řezati; nebo některé to podávaií v tak suché, theoretické formě, že to nejsme absolutně schopní pochopiti a v němec
kých spisech, které namnoze jsou velice cenné, nerozumíme opět
mnoha a mnoha výrazům. Ani naše časopisg odborné o tom
takřka zcela nic nepíší. Dejte nám dříve praktické a populární
spisy, dle kterých bychom mohli snadno pracovati, a uvidíte, jak
rychle se tvarové ovocnžctví rozšíří."
Tak a podobně slyším neustále mluviti a bohužel jest to
plná pravda. Naše ovocnická literatura jest naprosto nedostatečná. :J
Prohlédněme si ku př. všecky ročníky odborných če~kých časopisů
a snad nikde o tom nenajdeme řádného pojednání.
Naši ovocnářští úředníci (okresní zahradníci odborní učitelé) ,
by měli hleděti více praktické příklady předváděti.
Také dobrými světelnými obrazy lze věc tuto účelně propagovati, a když by se posluchačstvu předváděly stále jen dobré
a lákavé příklady. není pochyby, že by se v brzku získalo velice
mnoho následovníků.
Dále se vytýká, Že dům se špalíry nevyhlíží hezky. Ovšem,
když se špalíry nesprávně a nedbale ošetřují a nebo vůbec neošetřují. pak ano, ale jsou-li správně pěstovány, pak zajisté jsou
velice krásné a dojem rozhodně zvýší.
Mimo to musíme uvážiti, že na zdi můžeme pěstovati i to
nejušlechtilejší ovoce (ku př. kalvill bílý zimní, broskve, meruňky,
zimní máslovky, ušlechtilé révy a j.), které na volných stromech
buďto vůbec pěstovati nelze, nebo s nevalným prospěchem, dále,
že špalíry mnohem pravidelněji rodí, musíme přijíti k nahledu, že·
skutečně zaslouží pěstování tvarového stromoví co největšího rozšíření a že nemá býti žádná zeď, pro pěstování tvarových stromů
se hodící, prázdná.
Spis tento jest určen hlavně k tomu, aby se četnými vzornými příklady získal zájem o pěstování ovocných zákrsků a jiných
tvarů a abych dokázal, že celá ta věc není žádným pouhým ideálem
nebo pouhou theorií, nýbrž že skutečně již četné osvědčené pří
klady existují.
Hlavně pak ale
milovníkům stromoví
praktický a osvědčew'
~y a tvarové stromky

ovocné ošetřovati a řezati. Popsaný způsob jest skutečně osvěd
čený a každý, kd() přijde do mé zahrady, ve které výhradně tuto
methodu uplatňuji, obdivuje stromky ty, zvláště když jsou v plném
květu, nebo obaleny nádherným o vocem. Mimo to jest mnoho
jiných vzorných tvarových zahrad, z nichž hlavně uvádím tvarové
a zákrskové ~ahrady p. Dr. Dohnálka v Háji u Opavy, p . F. Slavíka,
statkáře v Uhřeticích a tvarová zahrada p. E . Zycha, profesora
v Chrudimi. Fotografické snímky ze všech těchto zahrad byly mi
laskavě dány k disposici a nebo dovoleno fotografovati a vyslovuji těmto pánům zde můj dík.(

Všeobecné poznámky o tvarových stromech.
Projevovaná často obava, že různé a častější řezy, jež tvarové
stromy vyžadují, vlastně škodí, je lichá. Takové stromy řeží se dle
potřeby po celý rok (pokud nenastanou tuhé mrazy), aniž by způ
sobovaly nějaké poruchy v oběhu šfáv, neboť právě proto, že řez
rozdělen je na různé měsíce, jest stromům velice užitečné, neboť
stromy mohou tyto účinky snadněji vyrovnati a rány způsobené
řezem lépe zahojiti, proto že se vykonávají v době vegetační. ·
Třešně a slívy nehodí se naprosto k pěstování špalírů, protože
takové nesou málo plodů a při tom nelze zabrániti brzkému : odumírání plodových větévek. Pro ně je nejvhodnější tvar yolný
krsek, polo nebo vysokokmen. Vyjímku činí zde višně, zvláště
višeň ostheimská, pro severní stěny q;marelka stinná. Broskev
hodí se k pěstování jak na špalíru, tak i ve tvaru volného zákrsku.
Není správné, býti netrpělivým, když některý strom nechává
déle čel<ati na ovoce. Každý strom musí dosíci dříve plodnosti
schopného stáří, které nastane u některých druhů velice záhy,
často již v druhém roce, u jiných také značně pozdě, u gravštýnského a míšenského jablka až po desátém roce. Každý strom má
svůj cíl; nejdříve vytvořiti řádnou kostru větví a teprve, když
docílil toho, nastává tvoření květů.
Neúrodné stromy nemají se sázeti a máme-li takové na zahradě, je lépe přeroubovati je, protože je škoda místa, které zabírají.
Neúrodnost mohou ale zaviniti také ještě příčiny jiné, jako
hluboké sázení, spodní voda, špatná spodina (kamenitá), hmyz,
houby a pod. Neodstraní-li se takové příčiny, nepomáhá a9i pře
roubování druhem nejúrodnějším.
V této knize není možné popisovati vše podrobně; zde jsou
udána určitá pravidla a zásady, dle kterých jest možno a potřeba se
říditi. Vyjímky jsou velmi rozmanité a je povinnosti každého, sám se
cvičiti, pozorovati a studovati, konati pokusy !l získávati zkušenosti.
Všechny stromy, které mají být ošetřovány dle těchto pravidel,
musí býti ovšem zdravé a dobře růsti. Chorobné a špatně rostouci
stromy neřežeme vůbec, ale pokusíme se pomoci jim zaléváním
.ekutým hnojivem nebo pokrytím misky hnojem, zmlazení atd.
:Zacházejte Ait.l'.tl.l
e knihou!
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Stromy, které stojí uprostřed houštin, ve stínu nebo na spodní
vodě, je lépe přesaditi, jsou-li toho schopn~, ale ne řezati, protože
by to bylo bezúčelné.
_
Na nes četných stromech, -které jsem vide!, opakují se střídavě
hlavně následující chyby :· Příliš dlouhé plodonosné vetvičky, krátceseřezávané výhony hlavní, .vedoucí, špatné nesprávne stavené koruny, hluboké sázení; na místo m(sek okolo kmene hustý trávník,
naprosto - nedostatečné ošetřování, odumřelé pahýly, suché větve,
rakovina, nevápněná půda, str9my nepostřikují se ochrannými
prostředky (stromovým karbolinem), kořenové výhonky, lišejníky
a mech na kmenech i vetvích atd. Dále úplně zdivočilé špalíry
bez jakéhokoliv řezu, nebo řezané nesprávně jako živ_ý plot, všechny
letorosty přerůstající určitou přímku, seřezávají se stejně zákrsky
se zakrnělými spodními vetvemi a zdivočelými větvemi hořeními,
vše huste prorostlé, nikde žádné rozdelení, žádné serie, žádné vedoucí výhony, příliš mnoho vidlic a vůbec zanedban!J řez. Zaštipování za zelena se neprovádí, nedostatečná výška základního
kmene, která má obnášeti u všech tvarů 40 cm atd.
Ramena kordonů bývají na uvolněných drátech a uhnilých
dřevěných sloupcích, nedostatečně vyvázaná a s nedostatečným
vývinem do délky a každoroČŤlÍm řezem v_edoucího výhonu, plodové
ratolesti mají metrovou délku. Celý strom plazi se těsně pti zemi,
protože mu schází 40 cm kmen. Jak může takový stromek prospívati?
Staré, přerostlé stromy jsou přeroubované vysoko v koruně.
Škoda práce a času I Dále než 7 m od kmene nemá se roubovali.
Z nových roubů mají se tvořiti nové větve, které mají nésti ovoce.
Příliš dali'!kým přeroubováním od kmene omezuje se vývin nových
roubů. Všechny přestárlé stromy je lépe odstraniti, protože nedají
žádného užitku. "'
Každý začátečník má míti od každého tvaru alespoň jeden
strom, tedy jeden volný zákrsek, jeden špalír a jeden kordon a na
těch má se cvičiti. Ošetřování vysokokmenů je v základě to samé,
zvláště u mladých. Správným ošetřováním docilují se rychleji
silné a zdravé stromy se silnou kostrou větevnou, která podmiňuje ranější a pravidelnější úrodnost, než špatné ošetřování. Cvil.
a znalost v ošetřování ovocných stromů dociluje se bedlivým po·
zorováním při ošetřování tvarových stromů.
Všecky umělé tvary, na kterých nemohou míti jednotlivé
větve vzdálenost alespoň 35 cm od. sebe, jsou neužitečné a nepraktické a možno je nazvati pouze titěrnými hračkami.

Hlavní podmínkou pro tvarované stromy
ovocné a z~krsky jest správná podložka.
Většina nezdarů při pěstování ovocných tvarů a zákrsků ~rátce zákrskových stromů jest zaviněna nesprávnou podložkou.
Casto vidím v různých zahradách tvarové stromy velmi blljně

rostou<;í, přímo nezkrotitelné, zdivočelé, bez nejmenší . úrody; když
pak proh~eidnu podložku, shledávám vždy, že strom jest šlechtěn
na nesprávné podložce, t. j. na pláněti.
Poněvadž h_lavní podmínkou pro zdar všech zákrskových .
stromů jest správná zákrsková podložka, pojednám o bodu tom
poněkud · obšírněji.

Pro vysokokmeny a polokmeny .všech druhů stromů se po-

užívá

pláně. tvoří dlouhé silné kořeny, bujně roste,
·
Pláně
kterážto vlast-

nost se přenáší i na šlechtěnce.
Zákrskové po<;lložky jsou ~ro každý druh stromu jiné: pro
hrušně jsou kdoule, pro jabloně duzeny (doucín) a jánče, pro
třešně a višně mab alebky, pro meruňky, broskve, slívy a švestky
žilienky nebo švestky, pro drsn~ polohy ~irobalany.
Kdoule má zakrslý vzrůst, následkem toho i šlechtě
nec roste zakrsle;
tvoří velké množství
slabých a jemných
vlasových kořenů,
kdežto pláně tvoří
pouze několik dlouhých silných kořenů.
Rozdíl v kořenech
jest jasně viděti na
obrázku č. 2. Kdoule
se ale nedaří v každé
půdě; na př. v suché, těžké a studené
půdě se naprosto
nedaří, strom krní a
· brzy zajde. Kdoule
vyžaduje půdu dobrou, a poněvadž
nekoření příliš do
hloubky ani do šířky,
může se snadno při
sázení nevhodná zem
vyjmouti a nahraditi ·
dobrůu. Do špatných Obr. 2. Zákrskové a tvarové stromy musí býti šlechtěny
půd se musí sázeti na zákrskové podložce (vyjma několika druhů); v levo
větší tvary na pláňa jsou kořeny dvouleté hrušně na pláněti, v pravo jsou
dvouleté hrušně na kdouli. Rozdíl jest na prvý
tech šlechtěné. Kdo kořeny
pohled viditelný. Foto ze zahrad autorových.
chce věnovati svým
stromkům náležitou
péči, může i v suché a chudé půdě sázeti stromky na kdoulích;
musí ale dle potřeby vydatně zalévati a přihnojovati. V Tyrolsku,
Nesliňte pretů1
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v Meranu, Bolzanu a j. mají na př. vysázeny tvarové stromy na
suchých stráních, ale v době vývinu ovoce neustále nosí nahoru
hnůj a vodu v putnách.

Velmi důle
žité také jest v suchých půdách a
studených polohách pokrýti zem
koi stromku, t. j.
misku
setlelým
hnojem, čímž se
chrání před vyschnutím a v zimě
před zmrznutím.
Některé druhy hrušek se ale
na kdouli nedaří,

Špatně

srůstají;

jiné opět tak pří
lišně
rodí, Že
strom se záhy vyčerpá, neroste až
zajde. Není ale
možno přes<1ě říci,
které druhy se na
kdouli rozhodně

pláně má jen několik silných kořenů, kdežto duzen (v levo) má
nesčetné vlasové kořínky.
Jánče se liší od du?:enu tím, že nemá tak chloupkaté listy
a mladé letorosty a slabšími kořínky. Tyto jsou jemné a velmi
křehké. Proto mají stromky na jánčeti šlechtěné slabší vzrůst,
a musí míti kůl; rodí velmi záhy. Používá se jen na menší tvary
a jen do dobrých půd. Ve špatných půdách musíme pilně přihno
jovati. Od jánčete jest několik variet, z nichž jest nejlepší jánče

žluté metské; má široké listy, výhony silné, ale zakrslé a v paždí
mají malé nádorky. Kořeny jsou žluté, křehké, daří se však
i v půdách, kde červené jánče Tprospívá.
V poslední době se zavádí nová varieta francouzského pů
vodu "Paradis amélioré"; má černavé dřevo, silný vzpřímený vzrůst,
výborné zakořenění. Svojí povahou se však blíží spíše duzenu
a k těmto se také čítá.
Duzen jest na letorostech a na spodu li~tu u stopky vlnitý
neb plsťnatý. Netvoří tolik odnoží jako jánče a dřevo má červeno
hnědé. Také od těchto jest nová v.arieta ,;Doucin amélioré", která
roste zdravěji a netrpí rakovinou.
Ouzen se rozezná od jánčete tím, že nemá kořeny tak jemné
a křehké, nýbrž ohebné a tuhé; netvoří také tolik vlasových ko. řenů, jako jánče. Jsou ve výběru půdy skromnější, tvoří větší
kořeny, mohou tudíž vyvinouti také větší strom. Proto se používají
k vypěstování větších tvarů, nebo pro druhy, které samy o sobě
mají slabý vzrůst.
listů

O podnebí (klima).

nedaří, po,aěvadž
Obr. 3. Rozdíl v kořenech: v levo
podložky - duzenu, v pravo pláně.
autorových.

kořeny

zákrskové
Foto ze zahrad

zde hraje hlavní
roli půda, jak
v předu uvedeno.
Na kdouli se

rozhodně nedaří,

nebo brzy vysílí: Kongresovka, Grumbkovsk~ máslovka, Marie
Luise, Guyotova, Boskova, Křivice, Capiaumont, Uroděnka, Viennská,
ijělička, Napoleonka, Děkanka zimní, Mortilletova máslovka, Idaho,
Cáslavka, Wiliámova, Charneuská, Klappova, Krassanská, Louisa
Goethe, Lectierova, Mechelinská, Olivier de Serres, Van Marum.
Na malých tvarech v dobré půdě a při pečlivém ~ošetřování
(hnojení, zalévání, kypření), se mohou také na kdouli pěstovati,
jinak ale jen při použití mezišlechtění, t. j. na kdouli se našlechtí
některý druh, na př. Pastornice, Hardyho máslovka neb jiné a na
tuto pak teprve druh z výše jmenovaných.
Větší tvary, jako zákrsky, víceramenné palmety a pod. se
mohou šlechtit na pláně; úrodnost začne sice v pozdějších letech,
jest pak ale trvalejší a dosáhne vyššího stáří.
Pro jabloně se používá jánče neb duzen. Obě podložky rozeznáme od plánětt- na prvý pohled. Všimněme si na obrázku, jak

.

Zajisté si každý všimnu! na ovocných výstavách, že některý
vystavovatel má převahou krásná jablka a špatnější ·hrušky, jiný
opět obráceně, krásné hrušky a špatnější jablka. Dále mi\žeme
pozorovati, že jeden a týž druh jablka, ku př. Parména zlatá jest .
u některých vystavovatelů dvakrát tak velká, než u jiných.
Tento rozdíl lze odvoditi hlavně od podnebí. Mají zde sice
vliv ještě jiní činitelé, ku př. půda a ošetřování, ale i za stejných
těchto podmínek nalezneme často rozdíly značné. Jest známo, že
hrušky potřebují poměrně více tepla než jablka. Máme kraje, ku
př. horní Polabí (Lovosicko) a j., kde hrušky mají pověstné, ano
světové jméno (jsou to hlavně Solanka, Koporečka, Boskova
láhvice a j.), jiné kraje opět jako Chrudimsko, Hradecko a j. vynikají zase převahou ~jablečnými kulturami. ' Dle toho můžeme
zcela dobře rozděliti Cechy na různé oblastě dle podnebí, t. j.
dle převážné kultury ovocné ; zrovna tak, jako máme vinařské
podnebí (Mělnicko, Litoměřicko), můžeme určiti a pojmenovati
hruškové podnebí, jablkové podnebí, ·švestkové podnebí a broskvové
podnebí.
Ve Francii ku př. převládá hlavně vinařské, broskvové a
hruškové podnebí. V celé Francii se pěstují hlavně Děkanka zimní
2

:Za poškození neb pošpiněni knihy
·

plati se náhrada.
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a Angulémka; zvláště Angulémka krátce "Duchesse" všude zvaná,
jest ve Francii každému známá a ze všech nejmilejší a pěstuje se
jí tolik, jako všech jiných odrůd dohromady.
· Německo má zase převážně jablkové klima (v Porýní též
vinné klima). Viděl jsem ku př. plody Parmény zlaté z východního
Německa (od Královce), které byly přímo obrovské, od Blenheimské
renety téměř k nepoznání. Vývinu tomu přispělo ovšem hlavně
vlhké, přímořské ovzduší, které má na vývin plodů ohromný vliv.
Také v Korutanech, v údolí řeky Drávy jsem viděl Parmény tak
velké a skvostně vybarvené, Že u nás jen na tvarech a při zvláštní
péči se takových plodů docílí.
Jsou ku př. hrušky, které v některých krajích se daří a výborně se vyvinou i na vysokokmenech, jinde je musíme pěstit
výhradně jen na špalírech.
Důležitost podnebí padá hlavně na váhu při pěstování ovoce
ve velkém, kde musíme s určitým zdarem počítati a bylo by nerozumné sázeti v krajích jablkových hlavně hrušky. Proto jest
nutno dříve se o podnebí řádně informovati. Při pěstování v malém,
pouze v zahradách, to tak dalece na váhu nepadá.

Poloha.
Zrovna tak jako podnebí, jest pro ovocnictví důležitá poloha.
Známe krajiny, které mají mírný sklon k jihu; zde se daří ovocné
stromy jistě dobře. Naproti tomu opět krajiny se svahem k severu
jsou chladné, stinné a vlhké, pro ovocnictví racionelní nevhodné.
Dle toho pak jmenujeme polohu jižní, východní, západní a severní, w
s různými mezistupněmi. Všecky tyto polohy jsou pro ovocnictví
vhodné, vyjma severní; ovšem že nejvhodnější jsou jižní, jihovýchodní a jihozápadní.
Mimo to jest také důležito, je-li poloha chráněná nebo
otevřená či exponovaná.
Jabloně vyžadují polohu spíše chladnější, západní a východní;
jednotlivé odrůdy činí pak ještě zvláštní větší neb menší nároky.
Hrušně musí míti polohu teplejší, chráněnou; pro studené kraje
se hodí spíše odrůdy letní a podzimní. Totéž platí i pro jablka.
Příliš větrné polohy s průvanem jsou pro ovocnictví nevhodné.
Jsou mnohá údolí, jimiž táhne neustále průvan a jest známo, že
v takových místech mnohé rostliny vůbec nerostou (růže, jemnější
konifery a j.) a to jen pro průvan. Ovocné stromy tam sice rostou,
ale ovoce se přizpůsobí, jest tvrdé a trpké.
Takové větrné polohy se dají zlepšiti různým způsobem:
chceme-li pěstiti jemné, tvarové ovoce, postavíme ochranné zdě.
Při větších kulturách zákrsků neb stromů, získáme ochranu vysázením na hranici většího množství rychle rostoucích křovin a
stromů, o které se pak vítr zaráží.
Příkré svahy, svojí polohou jinak příznivé, se učiní k sázení
schopnými tím, že se postaví terasy. Pomocí těchto teras můžeme

každý svah výborně využitkovati a k sázení schopným učiniti. Na
terasách se vláha zadržuje a úrodná ornice se neodplavuje.

Půda.
Vedle podnebí a polohy jest jakost půdy nejdůležitější pro
zdar pěstování ovocného stromoví. Poněvadž ale můžeme tuto
dle potřeby vyměniti, nebo zlepšiti, můžeme tudíž tvarové stromy
všude pěstovati.
Bohužel setkáme se časlt se špalíry, které jsou vsazeny do
půdy beze vší přípravy. Viděl jsem, jak byly sázeny špalíry ke
zdi do půdy nezkypřené, nezlepšené, nepohnojené ; udělán prostě
důlek, stromek tam vstrčen, zasypán, a dosti. Od takovýchto
špalírů nemůžeme nikdy mnoho očekávati. A právě pro špalíry
má býti půda co nejbohatěji a co nejlépe připravena, poněvadž od
nich očekáváme hojnou úrodu a ovoce krásné, vyvinuté a delikátní.
Projděme nyní jednotlivé druhy půd, které se nejčastěji vyskytuji a jak se pro náš účel hodí.

1. Zahradní zem
máme nejčastěji k disposici. Tato povstala obyčejně během desítiletí
neb století větráním hornin, rozkladem různých organických látek
a z hnoje. Taková zem jest nejcennější.

2. Humusová zem
povstala dlouholetým a stálým rozkladem organických látek (rostlin).
Humusové země jsou tmavé barvy, jsou teplé a vlhké, ale chybí
jim minerální látky, a ty musíme dodati a sice hlavně vápno.
Takový humusový pozemek můžeme pokrýti 10 cm silnou vrstvou
slínu a pak promíchati. Také dřevěný popel nebo jíl se vhodně
může přidati.

3. Jílovitá

půda

se vyskytuje v různém složení a jest bud chudá nebo úrodná,
lehká nebo moc těžká a vazká. Lehčí, písčitý jíl, promíchaný
s kompostem, jest výbornou půdou pro ovocné stromy. Silnější a
vazčí jíl, který rolníci nazývají pšeničnou půdou, se pro menší
špalíry méně hodí, poněvadž v něm stromy příliš ženou na dřevo;
dá se však zlepšiti vápnem neb odpadky ze stavby. Pro vysokokmeny a zákrsky se hodí výborně. Musíme-li ji použíti, promícháme
ji řádně kompostem neb pod. por~sními hmotami.

4. Vápenitá

půda

jest dobrá, neboť ovocné stromy potřebují
Zvláště třešně a broskve nemají vápna nikdy

velmi mnoho vápna.
dosti; většinou, když
broskve z mládí hynou, možno to přičísti na vrub nedostatku
vápna. Také jabloně, zvláště lepší odrůdy, hlavně renety potřebují
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mnoho vápna. Hrušně jsou skromnější. Vápenité půdy nutno hojně
hnojiti chlévským hnojem.

5.

váděti. A zvláště při sázení tvarových stromů se musí
vše prováděti, poněvadž se jedná o cenné stromky.

Písčité půdy

jsou všeobecně chudé. Chybí jim obyčejně výživný
vápno a vazký jíl. Jinak zase jsou ale propustné,
vliv na vývin plodů. Je-li písčitá půda zároveň
to nejlepší půda. Dáme-li ku př. jablka z různých
jsou z dobré hlinitopísčité země ty nejlepší.

humus, potřebné
což má značný
hlinitá, pak jest
půd vedle sebe,

6. Štěrkovitá a kamenitá půda
jest nejšpatnější a musí se před sázením zlepšit. Takovou půdu
vyjmeme do hloubky 70-100 cm a nahradíme jinou zahradní
zemí, máme-li docíliti dobrý výsledek při pěstování. V takové půdě
rostou ještě nejspíše třešně, višně a lískové oříšky.

Příprava půdy před

sázením.

Hlavní podmínkou pro zdárný vývoj špalírů a stromů vůbec,
jest v prvé řadě řádné připravení, t. j. zpracování a pohnojení
půdy. Musíme uvážiti, že chceme, aby nám špalíry dávaly stále
to nejlepší ovoce a musÍgte tudíž hleděti, abychom jim dodali do
půdy dostatečné množství potravných látek, aby se plody skutečně
vyvinouti mohly. Nikdo by neměl dříve špalíry sázeti, pokud půdu
co možná v největší šířce neobohatil vápnem, kompostem a hnojem.
Z umělých hnojiv jest nejlepší Thomasova struska, z ostatních
pak hlavně kompost, hnojůvka, hnůj a také vápno jsou nejvydatnější a pro tvarové stromy nejlepší.
.
Dobrá zem pro špalíry a stromky v nádobách se připraví:
z 5 dílů pařištní země, 5 dílů staré, křehké hlíny, nebo dob:-é
staré drnovky a 1 dílu hrubého písku; tyto díly dáme na hroma<tú
a na každý krychlový metr této směsi přidáme: 10 kg vápna,
10 kg sazí, 5 kg holubího nebo slepičího trusu, 5 kg Thomasovy
moučky a 5 kg dřevěného popela nebo 1 kg draselnaté soli.
Celá směs se několik"ráte přehází, aby se vše dobře promíchalo. Nyní to necháme několik měsíců ležeti. V této zemi
poroste pak každý špalír a výsledky budou znamenité.
Ke každému stromu přidáme dle možnosti co nejvíce takto
připravené země a zmícháme ji s místní zemí v jamce.
Také není nutno, aby všecky uvedené součástky byly přesně
v tom množství dodány; hlavní věcí jest, aby byly pak živiny
v jistém poměru. Tak na př. saze a holubí trus dodávají hlavně
dusík a humus, Thomasova struska dodává kyselinu fosforečnou
a draslo se dodá popelem nebo solí draselnatou.

Důležité pokyny pro sázení.
Při přesazování jest strom vysazen velkému nebezpečí, jest
to krok na život a na smrt a proto se musí s největší péčí pro-

velmi pečlivě

Kdy se sází?
Přesazovati se může od začátku října do května. V říjnu
ještě listy, ale vzr_ůst jest ukončen
můžeme ·je proto
klidně ostříhati, při čemž musíme hlavně šetřiti očka. V říjnu zasázené stromky vytvoří ještě do zimy kořínky a na jaře záhy vyraší, jakoby ani přesazeny nebyly. Pouze v těžké a vlhké půdě se
má sázeti jen na jaře, když půda vyschla a nelepí se. Jinak je podzimní sázení vždy výhodnější, vyjímaje peckovic.

a

mají sice

Výb~r str~mků.
Stromek, který nemá již ve školce žádný vzrůst, neudělá ani
po sázení nic. Lépe se ujímají stromky, které byly již asp.oň jednou
ve školce přesázeny, po"něvadž mají lepši kořeny.
Před

sázením.

Po vykopání se musí stromky ihned založiti do země, nebo
ihned zabaliti kořeny do vlhkého mechu a do slámy a na určité
místo zaslati. Hlavně musíme hleděti na to, aby kořeny neležely
dlouho na vzduchu, poněvadž zaschnou a pak nerostou.

Sázení.
Při
svůj
zkypřiti a

sázení dlužno uvážiti, že musí stromek na onom místě
život ztráviti a musíme proto půdu dobře připraviti, t. j.
pohnojiti, jak v předu uvedeno. Sázení musí prováděti
vžqy 2 osoby : jedna stromek drží, aby kořenový krček nepřišel
hluboko do země, což jest velmi škodlivé, ale také ne příliš
vysoko, aby kořeny nezaschly.
.
Při každém sázeni musíme míti nejprve připravenou jámu.
Kořeny se musejí vždy ostrým nožem seříznouti; nejsou-li jinak
poškozeny, tedy se seříznou jen konce, jsou-li silně poškozeny,
tedy se seříznou až_ za poškozeným místem. Veškeré řezné plochy
na kořenech musejí býti při sázení hladké a čerstvé, neboť jen
na takových - řezech se tvoří rychle nové a hojné kořeny. Takto
připravený stromek se namočí do kašičky z hlíny. Tato má veliký
význam a takto opatř~né stromky jistě porostou.
celý

Použití" dobré

země.

Jak již s vrchu řečeno, musí býti půda dobře připravena a
potravnými látkami zásobena. Když dáme při sázení na
kořeny 2 lopaty pařištní země, vytvoří se ·velmi rychle nové

hlavně

kořínky.

L.L.
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Ušlapání a zalití po sázení.
Prostory mezi kořeny musí býti dobře zemí vyplněné, jinak
se v dutých místech tvoří záhy plíseň. Po zasázení se půda při
šlápne, nebol' čím těsněji ke kořenům přiléhá, tím rychleji se nové
kořeny tvoří. Nesmí se však přímo udupati. Před úplným upravením
misky stromek řádně zalijme a když voda zasákla, přidá se na
vrch ještě nová zem, aby se neutvořil na povrchu tvrdý škraloup;
Ošetřování

po nasázení.

Způsob tento - sázení na kopečky se používá s výhodou
také tam, kde jest jen slabá vrstva dobré ornice a pak těžký,
studený, nepropustný jíl, nebo jiná naprosto nepotřebná zemina .
Poněvadž při sázení na . kopečky půda více vysýchá, jest nutno
dáti pod vrchní vrstvu půdy vrstvu hnoje, na vrch svahů pak mech
neb pod. Stěny těchto svahů se mohou oseti travou, avšak místa
okolo stromku musí zůstati volná, aby se mohla kypřiti.
Správn:qm sázením a dobrým ošetřováním stromů v pruých
létech po sázení získáme několik roků ve _vzrůstu.

Když jest miska upravena, položíme na
vrch. setlelý hnůj nebo rašelinu, která výborně
chrání před vyschnutím a před mrazem. Po
vysázení pak stromek řádně seřežeme a to
spíše více než méně. Jak se má řezati, jest
napsáno v jiné stati.

Sázení na svahu.
Velmi často se stává, že zahrada ne ní
rovinou, nýbrž má větší neb menší sklon. Při
, •
kl
. t • • •
k
m1rne~ ~ <?nu. )eS sazem h~~er s~ejne )a o
na rovme; Je·h ale svah vets1, mus1me buďto
udělati terasy, nebo sázeti stromky do zářezů.
Miska okolo stromu musí míti vodorovnou
po Io hu a mus1' by't'1 zapustena do sva hu, a by
voda zem neodplavila. Vpředu, před miskou zatlučeme několik
kolíků a propleteme roštím, aby se zem udržela. Připojené dva
obrázky jasně znázorňují sázení na svahu a úpravu misky.
.
h
•
Ob r. 4 . S azem
na sva u;
ze zadní stěny se zem
ubere, udělá vodorovná
mi_;;ka .a vpředu up~vn~
tyckamJ, pro~letenym•
proutJm.

Sázení ve vlhké půdě -
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•

•

•

v

v

v

na kopečky.

Mnohé zahrady jsou nízko položeny a půda jest vlhká; spodfrí
voda stojí poměrně vysoko - 30-50 cm pod povrchem. ·: takové mokré půdě se stromky nedaří.
S počátku sice bujně rostou, dřevo však
nevyzraje následkem stálé vlh k o s ti,
zmrzá a trpí silně rakovinou, až strom
zajde. A přece bychom i v takové zahradě rádi měli ovoce. K tomu nám
pomohou nejlépe zákrsky, ježto nekoření
příliš hluboko. Mimo to musíme sázeti
na kopečky. Navezem do zahrady co
možná nejvíce země a upravíme široké
kopečky. Zem pod těJilito kopečky nejprve řádně zryjeme. Sířka kopečku má
Obr. 5. Sázení na svahu;
býti dole aspoň 2·50 -3 m a výška nejprůžez jamky a misky.
méně 1m, nebol' musíme počítati s tím, že navezená zem se během let
ssedne o polovinu, takže po létech jest kopeček pouze 50 cm vysoký.

Obr. 6. Sázení na kopečky v mokrých nebo velmi špatných půdách se špatnou
spodinou; výška 50 cm nad zemí jest již po slehnutí půdy, musí kopeček býti '
tudíž mn~hem vyšší. a) značí vrstvu hnoje, aby půda tak nevysýchala.

Šikmé sázení.
Tvarové stromky se mají ke zdi i na volné špalíry sázeti
šikmo, což má mnohé výhody. U zdi se dostanou tím kořeny
do větší volnosti, mají více vlhkosti a potravy. Přímo u zdi bývá
zem obyčejně hodně suchá.

Jak hluboko se má sázeti?
Nejčastěji se chybuje při sázení v tom, že se sází příliš

hluboko. Hluboko vsazený stromek buď vůbec zajde, nebo divoce
roste a nerodí ovoce. Stromek se nesmí hlouběji vsaditi, než jak
_stál ve školce, t. j. po kořenový krček. Na každém stromku
najdeme dole místo, kde byl roubován; toto místo nesmí přijíti
do země; až po toto místo smí sahati zem. Když máme jamku
hluboko zpracovanou a půdu zkypřenou, musíme počítati s tím,
že se půda časem ssedne a s ní i stromek. Proto jest lépe sázeti
spíše na kopeček než do jamky.

...
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Kdo

při

kupování

stromů šetří,

sebe sama.

klame a poškozuje
·

Nic se později tak nevymstí, jako peníz,
který chceme při kupování stromů ušetřiti a koupíme levné, ale špatné stromky. Nikdy nekupujme ovocné stromky na trzích. Takové stromky
jsou zaschlé, poněvadž leží celé půldne na trhu
na vzduchu; a když se neprodají, vezou se domů,
založí a o příštím trhu opět vyloží na vzduch,
slunce a vítr. - Takové stromy nemohou přirozeně
růsti! a mimo to bývají ještě plny nemocí a škůdců.
Kdo chceš míti dobrý stromek, dojdi si nebo objednej ze řádné školky, kde můžeš očekávati jen
dobré zboží. Velice doporučitelno jest objednávku
učiniti záhy, již na podzim, pokud nejsou zásoby
přebrány. Ze řádné školky můžeme očekávati nejen zdravé a pěkné stromky, ale i dobré druhy,
které, když nejsou vyjmenovány, se vyberou dle podnebí dotyčné krajiny, dle
toho, má-li to býti ovoce rané, nebo
pozdní. -Proto nešetřme nikdy při nákupu stromků, neboť šetření v tomto
případě jest vlastně plýtváním penězi. Obr. 7. Při sázení stromků ke
zdi i na volný špalír jest výhodné,- sází-li se stromek šikmo ke zdi, aby měly kořeny větší prostoru.

Jak se má zacházeti se stromky, když je dostaneme
·z~ školky drahou.
Když přijdou !stromky namrzlé, nesmíme je hned rozbaliti,
nýbrž celý balík položíme do
chladné, mrazuprosté prostory
(sklep, kolna a pod.), kde v~ně
roztaje a může se as za 2 dny
rozbaliti.
Jinak se musí ale ihned rozbaliti a ihned do vlhké země založiti. Balíky ani stromky nesmíme
nechat ležeti na větru a slunci.
Když prodělaly stromky delší do' pravu nebo přijdou zaschlé, seříz
Obr. 8. Jak hluboko se má sázeti, e) 'neme kořeny a položíme je přes
značí povrch půdy , b) kůl , který musí noc do vody (ale ne do hnojůvky). ·
přijíti až na dno jámy, c) jest místo, Pokud možno hleďme vždy, aby
kde byl stromek roubován, d) koře
nový krče.k, který má přijíti stejně vy- stromky byly co nejdříve vysázeny
soko s povrchem půdy a když ·se strom na určené místo, aby s vysázením
ssedne, jest pak ve správné hloubce. nebylo dlouho otáleno.

Máme stromky hned

při

sázení

seřezati?

Peckové stromy {třešně, slívy, švestky a j.) se řeží před sázením hned definitivně.
Jádrové stromy {hrušně a jabloně), které jsou dobře zakořenělé
a kořeny nejsou ~aschlé, seřízneme rQvněž při sázení definitivně.
Podmínkou jest ale, Že se přidá ke kořenům dobrá zem (pařištní),
a že ~e miska často kypří, aby se nové kořínky stále ·tvořiti mohly.
Spatně zakořenělé stromy, nebo se zaschlými kořeny, zbavíme
jen přebytečných výhonů a nejsilnější poněkud zakrátíme. Definitivní řez provedeme na podzim.
Koupí dobře zakořenělých stromů, pečlivým sázením a častým
kypřením půdy můžeme jeden rok získati.

Každý strom má-míti trvalou jmenovku.
Aby každý strom měl řádnou jmenovku, jest z mnoha pt1cm
velmi důležité. Hlavní důvod jest ten, abychom stále věděli, jakého
druhu každý strom jest, z čehož nám plynou mnohé důsledky.
Nejtrvalejší jsou porcelánové jmenovky s vypáleným písmem. Také
dobré jsou aluminiové, na něž se píše zvláštním inkoustem. K při
pevnění jest nejlepší zinkový, nebo měděný drát. Každý rok je
přehlédneme, aby se drát nezařezával do dřeva. Velmi dobré jsou
také zinkové jmenovky. A konečně větší dřevěné jmenovky jsou
také dobré. Při vysázení si do plánu naznačíme, kde který druh
stojí, abychom měli jistotu, kdyby se jmenovka ztratila.

Kdy se mají tvarové stromy zalévati.
Zalévání jest nezbytné a to zvláště v půdách propustných
a suchých. Jest dokázáno, že v krajinách na ·deště bohatých
{as 120 cm roční srážky) se jablka zvlášť výborně daří.
Zalévati se má někdy i před květem, ,když byla suchá zima
a zvláště u suchých východních zdí. Za suchého počasí pak hned
po květu; ale hlavní doba ' spadá na dobu vývinu plodů, tedy na
. červen, červenec a srpen. ·
. Jak se má mnoho vody každému stromu dáti řídí se zkušeností. Směrodatné jest množství plodů, vzhled výhonů a celého
stromu. Zalévati každý den a vždy jen málo, nemá žádný účel.
Jednou za týden, ale důkladně. Výhodné jest zapustiti do zemi:
hliněné trubky a obložiti je vespod hrubým pískem, aby se ta~
brzy nezanesly a do těchto pak něko~ikráte za den vodu nalíti
a pak zase týden počkati. Proti přílišnému vysýchání, zvláště u nově
vsazených stromků prospěje velmi, když misku okolo stromu pokryjeme mechem, rašelinou, setlelou mrvou, neb pod.

Ovocný strom

ne~í močálovitou

rostlinou.

Stále nás docházejí dotazy: "proč mně nepučí vsazený ovocný
stromek; vždyť ho každý den zalévám?" To je právě ta chyba,
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že se zalévá každý den; při tom musejí kořeny stát přímo v močálu,
kde vzdut.:h pak nemá přístup a vzrůst znemožňuje. Nově vsazený přesazený strom nemá ještě tolik listů, jest tedy spotřeba vody
nepatrná, proč tedy to silné zalévání? Pořádné zalití vydrží při
slunečném počasí několik dní. Důležité ale jest každý večer strom
lehce postříkati v koruně. Starší přesazené stromy obalíme mechem
a rovněž večer postřikujeme.
Proč nově

vsazené stromky nerostou ?

Stále mne docházejí dotazy, co s takovými stromky činiti,
když po vysázení nerostou a proč nerostou.
Nejprve poukáži na příčiny, proč se stromky neujmou:
1. Vzdor stálému poučování se stává ještě velmi často, že se
dá při sázení přímo na kořeny hnůj, anebo že se po sázení zalejí
močůvkou. Obé se stává vždy s nejlepším úmyslem, výsledek jest
však vždy opačný. Při sázení nesmí kořeny nikdy přijíti do styku
s hnojem a také se první rok nesmí zalévati močůvkou; v prvém
případě se usadí v kořenech plíseň, v druhém případě se nové
kořínky spálí.
2. Někdy se stane, že stromky při expedici namrznou.
3. Také bývá zvykem, že nově vsazené stromky se každodenně důkladně zalévají, takže jsou kořeny přímo v močálu, neboť
třebaže půda na povrchu jest oschlá, drží se ve spodních vrstvách
vlhko. Zvláště v těžších hlinitých půdách jest silné zalévání škodlivo; ani dobře olistěný strom není s to, aby tak velké množství
vody zpracoval a vypařil, a následek toho jest, Že se dá do kořenů hniloba. Nutno pamatovati vždy na to, že strom není močá
lovitou rostlinou.
4. Příčinou nezdaru bývá také kypré sázení, t. j., že se zem
na kořeny málo přišlápne, což zvláště zhoubně působí u stromů,
které mají málo vlasových kořínků.
5. Také příliš hluboké sázení má za následek, že stromek
neroste. Strom se nesmí hlouběji vsaditi, než jak původně stál
ve školce.
-.~
Není-li kůra na takovém stromku, který dlouho neraší, úplně
zaschlá, může se přivésti do vzrůstu následujícími prostředky:
1. Je-li málo přišlápnut, odejme se vrchní zem a důkladně
se kořeny ušlapou, řádně zalejí a opět přikryjí zemí. Vrchní zem
nesmí být nikdy udupána, poněvadž se tím podporuje vypařování
vody z půdy.
2. Je·li strom hluboko vsazen, musí se vyjmouti a znovu
opět zasaditi.
,
3. Nejlépe jest takový strom, který neraší, v polovici června
vyjmouti a kořeny prohlédnouti. Je-li v nich plíseň, seřežeme je
až na zdravé dřevo, vypereme v čisté vodě a řádně znovu zasadíme. Většinou pak takové stromky se ujmou a vyraší z druhé
mízy. Tímto způsobem se dá zachrániti velmi mnoho stromků a
není správným vždy dávati vinu školkařskému závodu.

Jedná-li se o zvlášť cenné stromy, pak jest velmi p r ospěšno
kmen obaliti mechem a týž udržovati vlhce.
Také někdy nerostou stromky, protože kořeny nebyly při
sázení řádně a ostrým nožem seříznuty; rány plesniví a nemohou
se na nich tvořiti kořínky nové.

Okolo stromků upravme a udržujme misky!
Na co se při pěstování a ošetřování ovocných stromů, vysázených na stálé místo vždy zapomíná, jsou misky okolo stromů a tam,
kde se přece upravují, děje se tak nedokonale, že taková, zcela
ledabyle upravená miska působí směšně a nevyhoví nikdy potřebám.

Obr. 9. Zákrsková zahrada se vzorně ošetřovanými miskami okolo
Foto z~ zahrad p. Fr. Slavika, statkáře v Úhřeticích.

zákrsků.

Miska okolo stromu řádně provedená má význam velký.
Pozorujeme·li ovocné stromy sázené ku př. v uzavřenýc.h z&hradách,
na pastvinách a pod. místech a ovocné stromy sázené v polích
nebo podél polí, neujde nám skutečnost, že tyto rostou zdravěji,
bujněji a že nesou ovoce pravidelněji, hojněji a vždy také lépe
vyvinuté. A tu musíme hned doznati, že tento příznivý vliv na
stromy působí kypření a obdělávání půdy, ano i přihnojovaná
· půda to je, která udržuje a podporuje stromy ve zdravějším vzrůstu
a hojnější plodnosti a Že ten, kdo půdu pod ovocnými stromy
nekypří a také nehnojí, jest škůdce~ sám sebe.

"")-.
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V prvé řadě 'je to vláha, která může, je-li půda pod stromy
kypřená, vnikati snadněji ke kořenům, zde v půdě napomáhati
k rozpouštění potravin, takže je mohou kořínky snadněji přijímati .
Je nápadné, jak silně trpí stromy pod trávníkem suchem i tehdy,
když půda při podzimních, zimních i jarních srážkách vodou se
úplně nasytila. Vysvětliti můžeme si to tak, že kořeny travin vnikají poměrně hluboko do půdy, hledající pro svůj vývin potřebné
živiny i vláhu ve vrstvách spodnějších, nenalézají-li jich ve vrstvách hořejších. Tím již odnímají půdě mnoho vláhy. Půda ale,
i v hlubokých vrstvách nasycená vodou má vlastnost kapilarity,
pomocí které může nasycovati hořejší vrstvy, vyschly·li, uloženou
vodou spodních vrstev, kterou ale uchvacují opět kořínky travin
pro svůj prospěch, ochuzujíce tak stromy o potřebnou vláhu.
Naopak ale zadržuje trávník i vláhu letní, nepropouští ji do
vrstev spodních, stromy žízní a nemohou proto vyvinovati ani listy,
nové letorosty ani plody řádně a není žádnou zvláštností, když
některé takové stromy shodí předčasně veškeru úrodu.
Stejně má se to i v případě, kdy stromy přihnojujeme povrchně. Trávy zadržují veškeré do půdy se vsakující živiny, zvláště
tehdy, hnojíme-li skrovněji, takže ve prospěch stromů nevnikne ničeho až ke kořenům.
Kypření půdy, čili upravování misek pod stromy má také
značný vliv na zúrodňování půdy, neboť umožňuje vnikání vzduchu
a mrazu do spodnějších vrstev, zde okysličování, větrání a rozklad
nerostných živin, které přicházejí opět ve větší míře ve prospěch
stromů, takže se mohou lépe vyvíjeti. A jsou to hlavně nerostné
živiny, které působí na vývin dřeva a jeho trvanlivost, ale i také
na vývin, vybarvení i chuť plodů a postrádá-li jich strom, zůstává
zpět ' ve vývinu, trpí snadno různými chorobami a plodí málo a
ovoce nevyvinuté a méně chutné.
.
Nemenší význam mají misky i pokud se týče hubení živočišných škůdců ovocných, některých housenek, larev a brouků,
kteří zalézají do . země, aby zde předržely nepříznivé doby zimní.
Pod drnem nalézají útulný a bezpečný úkryt a z jara vylézá ho..
tový hmyz, aby napadnu! a poškozoval listy, květy i plody. jsou
to zejména zavíječi, · smutníce hrušňová, ·pilatky, zobonosci a jiná
podobná havěť.
Do země zalézají buď již ke konci léta, nebo na podzim,
když pak v říjnu nebo listopadu obryjeme půdu pod stromem,
vyneseme mnoho škůdců na povrch, kde je sebéře zpěvné a hmyzožravé ptactvo, nebo zmrznou.
I pokud se týče velikosti misky, chybuje se. Je pravda, že
je lepší miska malá, než zádná; má-li ale vyhovovati účelům, musí
býti objemná, zvláště u stromů starších, s větší korunou.
Každý strom rozvinuje kořenový svůj systém v tom samém
poměru, jako rozvinuje svoji větevnou korunu, obyčejně ještě šířeji
a právě tak, jako vyvinuje listy, pouze na nejmladších částech
koruny, nalézají se ony jemné kořínky, které jedině jsou schopné

přijímati živiny z půdy, na obvodu kořenové sítě a potřebují proto
také dostatek vzduchu jak pro sebe, tak i pro rozklad mi nerálních
solí. Silnější, zdřevnatělé kořeny nejsou schopné přijímati živiny a
mají jen ten úkol, odváděti živiny přijaté jemným kořáním do kmene,
větví, listů a plodů .
To je velice důležité i pro přihnojování stromů a kdo dělá
misky ien okolo samého kmene, kdo ien zde nalévá tekutá i pevná
hnojiva, chybuje, ano plýtvá drahocennými těmi látkami, které
mohou prospěti stromu jen tehdy, jsou-li dávány v místech, kde
se nalézají ony jemné kořínky.
V koruně stromů žijí na plodech i v nich mnozí živočišní
škůdcové. V určitou dobu se spouštějí po vláknech k zemi, opouštějíce plody, nebo padají takové poškozené plody i se škůdci
k zemi, kde je tito teprve opouštějí a zalézají do země. Není-li
tedy miska tak veliká, aby sahala až po obvod větevné koruny,
ukryje se veškerý hmyz bezpečně~ v drnu, kde jej ptactvo nenachází a kde jej nemůže zničiti.
Naprosto je mylný názor, že se sklizní trávy, vyrostlé pod
korunami stromů zvyšuje výnos ovocných zahrad. Uvážíme-li, že
strom, pod kterým kypříme půdu až po obvod koruny plodí pravidelněji, více a že vyvinuje dokonalejší a proto i prodejnější ovoce,
nevyváží sklizeň trávy ani sena zdaleka ztrátu na ovoci, které by
nám přinesl strom, když se mu kypří půda široce.
Také mšice krvavá, zhoubný to škůdce jabloní, žije v zimě
na kořenech; je-li povrch půdy pod stromy pokrytý drnem, nemůže
mráz vniknouti až ke kořenům, mšice jsou tu bezpečně ukryté.
Naproti tomu je mšicím znemožněno napadati kořeny jabloní, když
půda promrzá a mráz, kterého mšice krvavá nesnáší, vniká až ke
kořenům.

Shrneme-li veškeré tyto důvody a uvažujeme-li o nich, musíme doznati, Že chybuje a špatně počítá ten, kdo neupravuje
misky pod ovocnými stromy a ochuzuje se i o výnos z ovocnictví.
Pamatujme si, že kypření půdy nahražuje poloviční hnojení.

O výživě stromů a hnojení.
Zrovna tak, jako dnešní doby při moderním a racionelním
hospodářství se docílí nejvyšší možné výtěžky z půdy jedině pomocí přesně rozpočítaného a ve vhodný čas správně použitého
hnojiva, jež půdě opět dodá potravné látky, které jsou vyčerpány
a .jež rostlinám umožní dodáním některých látek v plné míře vyvinouti se v nejvyšším stupni dokonalosti, tak jest také při intensivním a racionelním pěstování ušlechtilého ovoce na plantážích
nezbytně nutná znalost různých hnojiv. Stromy musejí býti tak
vyživovány, aby každoročně dávaly aspoň střední úrodu. Do zákrskové plantáže vložený kapitál by se špatně zúrokoval, kdyby
byly neúrody zaviněny nedostatečným hnojivem. Racionelní hnojení neznamená snad každé 1-2 roky důkladné pohnojení chlév-
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ským hnojem. Chlévský hnůj neobsahuje všechny výživné látky v tom
poměru, jak je různé ovocné stromy potřebují. Při racionelním hnojení jest nutno, aby jednotlivé hlavní potravní látky, jako dusík,
draslo a kyselina fosforečná byly ve správném poměru zastoupeny,
ale bez plýtvání tím kterým.
Nejsme-li s místními poměry půdy dobře seznámeni, jest
nejlépe používati vedle chlévského hnoje nejprve ta umělá hnojiva,
která používají v sousedstvu rolníci s prospěchem.
Při tak různých druzích půdy nelze předepsati nějaký normální
recept pro hnojení. Všeobecně možno říci, že všechna dusíkatá
hnojiva, jako chlévský hnůj, rohová moučka, síran amonný, chilský
ledek a vápnodusík podporují vzrůst. K vývinu silného dřeva jest
také hlavně draslo zapotřebí. Dokázáno jest, že dostatečně draslem
hnojené plantáže trpěly méně fusicladiem, mšicí krvavou a listovou,
než plantáže, které měly drasla nedostatek. Nejlepší draselnaté
hnojivo pro ovocné stromy jest 400fo draselná sůl. Jahody, které
zvláště za draslo jsou vděčny, se smí hnojit draslem pouze tehdy,
když jsou listy suché, sice jinak by se spálily.
Na vývin květných poupat a ovoce má hlavně vliv kyselina
fosforečná a dává se ve formě superfosfátu a Thomasovy strusky.
Z uvedeného jest vidno, že potřeba potravných látek jest
za různých period a v různých poměrech zcela rozdílná. Oko
pečlivého ovocnáře ihned pozná, která živina chybí, nebo které
by mohlo býti více.
Neméně důležité jest vápno, které se má pilně přidávati a to
ve formě vápenného prachu, saturačních kalů (šáma), odpadků
ze stavby a pod.
Jsou-li stromy následkem velké úrody vyžilé, jest dobře je
přihnojiti dusíkem, aby opět zesílily. Rovněž tak podporuje dávka
dusíku vývin plodů na stromech ovocem obalených.
Kde však jabloně trpí rakovinou, nesmíme dusíkem jednostranně hriojiti; zvláště nesmíme dávati čerstvé záchodové výkaly,
neboť by se choroba ještě více zhoršila.
•
Chlévský hnůj se mělce zakope; hluboké zarytí jest naprosto
nesprávné.

Co jest úrodnost?
Úrodnost jest produkce plodů. Pro strom slouží plody k rozmnožování, ale pro člověka za potravu resp. požitek. Produkce
není nic jiného než práce, než obrat. Ke každé produkci patří
producent, dále materiál a nářadí. Cím jest pracovník pilnější, čím
lepší a vhodnější materiál a čím lepší nářadí, tím více a tím lepší
produkty.
Právě tak jest to u ovocného stromu. Strom produkuje plody;
k tomu potřebuje materiál, a to jsou potravní látky v půdě. Potřeb uje také nářadí. To jsou kořeny a listy. Pomocí kořenů přijme
strom z půdy potravné látky, které listy ztráví (asi~lují). Také
zde platí : čím lepší a vhodnější materiál, tím lehčí práce a tím

lepší produkty. Čím jest více a vhodných potravných látek v půdě,
tím lehčeji kořeny pracují a tím vice a lepší plody strom produkuje. Cím jest nářadí lepší, tím lehčí a lepší jest také práce. Tedy,
čím více se kořeny v dobré kypřené půdě množí, tím jest strom
činnější. To samé platí také o listech; čím více a zdrav.ějších listů,
tím větší trávení a tím lepší a vzrůst a větší úrodnost.
Z toho plyne :
1. čím lepší pracovníky postavíme, t. j. čím lepší stromky
nasázíme, tím jest větší a lepší činnost, t. j. produkce plodů,
2. čím se více staráme o dobrý materiál (správným hnojením), tím více může strom přeměňovati, t. j. na plody zpracovati,
3. čím více se staráme o dobré kořeny (kypřením půdy) a
4. čím více se staráme o zdravé listy (ničením škůdců), tím
více potravných látek bude přijato, ztráveno i k úrodnosti při
praveno. Se špatným nářadím a špatným materiálem nemůže nej- ~
lepší pracovník nic dokázati,
5. čím jest pracovník pilnější, tím více mzdy zaslouží, ale
tím více materiálu musí také míti k disposici. Proto zvláště dobré, .
úrodné druhy zaslouží také více péče a ošetřování, a musí se
dobře hnojiti.

...

H n oj e ní j e s t p r o o v o c n é st r o m y p r á v ě t a k d ů I e ž i té,
j a k o po t r a v a p r o č I o v ě k a a z v í ř e.
Kdo pracuje, musí také jísti. Kdo něco dělá, musí také míti
materiál. Proto potřebuje strom hnojení, neboť musí pracovati, t. j.
růsti a ploditi ovoce. Materiál k tomu vezme strom z půdy a ve
vzduchu. Pozvolna , se ale vyčerpá i ta nejlepší půda. K obilí,
bramborám, řepě a pod. se pravidelně hnojí, ale na ovocný strom
se většinou nemyslí a také on potřebuje hnojení nezbytně.
První otázka jest tedy, jak se má hnojiti a odpověď jest:
hojně a správně.
Musíme hnojiti hojně, neboť kořeny rostou daleko a jiné
meziplodiny a tráva spotřebuje mnoho potravy. Kdo šetří hnojivem,
má také menší práci se sklizní.
Musíme ale také správně hnojiti, t. j. tam, kde strom potravu přijímá. Ovšem má strom kořeny po celé půdě, ale mladé
kořínky, které potravu přijímají, jsou hlavně v obvodu koruny
a dále. Dávati hnojivo na trávu nic neprospěje, poněvadž tráva
pojme vše sama; proto musíme hnojiti v obvodu koruny a sice
pomocí příkopků; příkopky tyto nechme dosti dlouho otevřené,
aby mohl vzduch hojně do půdy vnikati.
Další otázka: Kdy se má hnojiti? Nejvhodnější doba jest
podzim, po opadání listů, kdy jsou stromy již v klidu. Na podzim
dáváme těžce rozpustná hnojiva, hlavně draselné soli a Thomasovu
moučku. Na jaře pak dáme lehce rozpustná dusičnatá hnojiva
(ledek, síran amonnatý a j.). Velmi úrodným stromům prospěje
začátkem srpna tekuté hnojení močůvkou, v níž jest rozpuštěna
400fo draselnatá sůl a superfosfát.
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Správnou přípravou půdy před sázením se všecky potřebné
potravné látky dodají. V dobře připravené půdě nemůže proto
tak hned nastati nedostatek potravných látek. Teprve když stromy
přijdou do plodonosného stáří, může nastati nedostatek, který se
pozná na množství ovoce, na velikosti ovoce, jeho barvy, na jakosti dužniny a na chuti.
1. Mn o ž st ví ovoce. Když strom mírně roste a stále bohátě kvete a nasadí, potřebuje výpomoc tekutým hnojivem. Toto
hnojivo má býti bohaté na dusík, aby způsobil bohatší tvoření
kořenů a lepší vzrůst. ~
Když strom bujně roste a málo nebo žádné plody nenasazuje, jest dusíku nadbytek; chybí ale látky, které působí na tvoření plodů, a to hlavně kyselina · fosforečná. Může se také dávati
tekuté hnojivo, které ale musí býti zcela jinak složeno než při
úrodných stromech, ono musí obsahovati hlavně fosforečné látky
k tvoření květných puků.

2. Ve I i k o s t p 1o d ů se říJ především dle druhu, ale n ezávisle od toho může tentýž plod při dobré výživě stromu býti
mnohem větší. Malé plody svědčí o špatné výživě, velké plody
o dobré výživě. ·
Hnojením se nejprve vyživují listy a teprve listy vyživují plod.
Když jsou listy malé, chybí stromu zcela zřejmě potrava (vyjma
několika druhů, které mají charakteristicky malé listy), humus a
dusík a snad i draslo. Proto přidáme hnojivo, kte.ré způsobí rychle
a lepší tvoření listů. V.e lké listy a velké plody ukazují, že nechybí
žádná · potrava a hnojiti se ne má. Když jsou plody nadpřirozeně
veliké, můžeme přidati ještě vápno, které všestranně prospívá.
3. B a r v a, j a k o s t a c h u ť p I o d ů jest podporována
vlivem kyseliny fosforečné. Zvláště Thomasova moučka má blahodárný vliv, a to nejlépe, když je namočena delší dobu v močůvce
a pak se jí zalévá. Jablka, ku př. kmínová reneta vyvine potom
nádherné plody se světlejší barvou a chuti mnohem lahodnější a
jemnější. To jest následkem vlivu kyseliny fosforečné, která jest
hlavní součástí Thomasovy moučky. Podobný vliv má vápno a jest
známo, že ovoce z . vápenitých půd zvláště vyniká krásou a ·velmi
dobrou jakostí.

Hnojení tekutým hnojivem.
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Chlévská hnojůvka a záchodové výkaly se všeobecně nehodí
pro špalírové stromy; plody jsou po nich sice značně veliké, ale
dužnina jest pak příliš řídká, špatnější chuti a snadno hnijí a dostanou křenčení, zkrátka: hnojůvka činí plody sice větší, ale méně
cenné, a to zvláště u mladších stromů. U vysokokmenů jest to
·něco jiného, k těm se spíše hodí. Hnojůvka se hodí hlavně k podporování vzrůstu v době, kdy stromy začínají rašiti, ne však když
se plody již vyvinují.
3

Hnojení do děr.
U starších stromů
jest tekuté hnoj ení velmi výhodné. K tomu
účelu udělám e železným průbojem nebo
r . "'- ,
půdovrty díry pod ko~-~~ runu, a to as 80 cm od
~- sebe, do hloubky 30 až
v- 40 cm. Do těchto dt:r
lijeme pak bud močův
ku, nebo rozpuštěná
umělá hnojiva. Aby se
díry nezanesly a nemusely se vždy znovu dělati, možno do nich
Obr. 10. Zaléváni a tekuté přihno j ování ovocných
dáti širší drenážní trubstromů pomocí děr, průbojem nebo půdovrtem
ky s otvory ve stěnách
udělaných .
a navrch se dá kousek
tašky, kámen neb pod.
l

Zákrsky.
Zákrsky vývolaly v poslední době mnohou debatu a staly se
předmětem všeobecné pozornosti a pokusů. Do nedávna pěstovaly
se téměř výhradně zákrsky keřovité, t. j. s větvemi volně, nepravidelně rostoucími. Teprve v posledním dvacetiletí, když nesčet
nými pokusy se vyzkoušel a vytříbil řez , poznalo se, že možno
správným a účelným řezem docíliti daleko lepších výsledků . Zákrsky keřovité mají doposud však s:voji velkou důležitost, zvláště

......

•

Hnojení do kruhu.
Hnojiti možno různým způsobem, a sice: hnojivo kol stromu
na misku z ary je m e; je-li strom již starší a okolní půda špatná,
hnojíme do kruh u. V určité vzdálenosti od kmene,
obyčejně as v třetině, od
okraje půdorysu koruny se
vyjme příkoupek 30-40 cm
široký a as 40 cm hluboký.
Příkoupek vyplníme dobrým
kompostem a smícháme jej
s vápnem a Thomasovou
moučkou. Za 1-2 roky udě
láme vedle opět nový pří
koupek, neboť jinak by na- Obr. ll. Hnojení stromu do kruhu; as v tře- <\
stala velmi znatelná stagnace tině od okraje půdorysu koruny se vyjme
příkoupek a naplní dobrým kompostem. Za
ve vzrůstu. Přijdeme-li při
2 roky se udělá vedle opět nový příkoupek
vyrývání příkoupku na koa kompostern.naplní atd. jsou-li nám v cestě
řeny, tedy je ostrým nožem
i kořeny, odřízneme je ostrým nožem.
u kolmé stěny odříznem.
Tento způsob hnojení jest velmi dobrý, musí se ale systematicky prováděti. Máme-li kompostu neb setlelého hnoje málo,
JJebo velký počet stromů, nemusíme do příkoupku dávati samý
kompost, nýbrž jej promícháme s vyjmutou zemí.

·" j:

a
Obr. 12.- 15.

při

Průboj

a

b
c
k dělání děr kol ovocných
tekutého hnojení.

půdovrty

d
stromů

!za

účelem

provozování racionelního ovocnictví ve velkém, t. j. na ovocných plantážích. O těchto zákrscích jest pojednáno na jiném místě.
V ý h o d y zákrsků jsou veliké, a sice:
1. rodí ovoce mnohem dříve než vysokokmeny, často již
prvním rokem; 2. jsou mnohem úrodnější (vzhledem k zákrskové
podložce a řezu); 3. ovoce ze zákrsků jest mnohem větší; 4. ovoce
ze zákrsků jest lépe vyvinuté a vybarvené; 5. ovoce má lepší aroma;
6. na zákrscích lze pěstovati i ty největší druhy, které na vysoko-
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kmenu vůbec nejdou, nebo zůstanou malé; 7. na zákrscích lze pě·
stovati i jemné a choulostivé druhy, které se na vysokokmenech
nedaří a nevyzrají; 8. zákrsky nezaujmou tolik místa a možno jich
tudíž do zahrádky více nasázeti než vysokokmenů; 9. ošetřování
zákrsků, jako řezání, podpírání větví a p. jest mnohem snadnější,
poněvadž jsou nízké; 10. česání ovoce jest mnohem pohodlnější a
snadnější; ll. ničení a obírání škůdců jest mnohem snadnější.

5. světlo (slun~e) má rovněž dostatečný přístup, následkem čehož
6. plody se krásněji vybarví a jsou aromatičtější; 7. oplodnění květů
je~t snadnější, poněvadž má hmyz a vzduch snadnější přístup, jsou
tudíž úrodnější; 8. kmen není nikdy křivý, poněvadi hlavní výhon

Obr. 16. Zákrsková zahradd se vzorně ošetřovanými IJ!iskami ~kolo zákrsků.
Foto ze zahrad p. F. Slavíka, statkáře v Uhřeticích.

Zákrsek pravidelný.
Zákrsek pravidelný (také pyramida nebo jehlan zvaný) liš!.
se od nepravidelného hlavně tím, že má větve v seriích, které jsou
ve stejných vzdálenostech (35- 40 cm) nad sebou; každá serie má
pravidelně: pět větví stejnoměrně rozložených, čtyři větve jest málo, '-"'
6 větví jest mnoho. Další hlavní rozdíl jest ten, že plodonosné výhony na jednotlivých větvích se pomocí zaštipování a řezem udr·
žují stále krátké.
Výhody při ved~ní koruny u zákrsků v seriích (t. j. že vždy
35 cm nad sebou jest 5 větví stejnoměrně na všecky strany roz·
dělených) jsou četné a velice důležité:
1. větve se nikdy nekřižují; 2. nemusí se nikdy silné větve
pilkou odřezávati; 3. plodonosné ratolesti (garnitura) . jsou také
uvnitř koruny; 4. vítr může snadno korunu proniknouti, aniž by
celým stromem pohyboval. má tedy vzduch dostatečný přístup;

Obr. · 17. Pravidelný zákrsek hrušky "N. Lepip." s úrodou.
Foto ze zahrad · p. F. Slavíka, statkáře v Uhřeticích.
seřezá:váme střídavě, t.
opačné · straně; 9. větve

j. hždý rok se zvolí konečné očko na
se tak snadno nezlomí, poněvadž jest jich
málo a jsou silné; 10. ovocem zatížené větve se dají snadno ke
kme :m přivázati; ll. koruna netrpí tíhou sněhu; 12. veškeré práce
(řez, ničení škůdců, česání ovoce) jsou mnohem snadnější, poně. vadž můžeme se žebříkem i do koruny vniknouti; 13. a konečně
pravidelná, v seriích vedená koruna vypadá nesporně velice krásně.
.--J.;. • ••:••.-·~
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Ta ková pravidelná koruna se docílí předně řezem, pt1vazo·
vamm odstávajících větví, oddalováním přilehlých větví a srovná·
váním křivých větví.

Vy pěstění

udělají svislé zářezy, aby tato spící očka sílila a S)UČasně pak
s ostatními bujně vyrašila.

zákrsků.

P ě s tě n i v e š k o I c e jest
s počátku totéž jako u vysokokmenu, jedině s tím rozdílem, že
se použije jiné podložky. O tom
jest pojednáno na jiném místě.
Sází se v řadách na 80 cm od
sebe a jednotlivě na 50 cm; později se vždy jeden vyjme, aby
byly na 1 m od sebe a mohly se
náležitě vyvinouti.
Z očkovanců vyrostou výhony, tak zv. jedno I e ti š 1ech tě n c i. Na těchto odměříme
od země výšku 35 -40 cm a od
prvního očka v této výšce odpočítáme as 6-8 vyvinutých oček;
při tom musíme hleděti hlavně též
k tomu, aby nejhořejší očko bylo
nad dolejší řeznou plochou (tato
povstala odříznutím čípku s podložky). Nad tímto nejhořejším oč
kem vyřežeme v délce as 10 cm
všecka očka a zbývající výhon nad
tím odřízneme. Tím jsme docílili
tak zv. čípek, ke kterému se pak
letorost přiváže, aby byl kmen
Obr. 18. 4letý zákrsek hrušky .,Belle
des Abres". Foto Zf- zahrad p. Frant. stále rovný.
Je-li však jednoletý šlechtě
Slavíka v Uhřeticích.
nec slabý, musíme ještě.. rok počkati a seřízneme jej ještě jednou zpět as na 20 cm, a to tak,
aby opět poslední očko bylo nad spodní řeznou plochou. Při tom
se musí ovšem čípek také udělati. Nový letorost jest pak již do- _,.
statečně silný.
Některé druhy ovocné vytvoří ideální, dlouhé a hladké vý-.
hony, jako ku př. hruška A vran š s k á, Hardyho máslovka a jl
jsou ale druhy, které tvoří již na těchto jednoletých výhonech předčasné výhony, jako ku př. hruška· K I a p po v a m ás I o v k a, H ar d y h o m á s I o v k a, O ě k a n k a z i m ni, C o I m a rs k á a p. Zvláště u višní, třešní, broskví a j. tvoří se předčasné
výhony velmi hojně; než o tom na jiném místě. Takové předčasné
výhony, jako ku př. u hrušky K I ap po v a má s I o v k a a O ě
k a n k a z i m n í se až na spící 'očka odříznou a pod .těmito se

Ohr. 19. Dvouletý zákrsek jablka .,Meklembur3ké královské". Foto !ze zahrad
p. F. Slavíka, statkáře v Úhřeticích, který zde právě uvažuje o zákrsku.

Jsou-li tyto předčasné výhony dosti četné a silné, mohou se
již ponechati k vytvoření první serie. Vsecky výhony až do výše
3') cm se odstraní, z následujících se vybere 5 nejsilnějších, tyto
se zakrátí jak na obr. 31. naznačeno, ostatní se až na spící očko
odstraní a na středním, hlavním výhonu se op~t nařízne číp~k jak n'l
obr. 31. naznačeno. S vytvořením 2. serie nutno ještě 1 rok sečkati.
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n ahroma~ily v očku pro příští rok; zářez tento neděláme až do
dřeva, nýbrž pouze v kůře. Kdybychom v tomto případě řezali
hlouběji, tu by bylo spojeni pro příští rok přerušeno, t. j. potravné
látky by nemohly pro ten řez vystupovati nahoru.

Tyto výhony, jsou-li přilehlé, odtáhneme pomocí dřívka , jsou-li
odstálé, tedy je lýkem přitáhneme; viz vyobrazení 39.
Při seřezávání postranních výhonů, hleďme, aby bylo poslední
očko vždy na venek, aby byla větev stále rovná.
příliš

První rok v létě. :
Na seříznutém jednoletém šlechtěnci vyraší všecka očka, ~ej
spodnější 3-však ně
kdy slabě a musíme
je tudíž ve vzrůstu
podporovat, a to pomocí zářezů.
Sesilování a seslabování oček pomocí
zářezů.

Zářezy

Obr. 20. Pravidelný zákrsek či jehlanec - pyramida;
jsou rozděleny presně v etážích či seriích, 35
až 40 cm nad sebou. Každá serie má 5 větví. Větve
nemaji žádné další rozvětvení, než pouze krátké a
husté plodonosné ratolesti. · Foto ze zahrad p. Dra.
Dohnálka v H.áji.
větve

Proč?

tyto se vykonávají ve tvaru půl 
měsíce neb i v jiných
tvarech, viz obrazec,
a to 1j 2 cm n a d oč
kem, v době klidu
(když jest strom bez
listů v zimě) a až
do dřeva. Chceme-li
některý bujný · výhon
seslabit, t. j. · ve vzrů
stu zdržet, tu děláme
tyto zářezy p ó d oč
kem, a to · rovněž v zimě.
Když chceme ale
v létě některý výhon
sešHit ve vzrůstu, tu
děláme podélný zářez
p o d o~kem, ale ne
až do dřeva, nýbrž
pouze kůr o u.

Na jaře jde proud šťávy (ob~azně "řečeno), resp. potravných
látek mezi kůrou a dřevem vzhůru; v tuto dobu inusí býti zářez
mid očkem a až na dřevo, aby šťáva zůstala v očku a jemu k dobm
posloužila, poněvadž další přímý postup šťávy jest tímto zářezem
přerušen.
_
·
Na podzim jdou tyto látky (reservní) zpět dolů, ale již jen
kůrou (ne dřevem) a proto děláme zářez pod očkem, aby se látky

..
Obr. 2 1. Pr avid eln ý zákrsek jablka ,;Zuccalmag liova reneta" v
Dra Dohnálka v Háji.

zahradě

pana

V létě musíme všecky přebytečné výhony vyštípnouti, a to
hned, jakmile jsou as 10 cm dlouhé. Při tom hleďme, aby pone-
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chané výhony byly pokud možno stejnoměrně kolem kmenu rozděleny a aby spodní výhony byly silnější než horní. Není-li tomu
tak, musíme hořejší značně zakrátiti.
Hořejší výhony následkem příznivější polohy vždy bujněji
rostou než dolejší a kdyby byly dolejší slabší a hořejší silQé bychom neseřízli, tu by ony dolejší zakrněly a nevyvinuly by ' se.
K čípkům přivazuj~::fl',.
letorosty záhy, pokud jsou
ještě dužnaté (již v délce as
10 cm} a nechají se dobře
ohnouti; když zdřevnatí, tu
se snadno vylomí anebo zů
stanou křivé.
Jak již řečeno, rostou
nejbujněji nejhořejší výhony.
Nám se však jedná o to,
aby byla na celém stromku
rovnováha, t. j. aby hlavní
či vedoucí výhon byl nejsilnější a pak spodní aby byly
spíše silnější, nebo aspoň tak
silné, jako hořejší. Musíme
proto ony hořejší 2-3 výhony a zvláště pak první
vedle hlavního včas zaštípnouti, aby se ve vzrůstu zarazily a aby je mohly dolejší
výhony dorůsti. Máme-li výhonů víc než pět, můžeme
v létě onen první pod hlavním výhonem zcela vyříznouti. D ru h'y ro k .

Je-li některý výhon zvlášť silný, seřízne se hlouběji, slabý
méně, aby povstala rovnováha. Rovněž, kde nutno výhon
sesíliti nebo seslabiti, učiníme zářezy, jak v předešlém odstavci
uvedeno. Loňské čípky se mají odstraňovati již v létě - v srpnu,
kde se tak ale nestalo, nutno je odříznouti nyní. jsou-li na výhonech nějaké předčasné výhony, seřízneme je na 2 očka, jsou-li
ale příliš silné, odřízneme je
až na spící očka. Pakliže
z očka, které má tvořiti opět
další prodloužení výhonu,
vyrostl předčasný výhon,
seřízne se rovněž až na spící
očko a z něho výhon pak
přivážeme k čípku; při tom
ale 2 spodnější předčasné
výhony rovněž odřízneme,
jinak by tyto příliš huj~
vyrašily.
opět

Obr. 22. 2letý zákrsek (3letý šlechtěnec)
jablka "Velkovév_oda Bádt;~ský ''., ~ot.o, ze
zahrad p. F. Slav1ka, statkare v Uhrehc1ch.

N a jaře, byl-li zákrsek
v létě správně ošetřován, vyhlíží as dle vyobr. č. 27. Nyní zakrátíme oněch 5 výhonů tak, jak
na obr. 27. jest viděti, u písmeny c; od tohoto se nařízne čípek a
očko u písmeny d má dáti pokračování.
Poněvadž ale všecky druhy nerostou stejně, některé tvoří
velice krátké výhony (Olivier de Serres, Ananasová reneta a j.)
a jiné opět velice dlouhé (Parména, Avranšská a p.), budiž násle- I
dující údaj za vodítko: n e j s p o dně j š í v ý ho n m á b ý ti li s
40 cm dlouhý (t. j. k poslednímu očku, které jest směrem na
venek} s čí p ke m a s 55 cm. O st a t ní h o ř e j š í výhony se
seříznou ta k, aby poslední oč k o by 1o ve stejné výš i
s konečným očkem nejposlednějšího výhonu; kromě
těchto výhonů tvoří téměř rovinu a čím stojí výhnn
výše, t í m j es t p a k po řez u k r a t š í.

...

Založení druhé serie.
Jsou-li všecky výhony
dostatečně vyvinuté a silné,
můžeme z~ložiti serii druhou;
je-li však první serie slabá,
nutno se založením druhé
serie ještě rok sečkati a též
hlavní výhon seřízneme as
na 20 cm.
Při řezu hlavního
výhonu se musí vždy
d b á t i t o h o, a b y p oslední očko bylo nad
spodní řeznou plochou
po čípku. To to se musí
dít proto, aby byl kmen Obr. 23. Větev ze zákrsku jabloně s ideálními krátkými plodovými ratolestmi.
stále rovný.
Foto ze zahrad P·. Frant. Slavíka, statkáře
Také je-li hlavní výhon
v Uhřeticich .
slabý, musíme íeště 1 rok
s vytvořením druhé serie počkati a seřízneme jej opět krátce.
Když jest hlavní výhon dosti silný a dlouhý a postranní větve
též dostatečně vyvinuté, můžeme novou serii naříznouti, a to následovně: od nejhořejšího výhonu odměříme 35 cm nahoru, kterážto·
vzdálenost bude tvořiti holý kmen, bez veškerého ovětvení. Nad
touto vzdáleností odpočítáme ještě 6-8 oček, a hleďme opět, aby
poslední nejhořejší očko bylo nad dolejší řeznou plochou. Nad
posledním očkem nařízneme také čípek.
U spodních odpočítaných tří oček učiníme ihned zářezy, aby
bujněji vyrašily. Výhony na postranních větvích mají se přeměniti

"...
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v plodonosné výhony a seřízneme je na 2 očka. Jinak se ošetřuje
jako v roce minulém.
Při tom se vyskytují nesčetné odchylky a téměř každý stromek
vypadá jinak a musí se tudíž dle toho řezati. Je-li ku př. celý
zákrsek slabý, seřežeme všecky výhony jeŠtě jednou krátce až
u kmene. Zde platí zásada : dr "u h á s e r i e s e n e m á ni k d y
d. ř í ve z a loži ti, pokud ne ní první ser i e řádně vyvinutá.
Někdy se stane, že některé konečné očko nevyraší anebo jen
slabě, v takovém případě je vyřízneme a vyvážeme místo něho
nižší, bujně vyrostlý výhon. Když ale ani spodnější očb. se nevyvinula, učiníme u kmene nad touto větví nožem zářez. Nepomůže-li

Nesmíme také zapomenouti na hnojení, a sice: hnojůvkou,
fekaliemi, hnojem a pod.
V pozdějších letech, ku př. již v pátém roce, kdy dosáhly
postranní větve již as 1'60 m délky, řeží se prodlužovací výhony
· kratčeji, ne však příliš krátce, poněvadž by tím nastalo zmlazozování. Rovněž nové serie se seříznou
kratčeji.

...

Obr. 24. Plantáž

matečních zákrsků při

záme'cké

zahrád~

Tím, že se
spodní větve udržují stále kratčeji
a kmen se při tom
každý rok o 40 až
45 cm prodlouží,
nabývá zákrsek
sám sebou tvar
jehlanu.
jsou-li větve
příliš kolmé, t . j.
těsně u kmene, oddálíme je pomocí
hůlek, a to do úhlu
45°, aby světlo a
vzduch měl dostatečný vpřístup.

GRezání a zaštipování plodových výhonů jest
obšírně
popsáno
ve specielní stati.
Podotýkám pouze,
že každá větev se
ošetřuje tak, jako
ku př. kolmý kordon nebo 1 rameObr. 25. Mladý zákrsek hrušky .Amanliská máslovka"
no nějaké palmety.
s úrodou. Fo to ze zahrad autorových.
Větev taková tvoří
jaksi sama pro sebe kolmý kordon.

v Tulnu.

však ani toto, musíme příští jaro nový výhon naroubovati. Jest však
vždy lépe míti spíše o jeden výhon více v zásobě, abychom v ta•
kovém případě mohli onen slabý vůbec odstraniti.
V létě se tyto prá'ce opakují, jako v létě minulém; vyvazování letorost~'). k čípkům, včasné zakrácení nebo odstranění
prvního výhonu pod hlavním výhonem (již v květnu), udržování
rovnováhy mezi jednotlivými rameny zaštipováním, přitahování odstálých a oddalování příliš přilehlých výhonů, pečlivé sbírání a ni. Čepí škůdců a konečně odstraňování čípků v srpnu.

.,.

Zlepšení starších, nesprávně vypěstovaných zákrsků.
Vypěstovati z.e zanedbaného zákrsku úplně korektní pravidelný jehlanec jest ovšem mnohem obtížnější, někdy úplně nemožné,
ale nechá se přece mnohé učiniti a aspoň nejhorší zlo možno odstraniti. Ve většině případů potřebujeme k tomu pilku; nemístné
a rušící větve se musí tak odstranit, aby rozhodně nezůstaly žádné
pahýly a všecky řezy pitkou učiněné musíme ostrým nožem z-thladiti. U takového zákrsku, který má mnoho hlavních větví a.
vidličnatých rozvětvení, příliš dlouhé plodonosné ratolesti a vět-

Třetí

rok.
Ve třetím a každém následujícím roce se všecky práce opakují. jsou-li spodní serie náležitě vyvinuty a výhony nejhořejší serie
dostatečně silné, nařizne se opět další serie; ne-li, musíme opět
rok počkati a větve dle toho přiměřeně kratčeji seříznouti.
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smou rozvětvené prodloužení kmenu, postupujeme následovně:
nejprve zvolíme za kmen tu větev, která jde nejrovněji kolmo a
ostatní střední větve těsně na větevný kruh na této odřízneme.
Potom odřežeme těsně u středního kmene všecky hlav11Í větve,
které nejsou k vytvoření serií potřebny. U takových stromů není
někdy možno nějaké pravidelnosti docíliti a musíme si pomoci tak,
jak to jde, ba musíme se někdy spok_ojiti se 3-4 větvemi v serii,
anebo na serie vůbec nereflektovati. Casto jsme nuceni příliš dlouhé
hlavní větve značně seříznouti ve prospěch zbylých, kratších větví,
někdy jest také nutno seříznouti nejhořejší díl koruny hluboko do

a:

Obr. 26. Zářez nad
očkem k vůli sesílení
očka.

Obr. 28. Slabý zákrsek, který se na
Tentýž zákrsek po
druhou set ii ještě seříz. ne může. Veřezu.
doucí výhon a se v b seřízne; krátký
tento řez se vykoná proto, poněvadž výhony c d jsou příliš
slabé ku založení serie druhé. Výhon f se docela odstraní;
g a h se v naznačeném místě seřízne.
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Obr. 30. Vlevo řada kolmých kordonů, vpravo zákrsky se yzorně ošetřovanými
miskami okolo. Foto ze zahrad p. F. Slavíka v Uhřeticích .
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starého dřeva, aby se získalo dolejším větvím silnější přivádění
a tím, aby se postupně získala stejnoměrnost, světlo a vzduch
do koruny. Zanedbané nebo nesprávně pěstované stromy mají
vždy dolejší vedoucí větve zakrnělé, kratší a nahoře příliš mnoho
větví, všecko husté, poněvadž vzrůst spěje vzhůru ke světlu. Takové se musí energicky prořezati a zkrátiti, aby se dole vyvolal
nový vzrůst, nový život. Když bychom pracovali bez systému, byla
by všecka práce marná a ve 3 letech by nastal opět starý stav.
Po seřezání středního kmene a vedoucích větví, postavíme
se před strom a vidíme hned, kde co ještě chybí. Na středním
kmenu odstraníme ve·škeré plodové ratolesti. Slabé vedoucí větve se
podporují podélnými zářezy po celé délce. Toto způsobuje hojnější
přivádění šfáv. Mimo to takové sJabé větve opatříme zářezy nad
místem, kde z kmenu vycházejí. Casto mají vedoucí větve vidličšťáv

~~::-.~~~~-'i";:'
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Obr. 27. Jednoletý zákrsek s naznačeným ře
zem : a značí poslední
očko pro nově založenou serii, b jest naznač.
délka čípku, c a d jsou
čípky postran. výhonů,
e jest loňský čípek.

Obr. 29. Normální 11etý zákrsek
Tentýž zákrsek po
s naznačeným řezem. Vedoucí výřezu.
hon a se seřízne v b; výhony
c a d se vůbec odstraní, poněvadž jsou moc silné a k vytvoření koruny přebý
vající. Výhon e se vůbec neřeže, poněvadž jest slabý.

,

~
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a u takových ponecháme příznivěji postavenou
a druhou odřízneme až na větevný kruh. Křivé větve při
pevníme na hůlky a musíme mnohdy až desetkrát přivazovati, aby
se křivosti vyrovnaly.
Když jest kostra stromu již tak dalece upravena, přijdou na
řadu plodonosné ratolesti. Také při těchto platí pravidlo: plodonosné ratolesti musejí býti krátké a ne tlusté, aby plody byly
blízko u větve. Dle toho seřízneme každou ratolest až po ne j s po dn ě j š í rozvětvení, a toto pa k
až na n e j s p o d n ě j š í ž i V é
o č k o nebo na nejspodnější jeho
krátký. výhon.
Casem se probudí sem tam
spící, dosud neviditelná očka,
která při návalu šťáv bujně vyraší
(vlci). Ještě v létě, když takových
vlků mnoho vyrostlo, uříz
').
neme nad každým n~jdolejším
vlkem ostatní rozv~vené ratolesti.
My jdeme tedy vzdy až na nejspodnější výhon plodonosné ratolesti a ošetřujeme je pak zcela
pravidelně zaštipováním a zeleným
řezem (viz }>řfslušné statě).
Tímto z.působem si ·vypěstu
jeme na našem starém zákrsku po~
stupně z c e 1a n o v é o v ě t ven í
Obr. 31. Jak si upravíme z takovéhoto
zákrsku řádný zákrsek : zdůli do výše plodonosnými ratolestmi,
35 cm všecky výhonky odřízneme. Pak vedoucí výhony se tvoří korektně,
odpočítáme 5 výhonů, které maj( tvo- dále střed zákrsku rovněž a za
řiti základní kostru první serie. Sestý několik roků 'máme ze zdivoče
výhon se seřízne na spící očko, které
má vytvořiti vedoucí výhon či pokra- lého zákrsku vzhledný, krásné
i'ování kmene. Další 2-3 výhonky se plody rodící strom. Potom pocíúplně vyříznou a udělá se čípek (10 cm tíme velké zadostučinění a to má
dlouhý), aby mohl letorost býti k němu také cenu. Těsně stojící větve odpřivázán. Zbylé dolní větvičky seříznedálíme, vzdálené a visící větve
me tak, jak naznače~o.
naté

rozvětvení

Zákrsek francouzský (palisírovaný ).

větev

přivážeme.

Když jest snad nebezpečí, že se větev při rovnání zlomí,
uděláme tvarovací pilkou na vnitřní straně {tedy tam, na kterou
stranu chceme větev ohnouti, ne na opačnou) as 10 zářezů, které
jsou na 1 cm od sebe a jdou až do polou dřeva. Pilka musí býti
jemná, list z hodinového péra.
.
Vše, co se na ovocných stromech váže, musí býti pevné a
jisté. Na př. na tvarových stromech bývají plody až 1 kg těžké
a proto musí býti výhony dobře přivázány, aby tíži tu snesly a
aby se neutrhly a event. nezlomily.
Také řádně připevněnými větvemi riemůže vítr tak pohybo~
vati a ovoce tolik nespadá.

Zákrsek francouzský se liší od přede
šlého tím, že větve
v jednotlivých seriích
jdou od kmene v tupějším úhlu (as 50°),
a že tyto větve jsou
zcela rovné, na hůlky
přivázané.
Zákrsek
tento jest relativně
úrodnější než zákrsek
obyčejný a to vlivem ·
světla slunečního; absolutně však úrodnější není.

....

Zákrsek
vřetenovitý.
: (Spindel, F useaux,
čti: fyzó).

,.

iZí krsky vřeteno
vité jsou stromy, které
jsou· z dola (as 35 cm
od země počínaje) až
nahoru hustě ovětve
né, aniž by byly větve
v seriích, vedou se
obyčejně do výšky
3 m. Větve zákrsku
vřetenového se udržují kratčeji; nejspodnější nemají býti delší
než 40-60 cm, hořejší as 20 cm, tudíž
celková šířka tohoto
zákrsku nemá pře
sahovati 1·20 m. Dle
toho se musí sázeti
Obr. 32. Tříletý zákrsek jablka "Ontario"
také hustěji a to na
se 2 seriemi.
120-150 cm od sebe.
Pro toho, kdo chce míti v zahradě větší sortiment odrůd
ovocných, jest zákrsek tento výhodnějším tvarem, poněvadž nezabere mnoho místa.
Jinak se hodí jako mezisadba mezi ostatní jehlany a když pak tyto
(za 15- 20 roků) již zmohutněly, vyjmeme vřetenové zákrsky ven.
4
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sp1se upotřebiti, poněvadž postranní větve mají býti spíše slabší
než silnější. T ake nutno používati více zářezů, aby všecka očka
vyrašila.
První rok. ·

V zelinářské zahradě se hodí výborně na rabata, poněvadž
nezaujme mnoho místa a nestíní. Ku tvoření skupin v ovocném
parku jest výhodný, a jednotlivě v trávníku se též velmi pěkně
vyjímá.
.
Ve tvaru tom se dají s nejlepším prospěchem pěstovati pouze
hrušně a jabloně.

Jednoletý šlechtěnec, je-li silný a dobře vyvinutý, se senzne,
jak již řečeno as o 20m delší, než u zákrsku obyčejného. Ovětvení

\

•

~

Obr. 33. V:wrné z_ákrsky pravidelné (jehlancovité); prvý jest Tongreska, druhý
Poiteau-ova, třetí Cáslavka Williamova. Pozoruhod. jsou pravidelně rozdělené větve,
na nichž není dalšího rozvětvení, nýbrž jen husté a k!átké plodonosné ratolesti,
jež jsou obaleny květy a pak ovocem. Misky okolo každého stromu jsou pečlivě
<>bdělávány, což jest nesmírně důležité. Foto ze zahrady Dra Dohnálka v Háji.

Obr. 34. Zákrsék se třemi
seriemi; nejspodnější čtyři
větve se jako přebytečné

- ~~~
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Obr. 35. Zákrsek se
Obyčejně jest

třemi seriemi po řezu.
ovětvení hustší.

odříznou.

se nechá 30 cm nad zemí počínaje. jsou-li na šlechtěnci před
časné výhony, tedy se nejprve do výše 30 cm všecky odstraní;
jsou-li dále pouze 2-3 předčasné výhony, tedy se seříznou až na
spící očko. je-li jich více, ponechají se, krátké se opatří zářezy,
aby sesílily, silné a dlouhé se zakrátí as na 30 cm.
V d~_~lších letech jest ošet(ování stejné.

Jako podložka se užívá pro hrušně výhradně kdoule, pro
jánče se užívá tam, kde tento jehlan
ne má přestoupiti výšku 4 m; jinak se užívá duzen, který bujne"ji
roste. Pláně se naprosto nehodí.
Vypěstování ve školce jest téměř totéž, jako u zákrsku
-obyčejného. Vedoucí výhon se řeže as o 20 cm delší, nechá se
rovněž čípek, ale u postranních větví se tento nedělá. Poněvadž
větve u vřetenového zákrsku se udržují mnohem kratší, mohou
býti také hustší, t. j. blíže u sebe a hledíme tudíž, aby se všecka
-očka pokud možno vyvinula. Také se mohou předčasné výhony
jabloně duzén nebo jánče.

Jehlanec
pravidelně

..., .

křídlový.

v seriích a sice tak
nad druhou, čímž
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všecky strany [stejnoměrně od sebe; konec drátů připevníme ve
vzdálenosti 1 m od kmene ke kůlu v zemi.
Vypěstování ve školce jest totéž jako u jiné pyramidy, jenom
s tím rozdílem, že vyžaduje jinou kostru a větve v seriích že se
vedou přesně nad sebou, kdežto u obyčejného zákrsku hledíme,
aby větve druhé serie přišly mezi větve prvé serie. Nejlépe jest
to znáti na půdorysech obou těchto zákrsků.

tvoří

jakási křídla. Mají-li serie 3, 4 nebo 5 větví, tu má jehlan
ten pak také tolik křídel a tolikaramenný se také takovÝ jehla~
nec nazývá. Nejvýhodnější, t. j. nejúrodnější a nejkrásnější jsou
s 5 větvemi.

Obr. 37. Nepravidelný keřovitý zákrsek krátce seřezán a
na pravidelný. Foto ze zahrad p. Slavíka, statkáře v

Jehlanec svícnový (kandelábrový).

1>

Pěstění děje se tak, že jednoletý šlechtěnec seřízneme ve
vys1 40-50 cm na 3-6 oček. Druhý rok letorosty záhy tvarujeme a to vedeme nejprve 3 výhony do vodorovné polohy; dříve
musíme je ale stejnoměrně na všecky strany rozděliti. Ostatní
výhony odstraníme. Když tyto vodorovné výhony jsou as 40-50 cm
dlouhé, tu je as 30 cm daleko od kmene ohneme a vedeme po
drát č vzhůru a sice šik1110 ke středu, kdež naboře se pak sbíhají.
Takto vypěstujeme svícnový jehlanec se 3 rameny.

Obf. 36. Zákrsek hrušky .,Virgule:•. Foto ze zahrad p. F. _Slavíka,
statkáře v Uhřeticích.
země

~ak přeměněn
Uhřeticích.

Kostra pro tento jehlan sestává z tyče, která '!" se ':'zatluče do
vedle kmene a od vrchu tyče vedeme pak pět drátů na
r
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Zákrsek

Jehlanec svícnový jest velmi výhodný tvar; kostra jest le~á.

Střed tvoří plynová roura, as 5 m dlouhá, s železnou deskou dole;
z toho přijde 80 cm do země, nahoře jest navrtáno 8-10 děr,
které leží po 2 proti sobě. Skrze tyto

díry protáhneme dráty (4 -5), které jdou
šikmo dolů a končí as 20 cm nad zemi.
~ar: _
Nyni vykopeme as 1 m od středu příkop
do kr1,1hu, do něhož dáme ve stejných
vzdálenostech 8-10 kamenů (3-5 kg
těžkých), na které pak upevníme kousky
Obr. 38. Dřívka přiříznutá
špalírového drátu, přečnívající as 25 cm pro vzpíráni a oddalováni
hustě stojících větvi ; ho•
nad zemi. Každý konec opatříme napína- řejší
jest pohled se strany,
čem drátů. Pak se příkop opět zahází a
dolejší ze předu.
zem nad kameny udupe. Pomocí napínačů
se nyní všecky dráty tak napnou, aby s~řední roura stála tiplně
rovně. Potom vysadíme jehlanec s jednou serií o 4-5 větvích,
tedy poloviční počet co jest drátů. Když jest strom urostlý, při
pevníme drátem vždy mezi 2 dráty
hůlku, tedy dohromady 4-5 hůlek
a to tam, kde každý výhon smě
řuje ke středu hůlky. Ode středu
této příční hůlky se připevni ještě
f
další pomocná ,hůlka v'odorovně
až k nejvhodněji 'postavené větvi,
na kterouž se hůlka připevní. Po·
zději větev připevníme podél této
poslední hůlky.
Každá větev jde tudíž nejprve vodorovně ke středu mezi
dva dráty. Na podzim se každý
vedoucí výhon seřízne tak, aby
se mi 40-50 cm oa středu roz·
dělil ve- 2 větve; na konci se nařízne nad dvěmi protilehlými očky
čípek . .z těchto 2 očá vyrostou
2 výhony, které jdou skoro vodo·
• · 'k k" Odl hl'
rovně
kv• drátům.
Obr. 39 . Tvarovam
za rs u.
e e T
k. vlev<;>
t t a vpravo
'h
•
větve se pomocí drátěných · háčků c
a e pro y o vy ony pnpevmme
přitáhnou a aby byla větev v oblou·
hůlky a zelené letorosty postupně'J
k~, vze~ř~v sev· upr?st~ed vzpěrou ~
k nim přivazujeme, až dosáhnou
vetc;,v. Príhs. pr1lehl«: vetv~ se pomoc1 všecky dráty, a pak je ohneme,
vzpery oddah; a puvodm poloha, b
b vl
d • d 't o ho
T'
nová poloha vzpěrou docílená.
a Y s Y po e1 ra u vz uru. 1m
. jsme udělali ze 4 vedoucích vý·
honů dělením 8 výhonů. Každoročně se pak vedoucí výhony seříznou as o 1/ 3 , aby všecka očka vyrašila v plodové ratolesti.
Tyto se pilně zaštipují. Když pak všecky dosáhly vrcholu, můžeme
nasaditi ještě prodloužení, nebo můžeme všecky konce dohromady
sroubovati, a ukončiti korunou na zvláštní kostře .

keřovitý

nebo pravidelný?

Tato otázka jest brzy zodpovězena, když porovnáme 2 stejně
staré stromy na obou zákrscích ve stejném druhu a za stejných
okolností v květu. Přednost leží na straně pravidelného zákrsku.
Tento má dobře vyvinuté větve, které jsou od spodu až ke konci
· pokryty krátkými plodovými. ratolestmi a květy a tudíž i plody.
Vzrůst jest všude stejně silný a pěkný. Když se potom ve stáří
přestane pravidelně řezati, zůstane rovnováha přec zachována.
U zákrsku keřovitého tomu tak ne ní. Ten roste a rodí
jak chce, ale ne tak, jak my I
~
si přejeme. Větší práce, kterou
máme u pravidelného zákrsku
při letním ošetřování, se jistě
vyplatí. Proto dáme v zahrádce pravidelnému zákrsku vždy
přednost, jedině v tom případě,
1
~dyž majitel nemá čas nebo
v
zálibu v ošetřování, +rodí se
keřovité zákrsky.

..>

Zákrsky

....

keřovité.

Není tomu

ještě

dávno,

cp byly u nás zavedeny do

obchodu se značnou reklamou
"zákrsky keřovité či nep r a vide 1n é". Jako všecKy
novinky, tak i tato přišla k nám
v této době opět z Ameriky,
a to z Kalifornie a Kanady.
Z počátku se pohlíželo na novinku tu s nedůvěrou, a mnohý
pokus se potkal s nezdarem .
Leč nebylo však to naprosto
40. 4letý zákrsek jablka .,Deans
odstrašující a v posledních 20 až Obr.
Codlin". Foto ze zahrad P·. Fr. Slavíka,
30 letech se velice mnoho uvastatkáře a pomologa v Uhřeticích .
žuje, zkouší, varuje a doporučuje · sázeni zákrsků keřovitých. Zvláště v Německu se stala
otázka ta velice důležitou a to hlavně pro racionelní, užitkové
ovocnictvi ve velkém. Všude se vysazuji plantáže a zvláště v Porýní
možno viděti vzorné sady zákrsků keřovitých , z nichž nejvýznač
nější má Schmitz-Hi.ibsch, Freiherr v. Solemacher, Scheven-Crefeld,
Deichmann-Mehlen a j. U nás poku<;l mi známo, má větší plantáž
zákrskovou p. F. Slavík, statkář v Uhřeticích. Výhody ke řovitých
zákrsků jsou: časná a hojná úrodnost, nejvhodnější a nejpřiroze
nější tvar stromu, tabulové ovoce, jednoduché ošetřování, sta čí
i malá znalost o řezu a levnější nákup stromků. Tyto výhody a
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jest však naprosto nesprávný, poněvadž zákrsek, byť i keřovitý,
nesmí nikdy vyhlížeti jako houština. Názvy takové jsou nerozvážnými výstřelky aneb pochybenými překlady.
V následujícím chci podati praktické zkušenosti ze zmíně
ných plantáží zákrsků keřovitých v Porýní, které vedou k plnému
zdaru pěstování těchto.

okolnosti přivábily četné podnikavé rolníky, privátníky a j. k provozování racionelního ovocnictvi se zákrsky keřovitými.
Vzdor tomu však přece jsou četní odpůrci zákrsků keřovitých,
zvláště Pekrun velice ostře proti těmto zákrskům vystupuje; mírněji Gaucher. Jedna část těchto odpůrců drží se teoretických
pravidel přesně tvarovaných stromků a druhá část zavrhuje keřo
vité zákrsky proto, poněvadž za tvarované stromky strží větší
obnosy při prodeji.
~

-==-~
& ..lli..v -~::,.
Obr. 41. Zákrsek francouzský (palisírovaný; větve
jdou od kmene v tupějším úhlu a jsou přesně rovně
k hůlkám přivazované.

Obr. 42. Zákrsek;!vře
tenovitý (fuseaux - čti
fyzó) čtyřletý.

Keřovité zákrsky nejsou vlastně nic nového, naopak, jest to .
nejstarší a původní tvar ovocných stromů. Ve starověku se pěstily
stromy pouze jako keřovité zákrsky a jiné tvary nebyly vůbec
známy. Teprve v pozdější době se vyvinuly vysokokmeny a polokmeny, potom pravidelné zákrsky a všecky jiné tvary a v novější
době se vzmáhá opět zájem pro keřovité zákrsky a to hlavně při
racionelním ovocnictví ve velkém. V některých spisech a cenících
vyskytuje se také název "zákrsky ho u š ti nové". Tento název

,
Obr. 43. Svícnový jehlanec s 10 rameny; hruška Lectierova, šlechtěna na
kdouli. Pozoruhodna jsou ramena, obalená hustě krátkými plodonosnými ratolestmi; při bedlivém prohlédnutí uvidíme plno květných poupat. Tyto jehlance
mohou býti s různým počtem ramen. Foto ze zahrady Dra Dohnálka v Háji.

V posledních letech jsme vlastně zaměnili privátní o~ocnictví
s racionelním obchodním ovocnictvím a poznenáhlu jsme na to
přišli, že tvarové ovocnictví se vlastně pro obchod nehodí. Pěsto
vání tvarových stromů možno nazvati plným právem jakožto velice
ušlechtilý a i dosti výnosný sport pro milovníka ovocnictví a majitele domácí zahrádky.
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Úkol tento byl rozřešen zákrsky keřovitými, na pravé zákrskové podložce.

Cdá řada. pomologů se vyslovila, že pro racionelní ovocnÍ•
ctví se hodí jedině polokmen a vysokokmen.

Výběr odrůd

M

)

Obr. 44. Svícnový jehlanec hrušky "Vienské" v olistěném stavu
v zahradě p. Dra Dohnálka v Háji.
Z těchto stromů však značné procento ovoce se nemůže

jako
tabulové prodávati, kdežto ze zákrsků docílíme vždy ovoce tab~
lové. A proto muselo se zde nalézti východisko. Bohatá úrodnost
přirozené koruny vysokokmenů se musela spojit s výhodami zákrskové podložky, t. j. k docílení krásných tabulových plodů.

pro zákrsky keřovité.
Nyní přijde další důležitá otázka: "Které ovocné odrůdy
se hodí pro zákrsky keřovité?" Zde možno odpověděti, že vlastně
všecky odrůdy ovoce jádrového i peckového se pro tento
tvar hodí, chci ale vzdor tomu
vyjmenovati pouze ty, které
jsou již osvědčené, neboť pro
racionelní ovocnictví jest vhodný výběr odrůd nesmírně dů
ležitý.
V prvé řadě jest to zákrsek jabloňový. Jabloň má již
od přírody náchylnost tvořiti
keřovitou, nepravidelnou korunu a jest málo odrůd, které
by rostly jehlancovitě do výšky,
se středním kmenem, jako ku
př. hru~y. Jabloň se nedá také
tak s prospěchem vésti v přes
ných pravidelných tvarech jako .
hrušeň. Proto jest pro jabloň
nejvýhodnější tvar "zákrsek keřovitý" a je-li tento dostatečně
hnojen a ošetřován, dá největší
úrodu.
Co se týče odrůd, dám e
ovšem přednost těm, které rodí
brzy a hojně. V Porýní se vy._
sazují ve velkém tyto odrůdy: ·
B o s k o o p s k é, P a r m é n a
z 1 a t á a L o r d G r o sven o r.
Mimo tyto 3 se výborně
osvědčily ještě: skleněné žluté,
..
. - .
t . L dv
k • Obr. 45. Kostra pro Jehlanec
sv1cnovy
•
•
k romova rene a, an spers a
0 12 ramenech .
reneta, Coxova reneta, Ananasová reneta; z novějších odrůd pak ještě Ernst Bosch a
Berlepschovo jablko, Velkovévoda Bádenský, Princ Albert,
Hammersteinovo, Ontario, Hawthordenské, Evino, Zuccalmagliova
reneta a j.
Mimo tyto jest ovšem ještě celá řada velice vděčných a vhodných odrůd, v Porýní se však zachovává obchodní zásadva: "Při
pěstování ve velkém nutno sázeti co nejméně odrůd." Cím více
odrůd, tím jest odbyt ovoce těžší. Daleko lepší a snadněji se

prodá vagon jedné odrůdy, ku př. Parmény, než vagon s 15 odrů
dami, byf to byly i ty nejkrásnější plody. Sázeti pouze 1-3 odrůdy,
jest rovněž nesprávné, poněvadž všecky nestejně rodí a tak se
zvýší jen risiko při neúrodě. Nejlépe jest sázeti 4-6 odrůd. Mimo
to, řídí se volba odrůd dle poměru odbytu. Kdo hledá odbyt na
veřejných trzích, má voliti odrůdy hodně úrodné a rané. Chceme-li
ale obchodovati s dobrými zákazníky přímo, nasázíme odrůdy
ušlechtilé, zimní. Jsou-li na blízku výletní a lázeňská místa, sázíme
odrůdy rané a podzimní.

1. u veškerého peckového ovoce, jež snadno koření a
2. při jabloních a hrušních, když byly sázeny na podzim
do dobré půdy.
Naproti tomu ale, když jsme sázeli pozdě na jaře, tak, že
jsme jisti, že letorosty budou slabé a v chudé půdě, počkáme se
řezem vůbec až příští rok.
Pakliže ze šetrnosti, která jest zde
na nepravém místě,
koupíme a sázíme
jednoleté šlechtěnce,
tedy je v každém
případě seřežeme teprve .ilruhý rok a sice
na 6{) cm výšky.
Další pěstění jest
velice jednoduché, ří
dí se však do jisté
míry dle povahy jednotlivých druhů a odrůd ovoce.
Odrůdy s dlouhými tenkými výhony
řežeme
z počát~
kratčeji, než odrůdy
s krátkými a silnými
výhony (Ananasová
reneta), a to proto,
abychom docílili rovnováhu v koruně .
Silné a dlouhé výhony řežeme rovněž

Jak daleko od sebe sázeti.
Vzdálenost jednotlivých zákrsků jest velice různá, a řídí se
dle podložky a dle toho, máme-li mezisadbu či ne. Nemáme-li
mezisadbu, sázíme zákrsky jabloňové, na jánčeti šlechtěné,
3-5 t111 (na duzénu 4-6 m).
H:-ušně na kdouli na 3 -4 m,
broskve 3-4m, meruňky 3 až
4 m, slívy 3- 4 m, třešně a
višně na mahalebce na 4 m.
Husté osázení znemožňuje
obdělávání půdy a jest příznivo
pro vývin škůdců a chorob
jmenovitě Fusicladium.
Kde jest výnosné pěsto
vání jahod a zeleniny, jest toto
jako mezisadba velice doporučitelné. V tomto případě · sáObr. 46. Půdorys rozvětveni p~o jezíme ~adyv na_ 5.-8 ~ od sebe,
hlanec svícnový o 12 ramenech. Má-li
a mezi ne saz1me Jahody, fajehlanec 10 ramen, tedy vedeme zázole nízké, brambory, cibuli neb
kla~~ich 5 větví a rozdvoje~ím těchto pod. Tímto způsobem máme
doc1hme 10 ramen, kolma ramena
h
• 'k
v. dv
musí býti 35 cm od sebe vzdáleno.
• razeno ns1 o v pnpa e neurody ovoce.
Mezi odrůdy, které trpí F usicladiem, jako Par m é na z I a t á
K m í n o v á r e n e ta, L i m b u r s k é, B a u m a n n o v a r e n e ta
a j , nesmíme sázeti vysokorostoucí mezisadbu, aby vzduch mohl
volně prouditi. Z téhož důvodu se v takové plantaži nesmí
trpěti plevel, jakožto rozmnožovatel chorob, a mimo to takový
plevel vyssává půdě potravné látky, odnímá vlhkosti, a konečně
dává velice nepěkný vzhled a špatný dojem.
O řezu zákrsků keřovitých.
Při tvarových stromech jest řez nejtěžší věcí, kdežto při
~ eřovitých zákrscích jest to nejsnadnější. Sázíme-li 2 - 31eté zákrsky,
seřežeme letorosty o 1/3 a 1/ 2 celé délky, a to tak, aby poslední
očko bylo obráceno na venek. Tento řez se však vykoná při
s á z e n í pouze :

kratčejl.

~

Rez nutno zde
považovati za nutné
zlo, a slouží u zákrsků
keřovitých

Obr. 47. Keřovitý zákrsek jablka .,Grah,amovo".
Foto ze zahrad p. F. Slavíka, statkáře v Uhřeticích.

výhradně

jen k vytvoření silné kostry, a to jmenovitě u těch druhů, které
samy o sobě nejsou schopny silnou koruriu vytvořiti.
Abychom docílili také na starších zákrscích pěkně vyvinuté
plody, zakrátíme vždy pouze letorosty. Při peckovém ovoci jest
řez pouze prvních 4-5 roků zapotřebí.
Hrušeň, která již od přírody roste jehlancovitě, může se první
léta jako jehlanec seřezávati, později se však mohou i vedoucí
výhony nechat rozvětviti.
Namnoze jest rozšířen mylný názor, že zákrsky keřovité nepotřebují každoroční_ řez; stačí prý tyto Z!!-Sázeti a pak sklízeti
ovoce. Toto. jest ale naprosto nesprávné. Cetnými srovnávacími
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pokusy jest dokázáno, že se musí řezati, a to postranní letorosty
se v létě zaštípnou (v srpnu) ne příliš krátce a vedoucí výhony
se seříznou as o 1/ 2 v zimě. Hlavně ale husté a křižující se větve
prořezávati.

K pokusům byly vzaty jednoroční šlechtěnci a nebyly vůbec
řezány. Tu nejprve hnaly do výšky, poněvadž!se stál.e prodlužovaly
z

konečného

Jiný příklad a porovnání: Máme jednu plantáži s vysokokmeny a jednu se zákrsky keřovitými, každá plocha jest 1 hektar
(1 0.000 m 2) veliká, plida. dobrá. Na obou jest nasázeno · jablko
"Bos k oo.s ps k é".
Vysokokmenů se nasází 10 X tO m) 100
kusů.

očka.

Zákrsků keřo-

. vitých (na vzdálenost
· 3'33 X 3'33 m} se
vejde 1000 kusů. Obě
parcely se stejně ošetřují a obdělávají.
Když jsou vysokokmeny již v nejlepším stáří (v době,
kdy již hojně rodí),
sklidí se s každého
stromu průměrně 100
kg jablek, tedy celkem 10.000 kg.
Abychom totéž
111nožství jablek sklidili z druhé zákrskové
parcely, jest nutno
z každého zákrsku
skliqiti pouze 10 kg
jablek. Kdo však viděl 10-18leté keřo
vité zákrsky jablka
Boskoopského s ovocem, zajisté že dosvědčí, že kaž.dý strom
má nejméně 15 kg
jablek, tedy celkem
15.000 kg, čili o 5
tisíc kg více. Zajisté
značný rozdíl.
Při tom nutno
ještě uvážiti, že zákrsek jest již v 10. až
Obr. 49. Mladý zákrsek jablka Lord Suffield; druh
12. roce nejvíce úrod- tento
jest záhy a každoročně úrodný. Foto ze zahrad
ný, kdežto vysokoautorových.
kmen teprve v 20. až
25. roce, z čehož jasně vysvítá, že z parcely zákrsky osázené jest
sklizeň mnohem větší.
.
Mimo to hraje zde hlavní roli ten fakt, že ovoce ze zákrsků
jest Ia tabulové, kde.žto z vysokokmenů zvláště starších jest přes
·polovici jen II. jakosti. Dále ošetřováni a sklizeň ze zákrsků jest

Při sebemenším větru

přijdou

do silného
pohybu a klácení, poněvadž jsou dlouhé,
se slabým dřívím. Při
silném větru se tenké
dlouhé větve velice
klátí, ovoce opadá,
. nebo se o " druhé
větve poraní. Některé
odrůdy dostaly vzhled
jako stromy smuteční,
poněvadž tíha s ovocem táhne tenké.větve
k zemi. Další špatný
výsledek při neřeza
ných zákrscích jest
jako při vysokókmenech, t. j., že při velké
úrodě dávají ovoce
střední a druhý rok
pak vůbec žádné.
Vysokokmen nebo
zákrsek keřovitý?
Namnoze se t-vrdí,
že pro pěstování ovoObr. 48 Tříletý zákrsek jablka Velkovévoda Bádenský. ~ed~ev velkémk ske hodí
Foto ze zahrad autorových.
je llile vyso O meny.
Ano, ale hlavně k pě
stování ovoce hospodářského a moštového, ale méně tabulového.
Dle dosavadních zkušeností možno říci, že všude; kde se
jedná o docílení lepšího tabulového ovoce a kde jsou podmínky
půdy a polohy příznivy, jest zákrsek keřovitý nejvýnosnějším tvarem ·ovocných stromů, což následujícím příkladem mohu dokázati:
· Vysokokmen Parmény zlaté potřebuje přibližně tolik místa,
jako 8 zákrsků keřovitých na jánčeti šlechtěných téhož druhu.
Výnos co do počtu plodů těchto zákrsků jest ten samý jako z onoho
vysokokmenu {obyčejně ale větší), jen s tím velkým rozdílem, že
za vesměs krásně vyvinuté plody ze zákrsků docílíme dvakrát až
třikrát takové ceny jako při plodech s vysokokmenu.
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rovněž

mnohem snadnější a tudíž levnější. Poněvadž při keřo
vitých zákrscích odpadá tvarování, zaštipování a přivazování, jest
tudíž racionelní pěstění zákrsků keřovitých výnosnější. Musí však
býti provozováno samostatně a ne jako vedlejší plodina při země
dělství, neboť všecky k~ltury, které mají býti výnosnými, musejí
býti vždy pěstovány jako samostatná kultura a ne jako veňlejší,
aby mohla býti každá práce vykonávána v pravý čas. Při rolnictví
se ale považuje
ovocnictví vždy
za vedlejší plodinu. Příklad tento dostatečně vysvětluje.

Kde jest dobrý
odbyt na hrušky,
tam se vyplácí
velice dobře, poněvadž jsou záhy
a hojně úrodné.
Keřovité

zákrsky broskví
V následujícím
chci ještě krátce
uvésti tři ovocné
stromy, které jsou
dosti výnosny;
jsou to zákrsky
broskví, meruněk
a višní.
Tyto se v Porýní nyní velice
hojně
vysazují.
V Maffendorfu u
Bonnu se až do
Obr. 50. Čtyřletý keřovitý zákrsek hrušky .,Zephirinká"
nedávna pěsto
s plody. Foto ze zahrad autorových.
valo vinařství. Poněvadž ale byla réva stále ničena révokazem, musely býti vinice
vymíceny a nastala tudíž důležitá otázka, jak možno nejlépe půdu
tu využitkovati. Pro zelinářství byla půda suchá a neschopná, pro
rolnictví opět příliš kopcovitá a prudké stráně.
již od dříve byly ve vinicích jednotlivě pěstovány broskve
ze semene, a velice dobře se dařily, což přimělo tamější vinaře
k tomu, aby osázely stráně ty zákrsky broskvovými a od té doby jsou
tam ony rozsáhlé kultury broskvové. Z tisíce semenáčů vybrali tři
druhy, které pak ve velkém vysazovali. Nejvíce zde nalezneme
Amsden, Waterloo a Yorkskou rannou broskev. Tyto
hou šlechtěny na žilience a s výnosem jsou majitelé velice spokojeni.

r

Poněvadž první léta zákrsky ty vůbec řezány nebyly, stalo
se často, že při velké úrodě se stromy pod tíží plodů úplně
rozlomily. Aby se tomu předešlo, doporučuje se v prvých 5-6
letech vedoucí výhony as na
polovičku zakrátit, čímž se docílí silná kostra.
K pěstování broskvových
zákrsků se hodí ovšem jen
teplá poloha a veškeré rané
' lruhy americké, anglické a
německé, kdežto ušlechtilejší
pozdní francouzské druhy se
náležitě vyvinou póuze na jižní
:r--~ '
zdi, při zimním přikrývání.
Z višní se hodí nejlépe
k pěstování na zákrscích ve
velkém Amarelka stinná, Ostheimská višeň a Amarelka královská aj.; tvoří pěknou kulovitou korunu a jsou velice
úrodné. Slechtí se na mahalebky. Daří se v každé i v té
nejchudší písčité půdě.
Na základě těchto údajů
jsou sestavena hlavní pravidla,
jichž nutno při racionelním
ovoc. dbáti, chceme-li skutečný
výnos a tabulové ovoce docíliti:
1. jablka, hrušky, btoskve
a višně se hodí výborně na
zákrsky keřovité a dají výborné sklizně.
2. hospodářsky jest nejdůležitější zákrsek jabloňový
na pravé podložce, poněvadž
rodí záhy a plody tabulové.
Obr. 51. lO!etý zákrsek hrušky .,Sixova
3. volba podložky se řídí máslovka". Tvoři krásné krátké plodonosné ratolesti , bohatě kvete každý rok,
dle půdy.
špatně nasazuje, bude na jaře 1925
4. pro úrodné hlinité půdy avšak
přeroubována. Větve jdou příliš kolmo
se hodí jánče, pro lehčí a sušší vzhůru a musí se pomoci hůlek od kmepůdy duzén, ale ne obráceně.
ne rozepříti. Zákrsek byl přesazován
5. má-li býti velký užitek koncem dubna ~922. bez hlíny, fotograJocílen, nutno sázeti pouze fován 30./12. 1924. Foto ze zahrad autor.
druhy brzo rodící a úrodné, a ve velkém množství.
6. lepší druhy ovoce se mají sázeti v klimatických poměrech.
. jen jako zákrsky.
7. po vysázení zákrsků se má později každý rok hnojiti, aby
se půda nevyžila a strom úrodností neseslábnul.
5
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Zmlazování

8. pokrytí půdy okolo zákrsku hnojem neb pod. jest velice
pro vývin plodu.
9. veškeré choroby a škůdce nutno záhy ničiti.
10. sázeti se mají jen zdravé zákrsky.
ll. řez omezíme pouze na zkrácení letorostů , aby koruna
sesílila a pak jen na
prořezávání.
·
12. při nadpřílišné
úrodě jest protrhavání
plodů velice důležité a
nezbytné.

důležité

Zanedbané zákrsky nebo takové, na kterých byl prováděn
nesprávný řez (hlavně příliš dlouhý řez konečných výhonů) stávají
se během doby nemožnými. Dolejší větve jsou pravidelně zakrnělé, hořejší větve jsou zase příliš dlouhé a ohýbají se k zemi.
Obr. 63. ukazuje takový zákrsek, který "utekl" a nutno přistoupiti
k zmlazení.
Zmlazením docílíme především rovnováhu v koruně, nebof
dolejší větve se zatím sesílí a hořejší můžeme správným řezem
udržovati. Nebojme se trochu hlouběji řezati, až do silného dřeva.
Po zmlazení musíme pak postranní letorosty pilně zaštipovati,
aby nám plodonosné ovětvení nezdivočelo a konečné výhony na
jaře vždy přiměřeně zakracovati o 1/ 3 neb dle potřeby i více.

Poněvadž pěsto

vání zákrsků keřovitých
má velkou důležitost
pro racionelní ovocnictví ve velkém a pro
obchod, vydám v dohledné době zvláštn í
obšírný a podrobný
spis, pojednávající jen
o těchto zákrscích.
Z toho důvod u ·
uvádím v tomto spise
v plantáži Schmitz-Hiibsch jen to nejnutnější a

Obr. 52. Zákrsky keřovité
v Mertenu.

zákrsků.

Přeroubováni
stromů,
zvláště zákrsků.

ovocných

Při
osazování
ovocných zahrad a při
výběru druhů a odrůd
je vždy nutno předem
uvažovati a bráti ohled na poměry půdní,
povětrnostní, na vlastnosti odrůdy, kterou
chceme sázeti, af co se
týče plodnosti, chuti,
trvanlivosti i ceny
Obr. 54. 15letý keřovitý zákrsek jablka "Boovoce.
skoopské" v ovocné plantáži Schmitz-Hiibsch
v Mertenu.
Jetomu tak zvláště u zákrsků, které
mají dávati ovoce prvotřídní, tabulové. Hospodářské druhy je
lépe pěstovati jako vysokokmeny podél silnic a cest i v polích.
Stane se ale přece někdy, že vloudí se mezi vybrané odrůdy
některá, která nevyhovuje požadavkům; buď plodí málo, nebo
nese ovoce méně cenné, nebo máme mezi stromky mnoho odrůd,
které uzrávají ve stejnou dobu, ovoce nemůže se tak rychle spotřebovati, za to ale chybí nám odrůdy lepší, trvanlivější, hlavně
pozdní zimní nebo pod.
V takových případech nezbývá jiného než stromky přerou
bovati odrůdami jinými, vhodnějšími. Takové stromky, které jsou
určené k přeroubováni, vseřízneme již v zimě, nejdéle v únoru, než
probudí se k vegetaci. Rez korunky provádí se krátký; jednotlivé
větve, na které mají být nasazené rouby, nemají být delší než
as 50 cm, hořejší ještě kratší, tak, aby i se seříznutou větví hlavní
tvořily souměrný tvar jehlance.

stručně.

Obr. 53. Nepravidelný či keřovitý zákrsek jablka "Lady Sudeley" .
Foto ze zahrad p. F. Slavíka, statkáře a pomologa v Úhřeticích.
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Roubovati můžeme pak stromek hned z jara, na začátku období
vegetačního na kozí nožku, nebo později, když míza začíná prouditi,
pod kůru; v tom případě musíme ovšem řez větve obnoviti.
Roubování můžeme ale odsunouti až do příštího roku, zvláště
jsou-li větve příliš silné. Tehdy vyvine seřezaný stromek ze spících
oček hojné letorosty, z nichž ponecháme na každé větvi pouze

K očkování beřou se rouby se stromu nacházejícího se v plné
plodnosti, zcela zdravého a se strany jižní, kde jsou nejlépe vyvinuté a vyzralé. Z oček používá se pouze několik středních, zcela
vyvinutých, kdežto
spodní očka, která
jsou většinou slabá
a nejhořejší, která
nejsou dosti vyvinutá, se odříznou.
U oček, jichž použijeme k očko
vání, seřízne se listová čepel buď celá
nebo ponechá se
při řapíku pouze
malá část.
Rouby rez1
se bezprostředně
před použitím, aby
neuvadly, jen tehdy, přenášíme-li
je z větší vzdálenosti, řežeme jich
více najednou, listové čepele odříz
neme hned a vložíme do vlhkého
mechu, látky nebo
papíru. Stejně musí
být opatřená i oč
ka, která necháme
si případně zaslati
poštou.

jeden, který vyrašil nejdále u kraje,
je silný a roste ve
směru

seříznuté

větve.

/

Ostatní letorosty se z části
vylomí, z části ale
pouze zaštípnou a
odstraňují teprve
v zimě. Je to lepší,
než když je odstraníme hned všechny.
Ponechaný letorost můžeme pří
padně v druhé polovici července nebo v srpnu očko
vati, nebo necháme ho až do jara,
kdy ho oroubujeme buď kopulováním, máme-li rouby
stejné síly, jako je
výhon, nebo seděl
kováním a pod.
Očko nebo roub
musí být vsazeny
vždy pokud možno nejblíže staré

Obr. 56. Týž zákrsek po

větve.

prořezání.

Foto Horák.

K očkování používáme tak zv. nože
očkovacího, který je
na konci u špičky zpět
" zaokrouhlený a na konci rukojetě opatřený
zaokrouhlenou kostkou, která slouží k odlupování kůry. Nůž
musí být zcela jemně
ostrý a také zcela čistý.
Obr. 57. Při racionelních. kulturách zákrskových
Na hladkém místě, kde
p. Schmitz-Hiibsch v Mertenu se sklízí ovoce do
hodláme zasaditi očko,
vycpaných košíků a odváží ve vozíkách po kolejnici.

Obr. 55. Keřovitý zákrsek jablka .,Parména zlatá", příliš
hustý. Větve jsou dlouhé a slabé a při nejbližší úrodě
by visely dolů a případně by se rozlámaly. Fo to Horák.

Velký význam
má ponechání části
letorostů mimo ten,
který má býti šlechtěn, neboť mu'síme uvážiti, že všechny živiny,
které stromek rozděloval na mnoho a dlouhých větví, soustřeďují.
se nyní na zcela málo nově vyrašených letorostů a ponechali-li
bychom pouze jeden na každé větvi, trpěl by nadbytkem živin
a snadno mohl by býti při větším nárazu větru ulomen nebo
alespoň poškozen.
Oč k ování je nejsnadnější způsob šlechtění, protože přenáší
se zde pouze malá část dřeva, proto také srůstá snadněji a dokonaleji,
než roub, který sroste také pouze na místě pletiva kambiálniho.

:!
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žádné očko růsti. Hned na to rychle odloupneme kůru v zaveru
na podložce a očko vsuneme pod kůru tak, aby hořejší řez štítku
př'iléhal těsně ke kůře příčného řezu na podložce.
Očko přiváže se pak širokým vláknem lýka pevně, ale ne
násilně, hustě, aby do rány nemohly vniknouti vzduch a voda.
Asi po dvou týdnech bývá očko přirostlé a stalo-li se tak, spadne
řapík, který zůstal zcela zelený, při nepatrném doteku. Aby se
lýko nezařezávalo a očko neškrtilo, povolíme ovaz, ale neodstraňujeme docela. Zaschlo-li očko, i řapík zčerná nebo uschne,
a máme dosti času výhon očkovati znovu, v tom případě ale vždy
pod místem dřívějšího očkování, nikdy výše.

-~:;;:.~

Obr. 58. Jednoletý zákrsek
broskvový před sázením.
Obr. 60. Tentýž 1 rok po vysázení a

Obr. 59.
jednoletý
zákrsek
broskvový
po řezu.

seřezání.

učiníme do kůry zářez v podobě T. Řez
tento musí být tak hluboký, abychom prořízli celou vrstvu kůry a lýka až po dřevo,
aniž bychom toto ale poranili. Nyní uči
níme zářez napříč nad očkem asi 4-5 mm
na roubu a dva podélné od obou krajů přič- ·
ného zářezu, aby se pod očkem asi na místě
10-15 mm dle síly roubu přetínaly. Kostkou
nože odloupneme po té rychle kůru kol dokola vyříznutého štítku a pak, nemáme-li dostatečného cviku ve vylupování očka samotsebou i jadérko, seného, abychom vzali
řízneme očko s nepairnou částí dřeva, které
je spojené s jadérkem, bez kterého nemůže

s

Obr. 61. Čtyřletj zákrsek broskve "Waterloo" s plody v plantážÍ
Schmitz-Hiibsch v Mertenu.

Příštího jara seřízne se celý výhon až na 10 cm nad očkem
na čípek, na kterém se seříznou všechna ,.očka, jehož výhonek,
dosáhne-li asi 12-15 cm délky, přivážem~ volně k ponechanému
čípku, aby byl chráněný před ulomením. Cípek odstraní se teprve
na podzim hladkým řezem, který natřeme hned voskem, aby se
rána lépe zacelila.
Roste-li výhon z naočkovaného očka příliš bujně, můžeme
ho také zaštípnouti, takže přinutíme ho k rozvětvení. Lépe ale
jest, nemusíme-li tak 'učiniti, protože při řezu zimním vyraší očka
pravidelněji než po letním zaštipování_
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Jiný nejlepší způsob- roubování je kop u I ování, kterého
se užívá, máme-li stejně silné rouby, jako je výhonek. Prováděti
může se v březnu nebo na začátku dubna. Roubů užívá se již
v zimě nařezaných a založených na chráněném místě. Délka řezu
řídí se dle síly roubu, přes to nesmí být řez nikdy příliš dlouhý,
protože takový podaří se jen zřídka zcela rovný, což je podmínkou, aby oba řezy k sobě zcela přiléhaly. Rouby řeží se
zpravidla v délce 3 nanejvýše 4 oček a nejspodnější očko má se
nalézati vždy asi naproti středu řezu a má
sloužiti jako zásobní,
· kdyby z nějaké příčiny
hořejší očka, po pří
padě nové výhonky se
poškodily nebo zcela
vylomily.
Mimo na stejnou
sílu můžeme roubovati
na "sed é I k o" a sice
tehdy, není-li roub tak
silný, jako výhon, který
roubujeme. Roub nařízneme napříč na urči
tém místě a seřízneme
proti zářezu, ale ne
příliš hluboce, pak jej
obrátíme a od zářezu
seřízneme
ve tvaru
klínu, opět zcela rovně
a tak, aby i zde nalézalo se nad středem
řezu
jedno zásobní
očko. Po seříznutí vý,
• . . .
,
, ,
hop u určeného k rou ·
Obr. 62. Zakrsek kerov1ty vyborne a krasne sladbování seřízneme pak
kovišně ,.Královna Hortensie" v květu. Foto ze
d 'I 'v t k
1
zahr-ad autorových.
po e ne a ovou p ochu až po dřevo, aby
ji roub kryl a aby alespoň po jedné straně . přilehaly cambiální
vrstvy přesně k sobě, aby bylo zaručeno spojení.
Jinak můžeme užíti také způsobu "na k o z í nožku", který
vyžaduje více cviku, aby bylo docíleno pravidelného, se dvou
stran do úhlu seříznutého klínu a stejného výřezu v seříznuté
podložce, aby roub přiléhal těsně do zářezu. Zcela snadno dosáhne se těchto řezů zvláštním nožem, zvaným kozí nožkou.
Ve všech třech případech přiváží se rouby pevným lýkem
dobře a všechny řezné~' plochy natřou se štěpařským voskem.

~

73
Aby se nové letorosty, vyvinuté z oček roubů větrem nebo
z jiné příčiny nemohly zlomiti nebo poškoditi, přiváže se od kmene
delší slabá hůlka, vyčnívající přes rouby, k níž přivážeme nejen
roub ale i také nový, alespoň nejhořejší letorost, čímž přinutíme
ho mimo jiné i udržování směru , v kterém má růsti, aby pravidelnost tvaru nebyla porušena.
Mladší zákrsky, pokud nevyvinuly ještě silnější korunu, nebo které
trpí nějakou, těžce vyléčitelnou ranou na kmeni,
je nejlépe seříznouti v
místě, kde má být založena korunka (viz obr.
76.) a zde také oroubujeme. Takový šlechtěnec
nahradí již nejdéle ve 2
letech, co bylo mu odejmuto a je nejsnadnější
ta-kto docíliti opět pravidelného tvaru korunky.
Staré, zaschlé řezv
musí se při roubová~í
vždy obnoviti a pak zamazati voskem, aby rychleji se hojily. Při seřezávání roubů nesmíme
nikdy držeti roub proti
palci kam směřujeme
nožem, ale položiti ho
na palec, takže máme
možnost pevtrěji při
držeti a je vyloučeno, že
bychom se mohli říznouti
do palce, což stane se
čas to, drží-li se roub
proti palci. Dříve ovšem,
než přikročíme k rou ho- Obr. 63. Zákrsek hrušky ,.Pitmastonské" s pře
vání stromů, je lépe vy- rostlými hořejšími větvemi, kdežto spodní větve
jsou zakrnělé. Zanedbání se stalo během války.
cvičiti se v tom výkonu
Zákrsek se musí zmladiti. Foto Horák.
na různých prutech, aby t
se práce provedla jistě a dobře.
Rouby řeží se na 3 až 4 očka délky, nikdy více, protože
zřídka vyraší pak očka všechna. Mimo konečný letorost z roubu,
který slouží nadále k prodlužování větve, zaštípneme ostatní za
třetím nebo čtvrtým listem. V zimě seřízneme pak hlavní výhon
tak, jak je uvedeno ve stati o řezu, tedy na 6 vyvinutých oček,
abychom docílili hustého ovětvení.
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Naprosto je zavržitelné roubovati na jeden stromek více
protože se najdou sotva dva druhy, které by rostly stejně
a takový stromek neudržíme ani sebe větším úsilím v pravidelném tvaru.

druhů,

plody, což může se státi také ještě v letech pozdějších, vlivem

různých okolností a proto neni zapotřebí ukvapovati se a snad
případně něco ještě horšího, co jako neznámá novinka se dopo·
ručuje,

než máme přeroubovati.

J?

\~

- ;r

\t/

;··

\

Obr. 64. Zákrsek hrušky "Pitmastonské"
jest zmlazován. Foto Horák.

Obr. 65. Zmlazený zákrsek hrušky .,Pitmastonské". Střední kmen se musí sesaditi ještě as o 30 cm. Foto Horák.

Něco jiného je ovšem ve velkých školkách neb v pokusných, kde se zkoušejí novinky a neznámé druhy. Tam ale slouží
takový stromek pouze k uvedenému účelu a nehledí se a; nemůže
hleděti na pravidelný tvar, ale dosažení účele.
Připomenouti bylo by snad ještě nutno, že mladší stromky,
s větvemi dosud slabými mohou se přeroubovati hned po seř íznutí
a že není zapotřebí čekati na vývin nového letorostu. Také je
nutno podotknouti, že nově vsazené nebo přesazené stromk y nevyvinují nikdy již v prvých dvou letech pravidelné a vyvinuté

Obr. 66. Přeroubováni ovocného jehlance (pravidelný zákrsek). Spodní větve se
nechají delší a čim výše, tím kratší. Foto ze zahrady p. Dra Dohnálka v Háji.
Dříve také, než přikročíme k přeroubováni stromku proto,
že plodí málo nebo ovoce méně úhledné, nevyvinuté nebo pro
jinou vadu, hledejme a odstraňme to~o příčinu, pro tož<!~ přeroubováním nedocílíme vždycky nápravy.
.
Ponechati na jedné větvi více než jeden roub je naprosto
· nesprávné a může se výjimečně nechati u stromů již silných, zvláště
starších vysokokmenů.
Přeroubováni jest kouzlo, kterýmž se učiní ze stromu
,se špatnými plody strom s dobrými plody.
\
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Ovocné stromky
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Obr. 68. Zmlazený zákrsek druhý rok na
jaře: před přeroubováním se přebytečné
výhony hladce odříznou a zbylé pře
roubují.

M

i

Obr. 73. Kopul ování; roub
má býti pokud
možno tak silný, jako podložka.

r

Obr. 71. Na podložce
se učiní řez T, kůra se
pomocí kostky nazvedne a očko zasune;
hlavni věcí jest, provésti pečlivě obvaz,
aby do rány nemohl
vniknouti v z d u ch a
voda.
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Obr. 75. Roubování na kozí nožku: a) výřez na
podložée jest moc veliký, roub zapadne hluboko
a nesroste; b) výřez jest příliš malý; c} výřez
správný; d) obvaz roubovance.

větev vytvoří

říznou.

hrncích.

Obr. 72. Očková
ni; na O jest naznačený řez na
podlož., na L jest
nasaz. očko, na M
naznač. obvaz nenení správný; obvazy musí jíti těs
ně vedle sebe, aby
tam nevnikla voda.

á,

Obr. 69. · Seřezaná
zpravidla takovéto letorosty. K přeroubo
váni jsou zde určeny
pouze 3 výhony a;
ostatní se zaštipnou
a na jaře pak od-

L
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Obr. 70.Seřezáváníočka
s roubu a vyříznuté očko.

~
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Obr. 74. Roubováni na
kozí nožku ; řezy jsou
jasně viděti.

Každý majitel i sebe menší zahrádky
může míti několik ovocných stromků, s kte·
rými by se mohl baviti a které by mu radost
činily a ovoce dávaly, a to v hrncích. V hrn·
cích možno pěstovati všecky druhy ovocné,
a to jabloně roubované na jánčeti, hrušně na
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kdouli, slivoně a švestky na žilience nebo trnce, meruňky a broskve
na švestce, třešně a višně na mahalebce. Co se týče tvaru stromků,
pěstují se v hrncích _nejčastěji jako kolmé kordony, zákrsky, kalichovité a jiné tvary.

tok vody ; na otvor ve dně se ovšem položí větší střep. Při pře
sazování již v hrnci stávajících stromku volme vždy nádobu jen
o málo větší; kořeny ~e při přesazování ostrým nožem seříznou, a
sice po stranách i na dně. Teprve když stromek již několik roků
v hrnci jest pěstován , přesadíme jej do dřevěného kbelíku.

Obr. 78. Nechceme-li při- Obr. 79. Zákrsek před 3 r. pře·
k roubovanci hůlroubovaný; nasazeno 6 roubů.
ku, volíme za vedoucí výhon
někte1ý spodnější a privážeme jej ke zbylé části rou~;
oba hořejší letorosty zaštípneme a pak odřízneme .

Obr. 77. Vedoucí výhon e se
přiváže k ht1lce, aby jej vítr
nebo pt,áci neulomili, ostatní
letorosty se zaštípnou.

pevňovati

K sázení se musí vzíti země úrodná, nepřfiiš iehká; aspoň
dobrá zabradní zem, ne s čerstvým hnojem. Těžká půda musí se
smíchati s pískem. Nejvhodnější jest směs ze 4 dílů drnovky, 1 dílu
rozloženého hovězího hnoje a 1 dílu říčního písku. Před upotře
bením jest nejlépe, aby aspoň 1 rok byla tato směs připravena,
několikráte se přehází a před sázením rohovými pilinami promíchá.
Sázení samo se provádí tak, že hrnec as do polovice vyplníme zemi a kořeny rozložíme. Země z kořenů se všecka odstraní
a poraněné kořeny hladce seříznou. Stromek se vsadí tak hluboko, .

Obr. 76. Zmlazený a přeroubovaný zákrsek. Nevyhovuje-li nám ovoce, seřízneme
zákrsek pod rozvětvením a nasadíme naň rqub jiného druhu, a to se 6 očky,
aby mohl ihned vytvořiti celou korunu. Obrázek představuje, takový jednoletý
šlechtěnec. Foto ze zahrad p. F. Slavíka, statkáře v Uhřeticích.

Nádoby nesmí býti příliš prostorné, zvláště při mladších
stromcích a jest vždy lépe pro ně vzíti hrnec v hořejším průměru
as 25 cm široký. Otvor na dně nutno zvětšiti, aby byl dobrý od-
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aby nejhořejší kořeny byly as 5 cm pod okrajem:hrnce. Silnější
kořeny se seříznou tak, aby mezi nimi a okrajem hrnce bylo aspoň
5 ·cm volné prostory. Hrnec se vyplní pak zemí až 1 1/ ' cm pod
2
okraj, zem se řádně palcem umačká, povrch srovná a celým hrncem
se potom několikrát klepne na stůl, aby se zem sesedla.

do mrazu prosté místnosti (sklepa, chodby, kůlny a pod), kdež ·se
nezalévají. Nemáme-li takové místnosti, založíme je venku na místě
proti studeným větrům chráněném, kdež se hrnce pokryjí zemí a
listím é!- stromky se chrání rohožkami neb chvojím.

Obr. 81. Kolmý kordon hrušky "Drouardova
máslovka" v hrnci. Foto ze zahrad autorových.

Obr. 80. Zákrsek .Amanliská máslovka" v hrnci. Foto ze zahrad autorových.

Vsazené stromky se zalejí, povrch pokryje mechem nebo setlelým hnojem a postaví na několik dní do polostínu ; potom se
postaví na výsluní a hrnec se zapustí do země. Jiného· se nyní
nemusí nic činiti, než že se vedoucí výhony zakrátí as na 3 očka.
Při dobrém ošetřování nasadí stromky již druhý rok na plod,
jest však nutno květy protrhati, aby stromek nevysílil. Během léta
nutno přihnojovati, a to rozředěným čilským ledkem nebo 40%n
solí draselnatou; výborně poslouží také holubí nebo slepičí trusí
Pozdě na podzim, před silnými mrazy se hrnce vyjmou a postaví.
I)

Obr. 82. Kolmý kordon "Landsberská reneta"
v 'trrnci. F pto ze zahrad autorových.

Z odrůd, které . s velice dobrým prospěchem se nechají v hrncích pěstovati, jsou:
·
Jablka: Gdánský hranáč, Hawthorndenské, Boskoopské, Sismarkovo, Ontario, Signe Tillisch,. Krásokvět žlutý, Richardovo žluté,
Ananasová reneta, Velkovévoda Bádenský, · Cellini, Cář Alexandr,
Kmínová reneta, Kalvil .bílý zimní, Princ Albert, Fieserovo, Harbertova reneta, Parména zlatá, Aderslebenský kalvil, Coxova reneta.
Charlamovski, Baum;mnova reneta, · Vilémovo, Kroncelské; Evino.
Hammersteinovo, Skleněné žluté a j.
·
6

.

Hrušky: Lectierova, Čáslavka Williamova, Máslovka předobrá,
Mechelenská, Capiaumont, Tongreska, Pitmastonská, Křivice, Avranšská, Kolmarská, Amanliská, Hardyho, Blumenbachova, Angoulémská, Comtesse de Paris, Vienská, Ov01;ní, Guyotova, Hardenpontova
máslovka, Esperenova bergamotka. Uroděnka a j.
Broskve: Amsdenova, Galandova, Riversova ranná, Alexandrova ranná, Palmerstonova, Madlenka červená a bílá a j.
Meruňky: Bredská, Broskvová, Nancyská a j.
Třešně: Amarelka stinná, Sladkovišeň ranná, z Choisy a j.
S/ivy: Coesova, Mirabelka ranná, Renklota zelená, Carská,
Jefferson a j.
Věnuje-li se těmto stromkům jen poněkud péče a pozornost, tu
odmění se každému dostatečně, působí radost a milou zábavu.
Obšírněji o těchto stromcích nelze v této knize psáti, mám
však připravený zvláštní podrobný a obšírný spis o pěstování
stromků v nádobách a v dohledné době jej vydám tiskem. Kniha
bude obsahovati velmi mnoho obrázků - skutečných fotog-rafií.
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Kolmé kordony ovocné -

zaplní si tím celou zahrádku, a když pak tyto později vzrostou,
zastíní celou plochu úplně a nic se v jejich okolí nedaří, kdežto
kolmých kordonů tam můžeme nasázeti celé množství, a to podél
~otů, ke zdi, na rabata a všude, kde máme jen kousíček místečka.
To jest zajisté velmi důležité, neboť i z takové malé zahrádky

n y.

špalíry budoucnosti.

Kolmé kordony přicházejí konečně i u nás v oblibu, a to
plným právem, neboť žádný jiný tvar stromu se nedá tak rychle
a tak snadno vypěstovati, jako tento, a rovněž ošetřování jest
velice jednoduché a snadné.
Kolmý kordon má pouze jeden kolmý kmen a na
něm žádné větve, nýbrž pouze plodonosné ratolesti; tyto mají
býti od zdola až nahoru. Zde se nemusíme starati o rovnováhu
jednotlivých větví, jako u všech jiných tvarů. Na kolmém kordonu
máme již ovoce, kdežto u jiných tvarů musíme stále ještě počítati
se vzrůstem a náležitým vývinem a rovnováhou mezi jednotlivými
rameny (větvemi}; u jiných tvarů musíme nejprve vypěstovati řád
nou kostru větví, kdežto u kolmých kordonů již dávno sklízíme
ovoce.
Další velká výhoda kolmých kordonů jest ta, že nezaujmou
mnoho místa, neboť je sázíme pouze 40 cm od sebe. V Německu
doporučují vzdálenost 30-35 cm, výhodnější jest však sázeti na
40 cm. Tím můžeme využitkovati každé místečko na zdi domů,
chlévů, skladišť, stodol a všech vedlejších staveb, u plotu a i na
volných záhonech. Konečně můžeme míti také v zahrádce libovolný počet druhů, což při jiných tvarech není tak snadné. Kdo
má zálibu v množství druhů, může míti každý kolmý kordon jiného
druhu. A i když nedostane ve školce všecky žádané druhy, může
si je snadno sám přeroubovati. Přeroubováni kolmých kordonů
jest snadnější než u všech jiných tvarů. Kdo má malou zahrádku
a vsadí tam dle volného místa několik vysokokmenů nebo zákrsků,
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Obr. 83. Kolmé kordony hrušky >Not. Lepjn• ze zahrad p. F. Slavíka, statkáře
a pomologa v Uhřeticích.

můi'eme .docíliti ovoce téměř pro celou zimní potřebu. A že jsou
kolmé kordony skutečně velmi úrodné, dokazují připojené obrázky
původní fotografie.
S I o ve m: Kolmý kordon jest lidový ovocný strom.
Mnozí odpůrci tohoto tvaru tvrdí, že následkem tak hustého
sázení nemají jednotlivé stromky dostatek potravy. Námitka tato
není ale odůvodněna, neboť jsou-li šlechtěné hrušky na kdoulích
a jabloně na jánčeti nebo duzénu (což je vlastně hlavní podmín-
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Seřezávání na čípek jest i zde výhodné, ačkoliv k2.ždý kordon
musí býti připevněný k bambusové nebo dřevěné tyčce, k níž je
možno přivázat i nový letorost. Kdo chce míti kordon úplně rovný,
musí seřezávati také na čípek .
.
· Rovněž pro vinnou révu jest k-olmý kordon velice
výhodným tvarem; o . pěsto
vání a ošetřování je pojednání ve zvláštní stati.

kou), nesahají kořeny tak daleko a nacházejí vždy dosti potravy,
zvláště když Jse v pozdějších letech přihnojují. Takové kordony
dosáhnou až přes 60 · roků stáří, aniž by úrodnost jejich ochabla
a aniž by kmen zdola byl holý. Naopak možno říci, že žádný jiný
tvar nerodí tak pravidelně a nevyžaduje tak málo řezu, jako kolmý
kordon a proto může se směle tvrditi, že kolmý kordon je nejlepší
a nejvděčnější tvar.
·
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Obr. 84. Kolmý kordon hrušky
Amanliská máslovka. Fo to ze
zahrad autorových.

O br. 85. Ko lm~ kv rd:>n y hru:iky ., VI<!ns ká '.
Foto ze zahrady p. prof. Zycha v Chrudim i.

Pro nižší stěny, než 2·50 m, hodí se kolmý kordon ménť·,
protože musel by se pak ve vzrůstu udržovati násilně, čímž by
utrpěla úrodnost; jedině v tom případě, že by se výhony při dosažení určité výšky rozvedly vodorovně na obě strany, nebo že
volily hr se 'd ruhy se zakrslým vzrůstem, nebo velice úrodné ,
mohlo by se i v takovém případě s výhodou použíti kolmých .
kordonů. Pro chudé půdy hodí se lépe kordony šlechtěné na duzény, hrušky na pláněti.

'

Obr. 86. Kolmý kordpn ·hrušky
•ldaho•. Foto ze zahrad!autorových.

Obr. 87. Kolmý kordon 'hrušky •Blumenbachova máslovka•. Foto ze zahrad autorových.

Při kolmých kordonech broskvových nutno dávati větší vzdálenost, a sice 60 cm a mimo to jest velice důležité dáti mimo
hlavní tyče, ke které se kmen přiváže, ještě několik slabších hůlek
(nejlépe bambusových asi 1 cm silných), na 10 cm od sebe, aby
se · mohly v létě všechny letorosty hned přivazovat, což je vlastně
hlavní podminkon pro zdar, resp. úrodnost broskvových tvarů.
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Kolmé kordony hodí se výborně k tvoření ovocného loubí,
které je veiice ozdobné; v takových případech jest nejlépe voliti
pokud možno jeden drnh, aby celkový obraz byl stejný. Nesprávné
bylo by sázeti střídavě jablka a hrušky, protože nedocílilo by se
jednotného vzhledu. O ovocném loubí jest podrobný návod na
jiném místě.

Obr. 88. Část kolmého kordonu hrušky •Esperenova bergamotka•, jež vzbuzovala obdiv všech
návštěvníků. Foto ze zahrad autorových.

Obr. 89. Kolmý kordon hrušky
•Avranšská•. Foto ze zahrady
p. prof. Zycha v Chrudimi.

Kolmý kordon je také nejvhodnější tvar pro začátečníky, kteří
se na něm mohou snadno cvičit v řezu, aniž by mnoho :zkazili,
rovnováhu nebo tvar stromku porušili.
Jaké kordony sázíme?

Kdo má zálibu v pěstování stromků od počátku a nezáleží
mu na čase, objedná si jednoleté šlechtěnce, jež jsou přirozeně

"

ta~ é nejlevnější. Kdo ale chce míti již základ plodové garnitury
hotový a rád by co nejdříve sklízel ovoce, objedná si kordony
víceleté, již vyspělé, které již ve školce rodí ovoce anebo po pře
sazení ihned počnou roditi. Starší páni, jmenovitě pensisté si zajisté nasází kordony již vyvinuté, aby nemuseli na úrodu dlouho
čekati, a aby ovoce ještě co nejvíce užili.

Obr. 90. Kolmý kordon hrušky •Klára
Frijsova. • Foto ze zahrad autorových.

...

Obr. 91. Kolmý kordon hrušky
•Brambořicec. Foto ze zahr. autor.

Sázíme-li jednoleté šlechtěnce na vzdálenost 40 cm, seřízneme
je ve výšce as 60 cm; jsou-li ale krátké (některé druhy jsou slabého vzrůstu: Ananasová renet a), nemusí se seřezávati tak
krátce. Je-li výhon 120 cm dlouhý, seřízne se na 60 cm; poslední
očko má směřovati vždy ven, aby řezná plocha byla obrácena ke zdi.
Zlomí-li se někdy vedoucí výhon, necháme bu dto vyrůsti jeden
ze spodnějších, postranních výhonů, který přivážeme kolmo vzhůru,
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Hlavní věcí je začíti včas se zaštipov~ním, a to již v květnu,
jakmile se vyvine pět normálních oček; tu zaštipuje se za očkem
třetím. Podrobně pojednáno je o zaštipování ve zvláštní stati o letním řezu; upozorňuji zde pouze na to, že u patky každého letorostu se vyvine vždy více listů, které však se nepočítají, nýbrž
pouze listy nad touto patkou, jak ze statě o řezu jest viděti.

nebo naroubujeme na jeho místo
jiný výhon, což se doporučuje zvláště
v tom případě, když chceme, aby
všechna ramena byla stejně vysoká;
roubu možno použiti delšího. To platí
i pro všechny jiné tvary. Zlomí-li se
některý vedoucí výhon, naroubuje se
jiný, a to tak, aby byl pokud možno
opět tak dlouhý, jako ostatní.
Výhonky, které rostou dozadu
ke zdi, se odstraní; rovněž musí se
dva nejhořejší letorosty vedle hlavního výhonu pilně zaštipovati a zdržovati ve vzrůstu, protože rostou obyčejně velice bujně a na úkor výhonů

:"

spodnějších.

Obr. 92. Kolmý kordon hrušky
.,Dielova máslovka".

~

Zůstávají-li postranní výhonky
krátké (as 10-12 cm) a slabé, nemusíme je zaštipovati, ani později
řezati, protože takové přeměňuji se
snadno v plodné a obyčejně vytvářejí na konci květný puk.
Vedoucí výhon seřízne se vždy
na podzim nebo z jara tak, aby všechna spodní očka najisto vyrašila ;
<Jbyčejně zkracuje se o 1í3 své délky.
Rídí se to ale hlavně dle povahy a
vzrůstu dotyčné odrůdy. Některé odrůdy rostou bujně, ale spodní očka
vyraší snadno, dokonce již jako letorosty předčasné. Takové ne musí
se tak krátce řezati. Naproti tomu
jsou ale mnohé odrůdy, u kterých
postranní očka raší špatně a mnohdy
vytvářejí i při kratším řezu málo postranních plodových výhonků. U takových musí se hlavní výhon seříz
nouti kratčeji, až na polovinu délky .
To pozná každý sám dle toho, jak
jeho stromky jsou bohatě rozvětvené,
nebo jak- velké mezery po stranách
povstávají a dle toho může si zařídit
délku řezu hlavního výhonu.
Nachází-li se mezi postranními,
plodovými výhony nějaký jiný, který
roste bujně, je vlkem a takový seřízne se až po spící očko .

\

Obr. 93. Kolmé kordony při zdi; jablko "Kalvil bílý zimní" s úrodou.
Foto ze zahrad vyšší zahradnické školy v Dahlemu.

Rozvětvení začíná jako u všech jiných zákrsků ve výšce as1
30-40 cm nad zemí.
i ~ Sázíme-li kordon již starší, provedeme řez dle toho, jaké má
. staré ovětvení či plodonosnou garnituru. V každém případě se
mají plodonosné ratolesti seříznouti krátce na 1-2 očka. Je-li rozvětvení (plodová garnitura) již starší, rozvětvená, jest nutno tuto
prořezati tak, aby nikde žádné rozvětvení nebylo a zbylá část letoll>'
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rostu na 1-2 očka. Je·li ale tato zbylá část již dlouhá, zmladí se,
t. j. seřízne se do starého dřeva krátce, abychom docílili n0vé
plodonosné ratolesti a aby toto plodonosné ovětvení či garnitura
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Roste-li hlavní výhon příliš bujně, tak že bychom jej museli
zakrátiti a ještě byli bychom v obavě, že spodní očka vůbec
nevyraší, nebo jen velice slabě, zaštipneme ho již v létě, čímž
zarazíme jeho vzrůst a docílíme vyvinutí po případě i vyrašení
předčasných výhonů. Je dobře takové výhony v květnu za třetím
listem buď zakroutit nebo zlomit (ne řezati ostrým nožem), čímž
docílí se toho, že zbylá listová očka promění se v plodonosná.
příliš

Obr. 94. Kolmé kordony v tvarových zahradách p. F. Slavíka, pomol. v Úhřeticích.
zůstala stále krátká. Poněvadž sázíme kolmé kordony na 40 cm
od sebe, nesmí proto býti ovětvení na každé straně delší než
20 cm; jinak by letorosty rostly vzájemně do sebe. Konečný, t. j.

Obr. 96. Kolmý kordon hrušky .Křivice".
Foto ze zámecké zahrady v Chrastí.

..
Obr. 95. Kolmé kordony v tvarových zahradách p. F. Slavíka, pomol. v Úhřeticích.

vedoucí či hlavní výhon seřízneme o 1/ 3 až 1/ 2 , dle toho, jak jest
dlouhý (čím delší, tím více se seřízne) a pak dle toho, jakou náklonnost dotyčný druh má k tvoření postranních výhonů, jak již '
vpředu uvedeno .

Obr. 97. Kolmý kordon hrušky "Guyotava máslovka". Foto ze zámecké
zahrady v Chrastí.

Postranní ovětvení nemá být delší než 20 cm od kmene poprotože by pak srůstalo dohromady se sousedními. Je-li
prostor mezi dvěma kordony již zarostlý, musí se přikročiti k zmlazení ovětvení; jak se to provádí, jest uvedeno v povšechné stati
o řezu. jsou-li výrůstky na plodových ratolestech příliš četné
a husté, prořežeme je a necháme pouze 1-2 větévky.
Pro stromek samý ie tento tvar nejvýhodnější a nejúčelnější,
protože kořeny vyživují pouze jeden kmen, kdežto u všech jiných
čítaje,
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tvarů bývá takových kmenů více. Proto může být tento jediný
kmen lépe vyživován a může lépe vyvinovati i ovoce a také větší

touto operací zdivočí a na úkor květných poupat vyvinují letorosty.
Proto nemá se nikdy vedoucí výhon zaštipovati za účelem udrženi·
určité výše stromku, ale nechat volně růsti a sesadit teprve na
jaře až na spodní očko, nebo vyžaduje-li toho, zmladit až do starého dřeva.
Toto platí také pro všechny <?Statní tvary, které pěstuji se
v obmezené a vyměřené výšce.

množství.
Poněvadž ale kordony rostou rychle, záhy rodí a jsou-li dobře
ošetřované, i velice hojně rodí. musí se také dostatečně přihno
jovati; musíme uvážiti, že kořeny zákrskových podložek nesahají

daleko, ale jsou husté,
krátké, že vyžijí půdu
poměrně brzy. Mimo
to bývají stromky také
poměrně hustě . nasázené (40 cm), tak že
nemohou potravu čer
pati ani v nejbližším
okolí. Chceme-li tudíž,
aby kordony měly stále
hojně a krásně vyvinutého ovoce, musíme je

1

později dostatečně při
hnojoyati, a to hlavně

hnojivy fosforečnými a
vápnem. Jinak by seslábly, po případě i
zašly.
O hnojení je pojednáno ve zvláštní stati
vpředu.

Když
dosáhne
kordon určité výšky,
přes kterou nemá růsti,
necháme v létě vedoucí
výhon klidně se vyvinovati, na jaře ale seřízneme ho až po nejspodnější očko, což se
0pakuje každoročně a
když i toto nepostaObr. 98.~Kolmý kordon hrušky .. Comtesse de Pa,is". čuje, necháme vyrůstati
ježto kordon byl k fotografování příliš vysoký, bylo některý dolejší přilehlý
nutno jej nahnouti; proto jest kmen šikmo přes obraz.
'h
kt •
d
Foto ze zahrad autorových.
vyl on,
e.rY. ~e eme
komo vyvazamm a na
.
.
.
jaře sesadíme hořejší část až po tento výhon, čili zmladíme stromek.
Při stoupajícím stáří přestává i bujný vzrůst a jsme pak
konečně rádi, že stromek vůbec neroste.
Zaštipovati védoucí výhon za tím účelem, abychom jej zadrželi
ve vzrůstu, naprosto se nedoporučuje, proto že násilné zadržování
vedoucího výhonu ve vzrůstu může zpiísobiti bujný, ano až divoký
vzrůst větviček dolejších, které mají být plodonosné, ale které se

Obr. 99. Kolmý kordon hrušky .,je&nne d'Arc".
Obr. 100. Kolmý kordon
Foto ze zahrad autorových.
hrušky •Ananasová reneta'.
Foto ze zahrad autorových.

Které druhy ovoce hodí se pro kolmé kordony.
Pro pěstování ve tvaru kolmého kordonu hodí se téměř
všechny druhy hrušek a jablek. Peckovité ovoce, jako broskve,
meruňky, třešně a slívy jsou pro tento tvar méně vhodné a sice
hlavně vzhledem k odlišnému vzrůstu i zcela odlišných vlastností,
jež podmiňuje hlavně řez.
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Hrušky hodí se pro ten účel skoro všechny, vyjímaje ovšem
takové odrůdy, které nemají valné ceny, ale vždy pouze odrůdy
tabulové, jako jsou: Amanliská máslovka, Angoulemská, Ananaska,
Avranšská, Ba/tet pere, Blumenbachova
másl., Colomaova, Comfesse de Paris.
Baquetova, Krassanská, Čáslavka Williamova, Červencová hruška, Esperenova
máslovka, Esperinka, Esperenova bergamotka, Kolmarská zlatá, Charneuská,
Hájenka, Gij/ardova m., Dekankazimní.
Hardgho mdsl., Dielova másl., Drouar-

Z jablek hodí se pro ten účel: Ananasová reneta, Astrachán,
Ade1slebenský kalvil, Baumannova reneta, Bernské růžové, Blenheimská reneta, Berlepschovo, Boskoopské, Cář Alexandr, Coulonova reneta, Vilémovo, Croncelské, Boschovo, Cellini, Coxova
reneta, Evino, Kalvil bílý zimní, Grahamovo, Kmínová reneta,
Hawthorndenské, Holovouské, Landsberská reneta, Lebelovo, Lord
Suflield, Hammersteinovo, Potův jadernáč, Ontario, Parména zlatá,
Peasgood, Pomphelia, Pontoiské, Princ Albert, Signe Tilisch,
Skleněné žluté, Ušlechtilé žluté, Velkovévoda Bádenský, Zuccalmagliova reneta a j.

Obr. 103. Kolmé kordony na zdi chlé.vů. Foto ze zahrad p. F. Slavíka,
pomologa v Uhřeticích.

Šikmý kordon jednoduchý.

Obr 101. Kordon hřušky •Křivice•.
Foto ze zahrad autorových.

Obr. 102. Kolmý kordon hrušky • Vienskác; jest
to jedna z největších, nejlepších a nejvděčnějších
hrušek. Foto ze zahrad autorových.

dova m., Ezéeská, Vienská, Marillatova, Guglova m., Hardenponlova ·
másl., Kongresovka, Křivice, Le Brunova, Leclierova, MarŤe Louise,
Pastornice, President Mas., Tongreska, Pitmaslonská, Vévodk. Eliška.

Šikmý kordon, stejně jako kordon kolmý, zavedl francouzský učitel ovocnictví, prof. M. A. du Breuil. Ve tvaru tomto dají
se pěstovati všechny druhy ovocné a hodí se proto výborně ke
zdím i na odry, až do výšky 1·80 -2·70 m.
Z počátku pěstuje se stejně, jako kordon svislý, neklade se
. tedy hned do polohy š'ikmé, až v druhém roce, v polovici vegetace,
kdy se výhon ohne a to z toho důvodu, aby se mohl hlavni výhon,
který až do té doby udržuje se v poloze kolmé, náležitě vyvinouti.
Ohýbání děje se v polovici vegetace proto, Že v té době jest
dřevo snadno ohebné, proto se také nezlomí, což je velice důležité.
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Při tvarování stromů nutno vždy dbáti opatrnosti, aby se
některý výhon nezlomil, zvláště při výhonech přes rok starých.
Ohýbání letorostů děje se u slabých, jednoletých najednou, u starších
a silnějších až na třikráte. Pro tento tvar hodí se zvláště odrůdy
se středním vzrůstem. Podložky jsou také zákrskové.

výhon nahoru a pak opět rovnoběžně
se spodním. Tvar tento se ve školkách téměř nepěstuje, každý interesent mťlže si ho vypěstovati sám.
Jinak je ošetřování stejné, jako u pře
dešlého.
Při těchto kordonech nemají se
trpěti v místě ohybu .žádné větévky,
nanejvýše dvě a pěstovati lze v tomto
tvaru výhodně hrušně a jabloně. Sázejí se na vzdálenost 70 cm.
Hlavní výhon seřízne se při
normálním vzrůstu asi o 1/ 3 ; postranní
výhony udržují se krátké, .v létě se
pilně zaštipují a v zimě seříznou na
dvě očka. Výhonky na spodní straně
mohou být o něco delší.
To samé platí také o kordonu
předešlém.

Šikmé kordony mohou také
míti tři i více ramen ; na obrázku
čís. 120. vidíme šikmý kordon se 3
rameny.

Kordo~ kolmý dvojitý, tvar U.
Mimo kolmého kordonu jest nejoblíbenější tvar U a sice hlavně pro
pěkný svůj vzhled. Jinak je tento
tvar také skutečně praktický, zejména

Obr. 104. Kolmý kordon jablka
• Charlamovski •. Fo to ze zahrad
autorových.

Obr. 105. Kolmý kordon jablka •Evino• . Jest to neobyčejně vděčný druh. Foto ie zahrad autorových.

Také možno kolmé kordony sázeti přímo do šikmé polohy,
jak viděti jest na obr. 119. Při tom musíme ale na jedné straně
kořeny více seříznouti, aby nevyčnívaly ze země, což by se stalo
následkem šikmého zasazení.

Šikmý kordon dvojitý a trojitý.
Dvojité šikmé kordony jsou v podstatě stejné s jednoduchými,
s tím rozdílem pouze, že ve výši 35 cm nad zemí vedeme jeden

proto, že se takové stromky sázejí
dále od sebe, a že se tudíž půda tak
rychle nevyčerpá. Sázejí se na 70 cm
od sebe, jsou-li to broskve nebo meruňky, na 140 cm. Zvláště vysázené
ke stěnám domů, vyjímají se pěkně.
Ramena mají býti od sebe vzdálena
35 cm, v rozměru to ve všech řádných
školkách ustáleném.
Jednoletý šlechtěnec seřízne se
•
.
•
ve výšce 40 cm nad zemí při dvou Obr. ~06. 2lety kolmy kordon brusky
.
•
• •
• •President Rooseveltc. Foto ze zapr~blehl.rch ockac~.! aby . vyrostle zahrad pana F. Slavíka, pomolo2"a
z mch vyhonky smerovaly jeden na
v Úhřeticích.
pravou, druhý na levou stranu. Vyvine-li se více .letorostů ze šlechtěnce, než tyto dva potřebné,
odstraníme je ihned, načež, když dosáhly zbylé dva letorosty
přibližné délky a jsou v polozdužnatělém stavu, zvolna ohneme a
přivážeme k připraveným hůlkám.
7
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Tvar U představuje vlastně dva kolmé kordony, dle toho se
také ošetřuje, jen s tím rozdílem, že musí se dbáti toho, aby obě
ramena byla vždy v rovnováze. Roste-li jedno rameno slaběji,

Dosáhne-li stromek určité výšky a má snahu růsti
se oba výhony hlouběji, po případě obě
ramena až do starého dřeva.
Správnější způsob vypěstování tvaru U jest ten, jehož se
používá při pěstování vodorovných kordonů, to jest, letorost šlechtěnce ohne se ve výši 40 cm nad zemi tak, aby na ohbí naléjejich délky.

jdtě výše, seříznou

Obr. 1u/ . Uvě řady kolmých .kordonů se vkusně upr~veným vchodem do ovocné
zahrady. Foto ze zahrady p. Spitálského, vrch. řed . Zivnobanky v Přerově D. L.

Obr. 109. Kolmý kordon hrušky
· ~Ananaska Courlrayská''. Foto ze
zahrad autorových.

Obr. 108. ldylla z tvarové ovocné zahrady p. prof. Zycha v Chrudimi.

musíme druhé zdržovati silnějším řezem a pevným uvazováním zpět.
Jsou-li obě ramena stejně silná a vysoká, seřezávají se stejně, aby
všechna spodní očka vyrašila; zpravidla zkracují se o 1/ 8 až 1/!

Obr. 110. Kolmé kordony hrušky ~Děkanka zimnÍ•.
Foto ze zahrad p. F. S~avíka, statkáře a pomologa
v Uhřeticích.

zalo se očko, z něhož vyrostlý letorost v příštím roce ohne se
na opačnou stranu. Na tento způsob docílí se stejnoměrnějšího
tvaru obou ramen ve ~měru vodorovném, ne schodovitě, jako vždy
při pěstování v prvém způsobu. Také se tím docílí stejnoměrnějšího
oběhu živin ve dřevě. Nejsou-li obě ramena stejně vysoko, nýbrž
jedno výše a druhé níže, pak nejsou stejnoměrně vyživována a rameno výše stojící roste vždy bujněji.
Druhý tvar túhoto dvojitého kordonu pěstuje se tak, že ve
výši 40 cm nad zemi vedeme od obyčejného, jednoduchého kordonu
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Spirálový kordon ovocný.

jeden výhon v pravo nebo v levo ~ ve vzdálenosti 35 cm od prvého
zahneme jej vzhůru. Při tom musíme prvý výhon zadržovati ve
vzrůstu, aby onen druhý, pobočný byl stále ve stejné výši s!prvým.
Jinak ošt:třuje se stejné jak~ předešlý.
w

·· -

Kordon rozdvojený.

Kordon rozdvojený čili tak
zv. ovocný belgický plot má tvar
písmeny V a užívá se ho ta,ké
skutečně jal,co plotu ovocného.
Vypěstování je velice snadné. Buď
to seřízne se jednoletý šlechtěnec
35 cm nad zemí tak, aby vyvinul
poslednl obě očka, z nichž vyrost~é leto.r osty vedou se protilehle 'šikmo na obě strany, nebo
upravf se z mladé zpeřené palmt>ty,
jejíž střed je zakrnělý, tak že ho
musíme vyříznouti ; v tomto pří
padě musíme hleděti, · aby v místě,
kde byl střed vyříznut, nebyly ponechány žádné výhony, protože
pak mjsto to snadno zdivočí.
Casto proplétají se ramena
těchto kordonů mezi sebou, tak
že docílí se plot skutečně neproniknutelný, který stojí pevně bez
jakékoliv kostry nebo podpěry.
Proto, že ·se zde větve kři
žují, je ovětvení husté a ramen a •
vedou se proto tak, aby byla
namísto 35 cm alespoň 45 cm od •
sebe vzdálena a sázejí se na 60 cm
od sebe.
.
Tvaru tohoto užívá se hlavně
jak o plotu, který odděluje zahra.du zelinářskou od. ovocné neho
dvorku a pod. K tomu dlužno voliti vždy druhy mírného vzrůstu a
Obr. 111. Kolmý kordon jablka "Alling· sice pouze hrušně nebo jabloně .

tone. Druh tento rodí na konci větévek:,
proto vyžaduie delší řez, t. j. nesmí se
tak krátce jako jiné druhy řezali. Foto
ze zahrad autorových.

Tento tvar dochází dosti často uplatnění v zahradách, jako
zak o nčení vodorovných kordonů nebo jiných tvarů na rabatech.

Hadovitý kordon. ·

Hadovitý kordon se vypě 
stuje jako spirálový kordon. Hodí s~ nejlépe do čela dvojitého,
nebo jednoduchého špalíru neb na konec rabata. Oba tyto tvary
brzy a dobře rodí, když jsou na správ té podložce šlechtěny. Ostatní
jest jasné z vyobrauní a ošetřo'o{ání jako u jiných tvarů.

·)

Obr. 112. Kolmé kordony jabloňové v květu .
v Mertenu.

Foto ze zahrad Schmitz.-Hiibsc

Obr. 113. Kolmé kordony a zákrsky v zahradě p. F. Slavíka, pomologa
v Úhřeticích.

Spirálový kordon jest tvar vděčný a sice ve dvojím směru:

předně, jest brzo a hojně úrodný, za druhé, nepotřebuje mnoho
ošetřování. Obě tyto vlastnosti jsou právě jeho tvarem podmíněny,
1-.tt:rý přílišný bujný vzrůst zdržuje a napomáhá všem pukům

k stejnomernému

vy~'O:t.)-

.ne

I

1
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K docílení tohoto tvaru opatříme si železnou, spirálovitě
zohýbancu tyč. Výška této kostry má obnášeti as 2 až 2 1/ 2 m,
dole u země as 40 cm jest tyč rovná. Ku kostře vysadíme jednoneb dvouletý šlechtěnec, jejž silně seřízneme, nejhořejší vyvinující
se pak výhon vyvazujeme na spirálu. Ostatní výhony v létě za-

Obr. 116. Kolmé kordony (7leté) hrušky .,Děkanka
Robertova • v tvarových zahradách fy SchmitzHiibsch v Mertenu.

Obr. 115. Kolmé kordony, vpředu vodorovné kordony. Foto ze zahrady p.
J. Kitzlera, rady vrch. zem. soudu v Chrudimi.

jej na podzim seřízneme na větevný
kruh. Vzdálenost jednotlivých spirál nad
sebou jest 35 cm. Ostatní ošetřování a
řez jest tentýž, jako při všech tvarových stromech. Možno ovšem také koupiti již hotové, založené spirály.

Ovocné loubí.
Ovocné loubí se dá snadno vya má více výhod, než loubí z révy
nebo divokého vína. Pro loubí jest nejlépe použíti železných sloupů, dobře
napnutých drátů, a čistě hoblovaných a
bíle natřených latěk nebo bambusových
hůlek. Můžeme postaviti budto 2 řady
jednoduchých špalírů, nebo když jde
loubí podél domu, pouze 1 řadu, od
které jdou železné oblouky až ke zdi.
Vysázeti se mohou kolmé kordony.
tvary U, palmety Verrierovy se 4-10
rameny. Střecha se upraví bud do oblouku, nebo ještě lépe ve tvaru sedlovité střechy.
K sázení loubí se hodí réva, hrušně Obr. 118. Kolmé kordony, naa jablmtě; z hrušek se nejlépe osvěd sázené 40 cm od sebe. Dráty
50 cm nad sebou.
čila "Křivice" (na pláněti) a pak Hartvořiti

Obr. 114. Kolmý kordon Landsberské
renety. Foto ze zahrad autorových.

Obr. 117. V předu vodorovný kordon dvouramenný,
jehož oba konce jsou převedeny na druhý drát zpátečním směrem. V pozadí jsou kolmé k~rdony. Foto
ze zahrad p. F. Slavíka, pomologa v Uhřeticích.

štipujeme a na podzim až na větevný kruh odřízneme. Vedoucí
výhon není třeba více řezati, pouze často vyvazovati. Následkem
své polohy neroste příliš bujně, všecky puky vyraší a slabé plodné
dřevo se vytvoří.
Stane-li se, že některý budoucí plodonosný výhon jest velmi
silný, seslabujeme jej _ř~l-:A/u na spřav -.-,;""';'" ·- letním řezem a nebo
. au ní a ošetřol!ání jako
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dyho "; máslovka (na kdouli), Avranšská máslovka . . Přirozeně i jiné
druhy se hodí, avšak tyto tři jsou nejlepší. Vysazené druhy mají
míti aspoň přibližně stejný vzrůst, ne aby jeden druh byl již nahoře ] a druhý teprve as v polovici.

_ ... _
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Obr. 119. Šikmé kordony, k intensivnímu využitkováni prostory. Na kraji jest
jednostranná šikmá palmela, vedle dvojitý šikmý kordon, pak jednoduchý,
šikmý kordon. Z druhé strany jest jako ukončeni špalíru jednostranná palmeta
s vodorovnými rameny. Mezi touto palmetou a posledním kordonem může býti
lil:!ovolný počet kordonů neb palmet, dle délky špalíru.
vlastně

,
Obr. 121 . Dvouletý tvar U jablka : · Charlarnovski · v
Foto ze zahrad aut orových .

květu.

Kostra se staví buď dřevěná nebo železná. Šířka loubí se
2-3 m, výška 3 112 m. Sloupky se staví ze železa T,
nebo ze starých plynových rour, právě tak, jako u volně stojících
špalírů. Dva protější sloupky se vždy spojí nahoře plochým železem, v němž jest navrtáno as 8 děr pro dráty pro vrchní vedení.
Na loubí se sází kolmé kordony 40 cm, tvary U 70 cm od
sebe. Když stromky dorostly kolmé výšky, ohnou se nad cestu,
aby se spojily. Podrobnosti o stavbě kostry jsou na jiném místě.
dělá obyčejně

Obr. 120. Šikmé trojramenné kordony ovocné r a schodišti. Pozoruhodná jsou
rovná ramtha a krátké plodové iatolesti. Foto 2e zahrady rana Dia Dohnálka
v Háji.

Nealiňte pratůl

Ne~ahýb.ijt.e liatdl
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Ovocné špalíry se šikmo stavěnou kostrou.

ve větši míře a to hlavně v hodinách poledních (od ll hod. · do
1 hod. odp.), kdy slunce stojí téměř kolmo nad zemí.
Výhody tohoto špalíru jsou jasné a zdá se, že by se dobře
osvědčily; vlastních zkušeností však dosud nemám a nemohu tudíž
kritický posudek oznámiti.

Známý pěstitel W. Poenicke v Delitzch v Německu velmi
doporučuje vysazování ovocných špalírů ke kostře šikmo postavené.
Dříve hojně · vysazované dvojité špalíry se neosvědčily, poněvadž

Ovocné besídky.
Známý propagátor
tvarového stromoví N.
Gaucher ve Stuttgartě
má ve svých vzorných
tvarových zahradách besídku, jak z připojeného
obrázku vidno. K vytvoření ovocných besídek se •
sází kolmé kordony nebo
tvar palmety U a také

'

Obr. 122. Ovocný špalír vyf<ázený verierkami a tvary U.
Foto ze zahrady fy. F. L. Popper, továrník v Chrudimi.

Obr. 125. 12Ieté hrušky ve tvaru U na volně stojícím Špalíru
u fy. Schmitz-Hiibsch v Mertenu.

byly příliš blízko u sebe, dovnitř nemohl vzcluch ani světlo a bylo
to hnízdem všech škůdců a chorob. Proto dal Poenicke špalíry
dále od sebe, tak že může do tohoto ·loubí vnikati dostatečně
světlo i vzduch. Šikmá poloha špalíru umožňuje působení slunce

Obr. 123. Tvar U hrušky •Giffardova máslovka•. Foto ze zahrad autorových.

Obr. 124. Kordon kolmý, dvojitý;
tvar U s kostrou. Vzdálenost ramen, tudíž i latí 35 cm od sebe,
vpravo jest kostra. U broskví jsou
ramena 50 cm od sebe.

:Za poškození neb poěpinění knihy
platí ee náillada.
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Zuccalmagliova reneta, Pottův jadrnáč, Cář Alexandr, Peasgood,
Fieserovo, Landsberská reneta, Parména zlatá, Hammersteinovo,
Hawthorndenské a j.

verrierky se 4 rameny. Aby vzhled byl co možná jednoduchý, doporučuje se vysázeti jednu odrůdu, nebo aspoň takové, které mají
stejný vzrůst. Když ramena nahoře srůstají, utvoří se z nich kopule,
pak event. ještě jedna menší. V stáří nerostou již tak bujně a toto
rozvětvení asi stačí.

.--
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Obr. 126.

4letý stromek jablka .Peasgood";
p. F. Egert, vrchní poštov. oficiál
v Chrudimi. V r . 1920 měl 2 plody, 1921 měl
5 plodů v celkové váze 2 kg 145 gr; průměrný
objem plodů 36 cm, výška ll cm. Příjemný
vypěstoval

~
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Obr. 128. Využitkování zdě pod a mezi okny ovocnými tvary .
Foto ze zahrad p. Dra Dohnálka v Háji.

.:•'

.."'

Obr. 127. Seskupení čtyř dvojitých
kordonů U na volně stojící kostře
dle B. Stenera v Bukově.

..

úspěch.

Ovocné besídky jsou velmi vděčnou ozdobou každé zahrady
a dají se také výhodně použíti na ukončení ovocného loubí. Co
se týče volby odrůd, musíme voliti takové, které hojně rodí.
Z hrušek jest to: Avranšská, Amanliská, Kongresovka, M. Dr. Lucius,
Drouardova, Vienská, Pastornice, Lectierova atd. Z jablek: Evino

~-

- -=:::.:-
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Obr. 129. Rozdvojené kordony, jichž ramena se křižují a tvoři pak jakýsi plot.
::,palir tento se nazývá: belgický plot. Jednotlivé stromky se sází na 60 cm od sebe.
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Obr. 130.
Spirálovitý kordon :ovocný
se vzorným krátkým plodonosným ovětvenim.
U stromku stojí p. Dr. Dohnálek se svoji dceruškou.

Obr.:132. Ovocné loubí z verierek tříetažových (se 6 rameny); vzdálenost
210 cm od sebe. Z kraje v rozích jsou kolmé kordony vedené přes cestu .
•Klappova máslovka•. Délka loubí 30 m, šířka 2•50 m. Foto ze zahrad
:p. Dr. Dohn~a v Háji. Foto Horák.

Obr. 131.
Kostra pro
ovocné loubí;
sloupky jsou
dřevěné se
železným
spodkem.

,
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Obr. 133. Totéž loubí v olistěném stavu. Vrch loubí jest
Foto ze zahrad Dr. Dohnálka v Háji.

střechovitý.

.

l

Obr. 135. Ovocné loubí.
Foto ze zahrady p. Dra Dohnálka v Háji.

ovocných.
v Chrudimi.

8
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Obr. 136.
Ovocné loubí s obloukovým vrchem.
Foto ze zahrad
Dr.j Dohnálka v Háji.

·.

Obr. 138. Ovocné loubí hruškové v květu. Foto ze zahrady p. prof. Zycha
v Chrudimi.

: Obr. 137. Ovocné 1
odpočívadlo. ze

; na konci jest vyvýš~né'
v Chrudimi.

tkáře

r
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Obr. 139. Ovocný špalír se šikmo stwěnou kostrou .
Foto ze zahrad p. Poenicke v Delitzsch. ..

: Obr. 137. Ovocné . 1
odpočívadlo . ze

; na konci jest vyvýšené'
v Chmdimi.

tkáře

~-

Obr. 140. Ovocná besídka z kolmých kordonů, verierek a tvaru U. ~
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Druhá etaže se založí 35 cm nad první a to právě tak,, jako
prvá. Když jsou při první etaži postranní ramena dosti dlouhá a
silná, tu možno hned druhý rok založiti etaži druhou; ne·li,:musíme
je dle potřeby do rovnováhy seříznouti a počkati ještě jeden rok.
Pro druhou etaži si vyhlédneme, tedy 35 cm nad první,;opět
tři očka; nejhořejší očko má býti obráceno ku předu, očko druhé
v pravo nad spodní větévkou, levé nad levou. Pt'i tom musíme též

Pa I mety.
Palmeta zpeřená, šikmá.
Nejrozšířenější ze všech palmet jest palmeta zpeřená, šikmá
a dá se také nejsnadněji vypěstovati.
Jednoletý šlechtěnec se seřízne ve výši 40 cm; při tom se
hledí hlavně k tomu, aby nejhořejší tři očka byla náležitě vyvinutá
a tak postavena, že poslední očko jest na p.řední straně letorostu,
druhé a třetí pak naproti sobě vlevo a vpravo a pokud možno
blízko sebe. Nad posledním očkem se seřízne čípek.
;

'
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Obr. 142. Pa!meta zpeřená šikmá se 2 etažemi; jablko •Charlamovski•. '
Fo to ze za hrad autorových.

Obr. 141. Palmeta zpeřená šikmá fr . naznačen-ým řezem pro čtvrtou serii.
Z ·;>almety této dá se vytvořiti verierka, jak tečkovanými čárami ,
jest naznačeno .

Vyvinuvší se letorosty rozdělíme takto: Vedoucí výhon znej·
hořejšího očka se přiváže k čípku a pak kolmo k hůlce; dolejší dva
proti sobě s.tojící
spodnější se lrrátce

výhony se vedou šikmo na ramena .a všecky
zaštipují.
Když výhony, pro ramena určené, jsou dosti dlouhé, tu se
k nim zastrkají šikmo hůlky v úhlu 45° a přiváží se lýkem. Sklon
těchto hůlek se řídí dle síly výhonů; k silnějšímu se hůlka více
položí, čímž dostane tento méně příznivou polohu pro vzrůst a
následkem toho roste volněji. Ke slabšímu výhonu se zapíchne
hůlka více kolmo, čímž dostane ta!o přirozenější a příznivější
polohu pro vzrůst, a bujněji vyraší. Cípek se v srpnu odstraní.

.r

hleděti k tomu, aby tato dvě spodní očka byla tak postavena,
jako jsou ony dva výhony na etaži první, t. j., je-li při spodní
etaži pravá větévka níže než levá, má býti při druhé etaži rovněž
očko v pravo níže než levé, a pod (viz obr. 141., 143.).
Při řezu postranních ramen dlužno hleděti k tomu, aby po·
slední očko bylo pokud možno na spodní straně a ne na vrchní.
Co se týče délky řezu při těchto, tu musíme hleděti k tomu, aby
konce ramen byly asi ve stejné výši s koncem výhonu středního;
zkrátíme-li tyto přítiš, tu zůstanou );tále pozadu. Mimo toho jest
pro tento řez směrodatná síla výhonů; slabší a kratší se méně
seřízne, silnější více.

· '·.
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V druhém případě, když
jsou na takové jednoleté palmetě postranní'ramena poměrně
slabší a kratší než střední v\hon, tu nesmíme hned seříznoL ti
na druhou etaži, nýbrž nechán- é
tato postranní ramena více zesíliti a prostřední seřízneme
zcela krátce tak, ó by jej postranní dohonila ve vzrůstu.
,_
Ovětvení či plodové raObr. 143. Palmeta zpeřená, šikmá. Řez
tol~sti se ~a. r~menech drži
na druho11 etaži, nad první etaží ~e vykratce, a zashpuje se as za 2.
,hlédnou 3 očka, ~-~y st~la tak, jako u dolistem a to již v květnu.
LeJ~• etaze.
O řezu a zaštipování dospělých palmet pojednáno jest ve zvláštní stati.
Třetí a každá další etaže se zakládá zrovna tak, jako při
předcházejících .

V obc~odnkh školkách .se pěstí tak, že všecky jednoleté
šlechtěnce, na zákrskové podložce šlechtěné, seříznou s tím úmyslem,
že se vypěstují samé palmety. Druhý rok pak dle pří růst ku a dle

~-=-==:. --=-~.::.~~-;.:.J:.;;..-:_=-~~
Obr. 145. Palmeta zpeřená, vodorovná; jest účelnější než šikmá, ježto vodorovná poloha ramen vynucuje větší plodnost. Konce se mohou snadno zahnouti
vzhůru a tak přeměniti na -.~rierku.

Obr. 144. Tříetažová šikmá palmeta zpeřená hrušky • Cáslavka Williámova,
Foto ze zahrad autorových.

Palmeta tato hodí se všude na stěny i na volně postavené
odry či kostry, poněvadž se dá snadno pěstit a nepotřebuje velkou
výšku, spíše šířku; výška se dá omeziti tím, že se promění v sudozpeřenou, t. j. prostřední výhon se seřízne a vice etaží se nezakládá.
Možno ji však vésti do značné výše. Viděl jsem v pomologickém
ústavě p. Lucasa v Reutlingen palmetu, která měla již 18 etaží
a byla skoro 8 m vysoká.

Obr. 146. Ukázka zanedbané a zdivočelé palmety vodorovné; nesprávným řezem
konečných výhonů zaviněno, že dolejší ramena zakrněla, hořejší ramena pak
bujně rostla na úkor dolejších. Také viděti, jak střed proráží a nejbujněji roste.
Do pořádku by se dala palmeta uvésti tím, že střed by se úplně vyřízl, nejhořejší ramena by se seřízla as na délku 20 cm, druhá serie shůry as na 30 cm,
třetí na 40 cm, čtvrtá Sfl cm, pátá zitstane neseříznutá. Zbylé ovětveni se seřízne
krátce, jmenovitě u hořejších ramen, případně až na větevný kruh. Letním za·
štipováním by se to pak vyrovnalo. Právě tak jako vypadá nejhořejší rameno,
tak také velmi

často

najdeme

zdivočelé

vodorovné kordony.

..
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síly vyvoli vhodné kusy pro palmety, z ostatních se vedou kordony,
zákrsky nebo jiné tvary,
' na které se onen šlechtěnec hodí.
Zakončení ramen
při dosažení šířky zdi
se děje vedením výhonů směrem zpětným ;
tento způsob jest vhodnější než vzájemným

..-. -~""" '

,

spodních ramen, se podporuje tím,
že nejprve je necháme růsti jako
palmetu šikmou a teprve asi, když
se zakládá třetí, nebo čtvrtá etaže, ohneme větve do vodorovné
polohy.
Palmeta vodorovn;i, zpeřená
se hodí tam, kde nemusime hleděti na šířku, za to ale na výšku
jsme omezeni. Když dosáhla tato
palmeta dovolené výšky. tu jednoduše střední výhon těsně nad poslední etaží hladce seřízneme a
máme pak vzrůst do výše ukonČený a palmeta jest sudozpeřená.
Když ale i šířka jest vyčer-

-~~~~~~~~(.':;·':";;'-~;~~:;r;_~~~-~ narou~ování~, neb~f
5f')~~:J;jJP:Ji0_),:.:f:?:~~o'',:,'=f"""? S:~~
7"..__ toto 1est malo trvale.

·

-
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O br. 147. Dvojitá palmeta vodorovná; konce vodorovných ramen se pak ohnou vzhůru jako u verierky.

Pro veškeré palmety se hodí za podložku nejlépe: pro jabloně

duzén (doucin) a janče;
pro hrušně kdoule, v ně
kterém případě i pláně,
pro třešně se béře výhradně mahalebka, pro slívy a
švestky mirabolán neb o
žilienka, pro broskve se
mohou bráti semenáče,
mandloně neb 2ilienky a
pro meruňky semenáče a
žilienky.
Vzdálenost, na kterou se mají tyto palmety
při vysazování dávat. jest
6 až 10 m pro všecky
druhy ovocné.
Tato palmeta není
· zvlášť praktická a účelná,
poněvadž na zdi se ztrácí
mnoho volného místa pod
nejspodnější etaží.

Palmeta

Obr. 149.
Přivazováni starších výhonů a větví vrbovým

proutkem k lati.

..
pána, tu si pomů
žeme tak, že nejspodnější
rameno
ohneme a veťleme
vzhůru, následující
pak rovněž a sice ve
vzdálenosti 35 cm od
sebe. Tím pak povstane vlastně verierka.
Na kmenu, t. j.
na celém středním
kolmém výhonu, se
nenechává žádné ovětvení státi; totéž
platí i pro šikmou
palmetu.

zpeřená,

vodorovná.
Tato palmeta (obr.
145.) se pěstí podobně jako
šikmá, jen s tím rozdílem,
že se ramena nevyvazují
šikmo, nýbrž vodorovně.
Její vývin, zvlášt~ pak

Obr. 148. Využitková ní z dě mezi dvěma okny
na dom ě. Vlevo jest verierka, vedle kolmý kordon ; mezi spodními okny tvar U, který se nad
okny rozvádí vodorovně a pak vzhůru, aby se
prostora plně využitkovala. Foto ze zahrad p.
Dra Dohnalka v Háji.

Obr. 150.
Verierka hrušky
•Charles Cogneéc. Foto
ze zahrad autorových.

124

125
Vzdálenost jednotlivých palmet
sázeni jest jako u šikmé palmetý a
řídí se hlavně dle prostory, jakou máme
k disposici.

V errierova palmeta.

při

Mezi nejoblíbenější a nejlepší tvary ovocných stromů patří
vším právem Verrierova pal meta. Palme! a tato povstala z vodorovné
palmety zpeřené, při níž jest ta nevýhoda, že potřebuje mnoho
místa do šířky; při tom ale není dostatečně využitkováno místo
nahoře, ježto hořejší ramena jsou vždy kratší a kratší. Tuto nevýhodu postřeh! nejprve francouz Ve r r i e r a sestrojil palmetu se
zahnutými konci vzhůru. Po něm
byla pak pojmenována palmetou
Verrierovou (tedy ne Verrierskou
- dle městečka Verrieres ve Francii). V dalším budeme tuto palmetu
jmenovati krátce: ve r i erka, kteréžto jméno se ve všech školkař
ských závodech používá. Hodí se
výborně na zed, kde jest místo co
do šířky omezené, rovněž však na
volné Špalíry; nechá se vésti do
libovolné výšky, jednotlivá ramena
lze bez zvláštních obtíží udržet i
v rovnováze, ošetřování plodonosných ratolestí jest velice jednoduché, snadné a nechá se vypěsto
vati o libovolném počtu ramen a
sice 4 až 16. Počet ramen má býti
vždy sudý; při lichém počtu jest
jedno rameno uprostřed, které tvoří
prodloužení kmene a nedá se potom
udržeti tak snadno rovnováha mezi
jednotlivými rameny, poněvadž onen
střední výhon vždy velice bujně
roste - maje nejpříznivější polohu,
a ruší vzhled celé palmety. Dříve
se pěstovaly verierky o 7-8 etaObr. 153. Verierka 4ramenná v květu.
žích (tedy 14-16 ramen), nyní se
však od toho upustilo, poněvadž se seznalo, že tyto velké verierky
zpotřebují dlouhou dobu k svému vývinu, což jest ovšem na úkor
vlastního účele; nejvíce se pěstí o 2 až 5 etažích.
Vypěstování "verierky" děje se obyčejně tak, že se vypěstuje
nejprve obyčejná palmeta zpeřená, z niž se potom verierka utvoří
a sice ohnutím ramen do vodorovné polohy. Nežli ohneme konce
vzhůru, musíme si stanoviti počet ramen a dle toho určíme vzdálenost, kde se má zahnuti provésti. Obr. 141. znázorňuje případ tento
velice jasně. Vzdálenost jednotlivých ramen u hrušek a jablek má
býti 35 cm; chceme-li tedy míti verierku se 4 rameny, naměříme .
tři vzdálenosti po 35 cm, čili od středu 52 1/ 2 cm na každou
stranu .

Dvojitá palmeta vodorovná.
Palmeta tato se liší cd předešlé
že má místo středního kmene tvar
U, z něhož se vedou ramena vodorovně. Poněvadž zde střední kmen chybí,
jest stejnoměrnější rozdělení šťáv a mírnější vzrůst, tudíž větší úrodnost. Nejprve si vypěstujeme vodorovný kordon
a pro kolmá ramena včas vyhledáme
2 výhony; tyto ale zdržujeme ve vzrů
stu tak dlouho, až konce vodorovného
kordonu zahneme vzhÍiru, načež leprve
pak oba kmeny pustíme vzhůru a ve
I ím,

~

Osr. 151.
Při

přetvarování

palmet
na vt>rierku nebo vůbec •při ohýbání silnějších větví se musí udě
lati na vnitřní straně o·
hybu tvarovací pilčičkou
jemné zářezy do dřeva.
aby větev při ohýbáni
nepraslda.
zpeřených

.

výši 35 cm nad spodním kordonem opět
zahneme.
Při tom
nutno pamatovati na
to, aby na ohbí bylo
očko, které opět povedeme vzhůru k založeni třetí etaže atd.

Obr. 152.
Čtyřetažové (osmiramenné) verierky hrušky •Dě
kanka Robertova• v zahradě p. Dra Dohnálka
v Háji. Plodonosné ratolesti vzorné, krátké.

.

.

.
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V této vzdálenosti připevníme na zeď laf nebo lépe bambusovou
hůlku a 35 cm dovnitř na obou stranách rovněž po jedné. Ovšem že
musíme míti též vodorovně připevněné laťky, abychom mohli
ramena řádně tvarovati a připevniti.
Chceme-li si založiti verierku o 12 ramenech, čili o 6 etažích,
musí býti nejspodnější ramena každé 192·50 cm dlouhé, při druhé
etaži po 157·50 cm, při třetí etaži po 122'50 cm, při čtvrté 87•50 cm,
při páté 52·50 cm a při šesté nejhořejší 17'50 cm.
Taková verierka se musí tvořiti ze
šikmé zpeřené palmety. Jakmile spodní
ramena dosáhla as
140 cm délky, možno
již založit_i druhou
etaži. Do té doby
musíme střední výhon
vždy až na nejspod-

Přirozeně, že nejprve musíme postaviti kostru a pak teprve
sázeti stromky a nikdy ne opačně; jednotlivé latě musíme při
pevniti na 35 cm od sebe a proto dříve, než palmety objednáme,
odpočítáme si počet latěk a dle toho si vypočítáme, kolik to bude
ramen, či kolik palmet máme objednati.
Kdo si netroufá na přeměňování ramen obyčejné palmely
na verierku nebo se nechce s tím dělati, nechf si objedná !ze
školky již hotové, řádně tvarované verierky a tyto pak dále pěstí.
Kolmé výh_ony,
CI ramena
nesmíme
seřezávati příliš dlouze, poněvadž by se
snadno mohlo státi,
že by očka, vzdor zářezům, nevyrašila. Vů
bec musí býti stále
hleděno na to, aby
byla rovnováha mezi
všemi rameny; vždy
mají býti krajová ramena nejdelší a střed
ní nejkratší. Jak již
vpředu řečeno, jest

nější očko seříznouti.

Nyní seřízneme obě
ramena as na 120 cm.
V příštím roce dosáhnou tato nejnižší ramena as ~80 CfU délky
a ramena\ v druhé
etaži as 70 cm. Třetí
etaže se ještě založit
nemůže a seřízneme
střední výhon opět
na jedno očko, a obě
nižší etaže zakrátíme
as o 20-30 cm.
Teprve v následujícím roce -možno
třetí etaži naříznouti
a zároveň ohneme
obě etaže do vodoObr. 154. _Yievo špa}ír z ve~ierek h~ušky :Děkanka
rovné polohy. Pakliže
Robertova•, vpravo JSOu dve ovocna loub1. Foto ze
.
..v
zahrad p. Dra Dohnálka v Háji.
JSOU tato ramena JIZ
příliš zdřevnatělá a
nedají sé dobře ohnouti, učiníme jemnou tvarovací pilčičkou na
vnitřní straně zářezy, načež ramena snadno ohneme, aniž by se
nám zlomila.
Při následujících etažích můžeme nová ramena vždy ihned
v létě do vodorovné polohy přivésti. Tím se docílí toho, že následkem vodorovné polohy se zdržují ve vzrůstu, kdežto spodní
mohou rychleji růsti, poněvadž mají opět na koncích kolmou
polohu.

verierkanejúčelnějším

tvarem, ovšem s menším počtem ramen. Dá
se sázeti ke každé
zdi, ke plotu, a všude, kde jest i malé
místo, dá se tam pě
stovati.
Jak daleko se
mají od sebe sázeti
řídí se dle toho, kolik
má palmeta ramen.
Na obr. 163. vidíme, jak se sází ve- Obr. 155. Vlevo jsou zákrsky hruškové, vpravo jedna
rierky nebo i jiné pal- stěna ovocného loubí. Foto ze zahrad p. Dra Dohnálka
mety na volné odry.
v Háji.
Kostra se sestrojí tak,
že se na kraj zapustí do země železný sloup (dřevěný jest málo
vytrvalý), ve formě T (obr. 398.), na němž jsou upevněny napínače,
od nichž se táhne drát k sloupu druhému. Na drát se připevní
pak kolmo lafky nebo bambusové tyčky ve vzdálenostech 35 cm
od sebe. Vysazovati lze pak na obě strany. Obr. 399. ukazujejiný
druh kostry.
Osazovati nemáme pouze dlouhé zdě, nýbrž každou prostoru
mezi okny a dveřmi. Takové prostory si změříme, a získanou míru

.
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Vyrostlé spodní oba letorosty vedeme vodorovně, jako u vodorovného kordonu. Nejhořejší letorost přivážeme k čípku, později
jej však zaštípneme, aby nerostl příliš bujně na úkor vodorovných výhonů.
V druhém roce na jaře seřízneme střední výhon až na nejspodnější očko, které leží nad řeznou plochou po čípku. Nad
tímto očkem se ponechá nový čípek. V a do rovné· výhony se neřeží.
Když dosáhnou vodorovné výhony délky 70-80 cm, ohneme
oba konce ve vzdálenosti 52·50 cm od středu vzhůru. Kostru

dělíme 35 a kolikrát jest číslo 35 obsaženo, tolik ramen muzeme
na dotyčné prostoře vésti. Na př. zeď 2·30 m široká dá při dělení
35, 6 lati, a vysadíme buď verierku se 6 rameny nebo 3 palmety
U, neb samé kolmé kordony atd.
Strom se vsadí vždy mezi 2 latě, pouze kolmé kordony
sázíme přímo na laf. Pro kolmé kordony jest nejvhodnější výška
4-5 m, pro verierky 3-4 m; tím však není naprosto řečeno, že
se výše vésti nesmí.
Pakliže obdržíme stromky dříve než máme kostru hotovou,
založíme je ihned do země, aby kořeny neležely ani chvilku
zbytečně na vzduchu.

t

Obr. 157.

Obr. 156. Sestiramenné verierky jablka "Kalvil bílý zimní" na zdi plotu .
Na kraji rabata vodorovné kordony téhož druhu. Foto ze zahrad p. Dra Dohnálka ·
.Jv Háji.

Sázeti se má tak, aby kořenový krček nepřišel do země, a
o něco výše než níže. Každý strom se po zasazení ssedne
a má se sázeti proto spíše výše na kopeček, aby po ssednuti byl
··
ve správné výši.
Při sázení seřízneme každý vedoucí výhon, totiž jen loňský
výhon as o 1/ 3 , aby všecka očka vyrašila. Po nějakém čase zač.inají očka tlačiti a vidíme, že se strom přijal.
Kdo nechce pěstovati verierky ze šikmých palmet, může
je pěstovati jako palmetu zpeřenou vodorovnou a pak konce
ohnouti vzhůru.
Pěstujeme-li verierku se 4 rameny přímo, hned z mládí,
postupujeme následovně: ve výši 40 cm nad zemí seřízneme jednoletý šlechtěnec. Nad posledním očkem musí býti ovšem čípek
raději

I·

Stěna

57 m dlouhá osázena 12letými verierkami hrušky "Avraniská".
Foto ze zahrad p. Dra Dohnálka v Háji.

musíme míti ovšem již připravenou z hůlek, abychom mohli letorosty vzhůru připravovati. Hůlky se zapíchnou a připevní na 35 cm
od sebe. Když máme konce ohnuté vzhůru a mají kolmou délku
as 30 -40 cm, můžeme založiti také již vnitřní ramena. Střední
letorost se ve výši 35 cm nad spodním ramenem ohne, .a to tak, aby
na protější straně záhybu bylo očko obráceno opačným směrem.
Z tohoto očka vyroste v příštím roce letorost, který pak vedeme
vodorovně a ve vzdálenosti 17·50 cm od středu ohneme vzhůru.
T akP. prvý letorost ohneme v této vzdálenosti vzhůru. Na jaře
musíme ale tento první letorost seříznouti as na 2-3 očka (na
kolmém výhonu) na čípek, aby mezitím druhý letorost jej dohoniL
Takto se vypěstuje verierka čtyřramenná. Chceme-li míti 6 ramen,.
postupujeme týmž způsobem. Střední výhony se stále zdržují a nová
ramen1 se nezakládají dříve, pokud spodní té výšky nedosáhla.
9
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Verierka se 3 rameny.
Nejčastěji se setkáváme s verierkou se 4 rameny, pak se 6,
8, 10 atd., t. j., že jsou vždy ramena v sudém počtu. Firma SmitzHiibsch v Mertenu zavedla verierky se 3 rameny, jak obrázek
160. ukazuje. Třebaže na obrázku jest viděti plno květů, přec
tento tvar nedoporučuji.
Střední rameno totiž roste
příliš bujně na úkor druhých ramen, a jen ztěží
se dá mezj jednotlivými ·
1
"'
' ·
r
r 1 rameny udržeti rovnová- '
ha, což jest velmi důležité.
Druhý obrázek ukazuje tříramennou verierku
"Amarelky stinné", vysázené na severní straně
vily. U této jest to snadnější, ježto Amarelka ne- ,
roste tak bujně.

Verrierova palmeta
s dvojitým středem.

Obr. 158. Hrozně zanedbaná palmeta·verierka;
dle vzrůstu se zdá, že jest šlechtěna na pláněti; nutno přeseknouti několik kořenů, nejlépe
ale vůbec vyhoditi. Foto Horák.

Ta to palme ta se liší
od obyčejné verierky tím,
že má místo jednoho střed
ního kmene dva kmeny,
od nichž se vedou vodorovná ramena, jako u obyčejné verierky. Výhoda
při této dvojité verierce
jest hlavně ta, že má mírnější vzrůst a tím větší
náklonnost k plodnosti;
za to ale jest vypěstování
tvaru toho obtížnější a
také udržení rovnováhy
mezi jednotlivými rameny
jest těžší, ale zároveň
ještě důležitější.

Gaucherova palmeta.
; Tvar tento vypěstoval, jak již jméno samo udává, Gaucher
ve Stuttgartě. Jest to kombinace čtyřnásobného tvaru U a verierky.
Počet ramen může býti různý; se šesti rameny {trojnásobné U),
s osmi ré!meny {čtyřnásobné U), s desítti rameny (pětin-ásobné U) atd.

Palmeta Gaucherova
jest velice úhledná a hlavně praktická, a vlastně
výhodnější než verierka.
Výhoda, nebo přednosti
Gaucherovy palmety před
verierkou, jest především
ta, že jest kmen hlavní
kratší, následkem toho
jsou kolmá ramena delší
než u verierky, a mají tudíž
větší produktivní plochu,
čili více plodonosných výhonů. Tím také jest vzrůst
mírnější, tvoření se plodových výhonů a puků větší
a rychlejší. Také vzhledem k mírnějšímu vzrůstu
možno Gaucherovu palmetu sázeti k nižší zdi. I
Dle následujícího Gaucherova porovnání jest viděti,
Obr. 159. Ohýbání letorostu
oč jest kmen při verierce
verierky a U.
delší a oč ramena této
kratší, než při Gaucherově pa i metě.

při

tvarováni

D é l k a r a m e n při verierce:
má-li 6 ramen, jsou vnitřní ramena 2·00 m dlouhá
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při Gaucherově palmetě :
6 ramenech jest kmen 0·70 m vysoký
" 8
"
"
" 0•70 "
"
,,
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"
"
"
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"
"
1"00 "
"
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"
"
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"
" 16
"
"
"
1•30 "
"
Z této tabulky jest rozdíl mezi oběmi palmetami viditelný
a výhody Gaucherovy palmety zvláště tímto jsou znatelny. Nejen
že následkem větší délky ramen jest plodná plocha větší, ale
poněvadž jest kmen mnohem kratší, jest vypěstění tvaru rychlejší
a nevyžaduje tolik času, jako u verierky a to padá tím více na
váhu, čím více ramen dotyčné palmety mají.
při

Palmeta křídlová.
Ve výši 40 cm nad
zemí vedeme čtyři protilehlá ramena vodorovně, tak aby tvořila
kříž; střední vedoucí
výhon se sesadí na
1 očko. Délka těchto
ramen se řídí dle toho,
kolik poschodí či etaží
nad · sebou chceme vypěstovati. Na obrázku
vidíme tuto palme tu o4
poschodích, musí tedy
býti každé nejspodnější rameno 122·50 cm
•.
.
. k K .
•
k •
dlouhé
Ob r. 160 . T nramenne
vener y mmoverenetyv vetu;
7•50 (35+35+35+
) V • d '1
nejsou praktické, ježto střední rameno roste nejbuj- 1
cm · teto e ce
něji na úkor druhých ramen a stěží se dá udržeti se konce ohnou vzhůru
rovnováha mezi je~notl!_vými rameny. Foto ze zahrad a teprve,
když tyto
Schm1tz-Hubsch v Mertenu.
kolmé konce jsou nejméně 40 cm dlouhé, můžeme založiti druhé · poschodí a to 40 cm
nad prvním. V této výši se střední výhon seřízne a 4 výhony
protilehlé vedeme vodorovně a to přesně nad spodními rameny
a opět v délce 87·50 cm je zahneme vzhůru. Takto se pokračuje,
é.tŽ jest celý tvar hotový. Při zakl~dání nejhořejšího poschodí se
pak střední výhon úplně vyřízne. Rádná kostra musí býti předem
postavena, jinak bychom nedocílili pěkného tvaru. Všecka 4 ramena,
či křídla, musí býti nad sebou. Jinak jest ošetřování stejné, jako
u všech jiných tvarů.
Křídlovou palmetu, jíž vidíme na obrázku, jsem přetvaroval
z pravidelného zákrsku se 4 poschodími, či etažemi. Nejprve jsem
zhotovil pevnou kostru, která by snesla napjetí ohnutých větví
a pak jsem jednu větev po druhé ohýbal. Větve byly již dosti

silné a ohnouti rovnou, as 3 cm silnou větev téměř do pravého
úhlu, nebylo věcí snadnou. Pomocí zářezu (na vnitřní straně ohbí)
se však tato těžká operace úplně zdařila, aniž by se některá větev
zlomila. Po roce si větve na novou polohu již úplně zvykly a celý
strom po přetvarování vesele rostl dále, jako by se nic nestalo
a jevil · značně zvýšenou plodnost. As 4 roky po přetvarování byl
vyspělý a silný tento strom bezvadně přesazen a v r. 1924 byl
opět přesazen, aniž by nějak
utrpěl. Strom jest nyní každoročně obalen ovocem, jak na
připojeném obrázku čís. 166.
jest viděti. Jest to ale druh
s malými plody (Krvavka
moravská) a bude letos pře
roubován.

Palmeta svícnová.
Palmei:a ~·.tato má dvě
vodorovná ramena, z nichž
se vedou 35 cm od sebe
kolmo ramena v libovolném
počtu. Nejprve vypěstujeme
vodorovný 2ramenný kordon,
jehož délka se řídí dle toho,
kolik i-ámen chceme vypěsto
vati. Chceme-li vypěstovati
6 ramen, musí býti . kordon
175 cm dlouhý, při 8 ramenech 245 cm, při 10 ramenech 315 cm atd., čili každé
rameno musí míti poloviční
délku. Když ramena přede
psané délky dosáhly, ohnou Obr. 161. Tříramenná palrneta Arnarelky
stinné na severní straně vily p. J. Zycha,
se konce vzhůru a teprve,
prof. v Chrudimi.
když tato dvě konečná kolmá ramena jsou as 70 cm dlouhá, necháme vyrůsti na každé straně
35 cm dovnitř z vhodné větévky ramena nová; o roK později další
2 ramena, až máme počet úplný. Tento postup jest důležitý, neboť
jinak bychom těžko docílili rovnováhu mezi jednotlivými rameny.
Cim blíže stojí ramena u kmenu, tím bujněji rostou a čím jsou dále,
tím jsou slabší. Musíme se proto postarati nejprve o řádný vývin
nejvzdálenějších ramen, neboť ony bližší je vždy dohoní. Přímo nad
kmenem nesmí žádné rameno růsti, ježto by rostlo tak bujně, že
by se nedalo zkrotiti; musí býti tudíž první ramena 17 1!2 cm od
kmene na každou stranu; počet ramen kolmých musí býti vždy sudý.
Jinak jest veškeré ošetřování stejné jako u kolmých kordonů.
Obr. 164. ukazuje palmetu svícnovou.
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Vysokokmenné špalíry.
Za mého pobytu v cizině, jmenovitě v Německu jsem viděl
velmi často na domech vysokokmenné špalíry. Na př. na hospodářském dvoře, kde se pohybují koně a jiný dobytek, by nízké
špalíry velmi trpěly. Také u domů, jež nejsou oploceny a jsou tedy

..

1.. '·

Jest ještě velmi mnoho různých tvarů palmet, a fantasie může
zde tvořiti do nekonečna; hlavni zásada musí se však zachovávati,
t. j. aby jednotlivá ramena byla vždy 30-35 cm od sebe.
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Ohr . .163. Gaucherova palmeta se 7 rameny. B = rohový sloup s opěrou;
zpravidla musí být\ opěry 2, jinak není možno dráty pevně napnouti; b =
lafls:y 35 cm od sebe; c = dráty 35-50 cm nad sebou ; e = střední sloupky
bez opěry, 4-5 m daleko od sebe. ·

,

Obr. 164. Přesazování čtyřetažové křídlové palmety dne 27. dubna 1924.
Foto ze zahrad autorových .

z ulice přístupny, nebo u obchodních domů, ve školách a j., kde
jest velká frekvence (hostince, obchody, továrny a j.) musí býti
vysokokmenné špaliry, ježtó na nízkých by ovoce neobstálo.
U vysokokmenných špalírů necháme holý kmen a rozvětvení
počne teprve tak vysoko, kde poškození není již možné, nebo
krádež ztížena; obyčejně může rozvětvení za'čno~ti ve výšce 1'80
až 2 m, případně i výše. Holý kmen ochráníme buď drátěným
pletivem nebo latěmi.
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Na stěnu připevníme dráty nebo latě (35 cm od sebe), abychom na ně mohli letorosty a všecky výhony přivazovati.
Ve školce si koupíme řádný mladý vysokokmen, který má
býti u mírně rostoucích druhů šlechtěný na pláněti, u bujně rostoucích druhů na kdouli (u hrušek), nebo na duzenu (u jablek).
Větve se mohou vést různým způsobem: buď vodorovně nebo šikmo.
Tímto způsobem se dají výborně využitkovati všecky vhodné
zdě, a to i tam, kde pěstování nízkých špalírů jest nemožné.

a ploty ovocnými stromy využitkovali. V takovém případě možno
•nepravidelné palmety. Nejsem přítelem těchto nepravidelných palmet, vždycky však jest lépe vysázeti aspoň takové,
než žádné .•
Za válečného roku 1917 byl jsem přeložen na italskou frontu,
na korutanské Alpy. V údolí řeky Drávy jsem viděl v každé
vesnici, téměř na každém domku, stodole a chlévě vysázeny ovocné
špalíry, které byly ovšem pěstovány ve tvar_u nepravidelném. Jak

pěstovati

I
Obr. 165. Křídlová palmeta 4etažová, přesazená dne 24. dubna 1924, fotograf.
dne 29. prosince 1924. Rovnání a tvarování ramen se provede 1925, až bude
strom řádně zakořeněn. Foto ze zahrad autorových.

Tam, kde se jedná o využití vysokých zdí (štíty, vysoké
budovy a pod.) a není nebezpečí krádeže nebo poškození, můžeme
vysázeti Špalíry vysoké, jak uvedeno, a pod ně špalíry nízké, takže
máme celou zeď dobře využitkovanou.

Nepravide.lné tvary ovocné.
Ačkoliv pěstování a ošetřování pravidelných stromů tvarových
není nikterak obtížné, nebof záleží jen na pochopení zásady, přece
mnozí laikové se obávají, že by to nedovedli a přec by rádi zdě

Obr. 166.1' Část větve křídlové palrnety s úrodou; druh: Krvavka moravská.
Foto ze zahrad autorových.

známo, jest obyvatelstvo v Korutanech národnosti slovinské a
německé, a kulturní vyspělost jest na stupni poměrně velmi
nízkém. Místo kuchyňského sporáku mají většinou krby s ohništěm
a h, .,;podařství jest na velmi nízkém stupni. A přece mají tak
velkou zálibu a pochopení v pěstování stromů ovocných na zdech
domů. Několik fotografických snímků podařilo se mi zachytiti a
jsou zde vyobrazeny. Také v Německu a ve Francii nepravidelné
palmety ovocné velmi často uvidíme.
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Obr. 168. Vysokokrnenné spalíry palmety vodorovné, jabloňové, na štítu vysoké
budovy v lázních Aiblingu. Orig. z Mollers D. G. Z.

Obr. 167. Palmeta svícnová s 8 rameny; strom byl přesazován koncern dubna

1924, fotografován 29. prosince 1924. Srovnání a ztvarov~ní jednotlivých ramen
se provede v r. 1925, až strom' bude řádně zakořeněn. Všimněme si, jak prostřední 2 ramena jsou nejsilnější, poněvadž jsou nejblíže kmene. Foto ze zahrad

autorových.

Vypěstování mladého stromku jest stejné jako u pravidelných _palmet. Hlavl)Í podmínkou jest, aby stromek byl šlechtěn na
správné zákrskové podložce a byl dobrého druhu. Při ošetřování
musíme hleděti na to, aby strom nezdivočel; letorosty musíme
přivazovati vodorovně nebo smě:em dolů, as dvakrát zaštípnout
a přebytečné letorosty, t. j. tam, kde jest ovětvení již husté a
navzájem si stíní, odříznout.

'h
Ob r. 169. Vvso kokmennt "q,
'k•ru,.u,'d..... _ -- --h · d :lc'em stat ku v I'azmc
AibJ{Za u naJ eme v za ra a1
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Obr. 170. Využitkování vysu~)ch zdi na stodole vysokokmennými Špalíry
ovocnými.

Obr. 172. N epravidelný hruškový špalír na domě v Reisachu v Korutanech.
F,oto Vaněk 1917.

Obr. 171. Využitkování vysokých zdi venkovské školy vy,okokmennými
špaliry ovocnými .
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Obr. 174. Nepravidelný hruškový špalír na domě v Reisachu v Korutanech.
Foto Vaněk 1917.
Obr. 173. Nepravidelné tvarové stromy na domě v Reisachu v Korutanech.
Foto Vaněk 1917.
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Obr. 175. Nepravidelné tvarové stromy na domě v Reí~achu v Korutanech.
Foto Vaněk 1917.

Obr. 176. Nepravidelný hruškový špalír na domě v Reisachu v Korutanech.
Foto Vaněk 1917.
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V o d o r o v n é k o r d o n y.

tl

Jeden z nejčastěji užívaných tvarů ovocného stromoví jest
kordon vodorovný. Používá se hlavně na obruby rabat a to jak
v ozdobné, tak i užitkové zahradě, neboť obě tyto vlastnosti
vodorovný kordon má, jest užitečný i ozdobný. Vodorovný kordon
první vypěstoval a do obchodu uvedl francouzský pomolog J. L.
Jam in r. 1840.
Ve tvaru tomto se dá s výhodou pěstit pouze hrušeň, jabloň
a réva; ostatní stromy (švestka, třešeň a j.) se nehodí, poněvadž
mají silný vzrůst a nesnesou tak silný řez.

Obr. 178. Kmínová reneta na vodorovn~m kordonu. Foto ze zahrady p. Zycha,
profesora v Chrudimi.

Jabloně se šlechtí na ]ánče, nebo na duzény; více však na
Obr. 177. Nepravidelné tvarové stromy ovce. na de mě v Rei~achu v Korutanech.
Foto Vaněk 1917.

" " ' vyso kýc h zdi ven kovsk \
špalí ry ovoc nými.

\

\

jánče, poněvadž

naroubovaný druh neroste pak tak

bujně,

rodí

dříve a plody jsou ~koro krásnější a větší než na duzénu. Duzén
se hodí jen tam, kďe se jánče nedaří, t. j. v suché a špatné půdě.
Hrušně se šlechtí jen na kdoule a mají se na kordonu vésti

pouze odrůdy hojně úrodné, přece ale dobře rostoucí.
Ještě do nedávna byly vodorovné kordony ve školkách
· pěstovány mezi jinými tvary, jedy mezi špalíry a zákrsky, ano
dokonce mezi vysokokmeny. Casto byly zasílány místo hotových
kordon6 pouze jednoletí šlechtěnci a majiteli bylo pak ponecháno,
aby si ohnutí do vodorovné polohy sám provedl, ~což se ovšem
zdařilo všelijak. Rovněž se řezem to bylo špatné. Casto plodové
ratolesti bujně vyrostly, či jak se říká "utekly", a poněvadž se
nevědělo rady, nechaly St\ růsti, a tak se stal z kordonu zmrzačený
zákrsek. Takových mrzáků najdeme v zahradách velice mnoho.
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Ta k to přirozeně vodorovné vedoucí výhony téměř vůbec nerostly
a proto se sázely kordony tak hustě pohromadě, na 2 m, a pak se
konce naroubovaly dohromady. Tím se stala celá věc ještě horší
a proto slyšíme od takových majitelů, že kordony za nic nestojí.
:-..;··:i·r: :';<;..;:-_:.. ~-:]

· ·_;.

:';'i

Kdo chce míti z vodorovných kordonů radost, musí se těchto
vystříhati a následujícími pravidly se říditi:
1. Kupovati se mají jen hotové, pěkně tvarované kordony.
2. Musí býti šlechtěny na slabě rostoucí podložce; jabloně
na jánčeti (případně duzenu), hrušně na kdouli.

chyb

Obr. 181. Vodorovný kordon hrušky •Avranšská•. Foto ze zahrad autorových.
Obr. 1 ~9. Vodorovné kordony správně ošetřované v květu. Fo to ze za hr: d
fy F. L. Popper, továrník v Chrudimi.

Obr. 182. Vodorovné kordony správně ošetřované v květu. Foto ze zahrad
fy F. L. Popper, továrník v Chrudimi.
180. Vodorovný kordon v

květu. Foto ze zahrad autorových .

K tomu všemu se děla ještě hlavní chyba, že byly kordony

šlechtěny na pláněti, poněvadž správné podložky (jánče a kdoule)

byly málo známy.

3. Sázeti se má teprve tehdy, když jsou sloupky postaveny
a drát 40 cm nad zemí řádně napnut.
4. Dvouramenný kordon jest výhodnější než jednoramenný,
poněvadž se může stromek dvojnásobně vyvinouti. Jednoramenné
kordony sázíme pouze na konce nebo na šikmém pozemku.
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5. Při sázení se všecky plodové ratolesti ihned normálně
seříznou (na 1-2 očka); zvlášť silné se seříznou kratčeji, případně

na

větevný

kroužek.
6. Ve d o u c í v ý h o n y s e n e m aj i n i k d y ř e z a t i.
7. Poněvadž vedoucí výhony vodorovných kordonů leží vodorovně, -vyvinou se všecka očka lépe a vyraší bez nucení pomocí
řezů nebo zářezů, a proto jest oboje~ přebytečné.

Obr. 183.

Květem

9. Naroubování konce kordonu na konec :druhého se nemá
nikdy činiti. Udávati přesnou vzdálenost pro s~zení není možné,
neboť ramena se stále prodlužují; v prvém roce jsou as 1 m,
v pátém as 5 m a v desátém as 8 m. Poněvadž ale dlouhé neosázené dráty při nové výsadbě nevyhlíží pěkně, rozdělíme délku
drátu tak, že vsadíme na každých 4 až 5 m jeden kordon s tím
předsevzetím, že později, jakmile se ramena dotýkají, každý druhý
vyndáme a jinam přesadíme nebo si pomůžeme tak, jak v odstavci
ll. jest uvedeno. Takové kordony jsou dokonce za přesadění toto

obalený vodorovný kordon zimní hrušky •Charle> Cogneéc.
Foto ze zahrad autorových.

Obr. 185. Vodorovné kordony v plném rozkvětu v zahradě p. Wiesnera,
továrníka v Chrudimi.

'P.lmi vděčny a v druhém roce nasadí bohatě na květ. Když
př. některý kordon nechce roditi, pomůžeme mu tím, že ho

Obr. 184. Vodorovný kordon hrušlcy ·.Amanliská máslovka".
Foto ze zahrad autorových.

8. Abychom plodovým ratolestem ulehčili od tlaku šťáv
(turgor), přivážeme oba konce vedoucích výhonů na jaře v délce
as 30 cm na hůlky šikmo vzhůru, čímž se tam šťáva přiláká. Následkem toho nastane dříve tvoření. květných puků na plodových
ratolestech. V srpnu hůlky odstraníme a výhony přivážeme k drátu.
Na starších (10letých) kordonech to není více třeba.

na
vy-

zvedneme a opět na totéž místo zasadíme, s přidáním dobré země.
To samé se může státi. i se všemi jinými stromy.
10. Plodové ratolesti se ošetřují právě tak, jako všecky jiné
tvary; zimní řez' jest na jiném místě popsán. Při tom budiž výslovně podotknuto, že plodové ratolesti nemají býti delší než
15 cm a že každá plodová ratolest se smí jen jednou neb
dvakrát rozvětviti.
ll. Když konečně ramena kordonů k sobě dorostla a pře
sazovati je nechceme nebo nemáme kam, pomůžeme si jinak.
Napneme nad tento drcí .. •e o 35 cm vysě.,ě ještě třetí drát, 35 cm
nad prvním, a vedernevedou na tento driiru v pravém úhlu na
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má přirozenou , svislou polohu vše bujně rostlo, na úkor vedoucího výhonu.
Kmínek se připevn í na zatlučený kolik, který jest nahoře ke
drátu připevněn; vodorovná osa se pak připevní ke drátu.
Obtížněj š í práce jest s ohýbáním již vyzrálých, dvouletých
šlechtěnců, poněvadž tyto snadno prasknou. Ohýbání to se děje
na 2 - 3krát. Někdy se pomáhá tím, že se výhon na vnější straně
oblouku oteplia to v teplé vodě namočeným hadříke~.

vyšší drát (obr. 117.). Původní nízké sloupky vyměníme buď za vyšší
nebo připevníme na ně prodlužovaci tyče. Viděl jsem 4 kordony
po 10letém yěstění v délce po 13 m, na kteréžto délce stálo při
sázení 12 kordonů; z těchto bylo 8 jinam přesazeno.
Ve větších školkách se pěstuji nyní kordony na zvláštních
tabulích, na nichž se napnou 40 cm nad zemi vodorovně dráty
po celé délce.

Kordon vodorovný, jednoramenný.
Pěstování vodorovného
větší opatrnosti a

a vyžaduje

kordonu ve školce jest dosti obtížné
pozornosti.

..

Obr. 186. Velmi zanedbaný vodorovný kordon; největší zdivočení jest u kmene;
dá se n11praviti úplným odřezáním výhonů u kmene, další ovětvení krátce zmla·
diti a pak řádně zaštipovati a řezati. Foto Horák.

Podložky se nasází a šlechtí obyčejným, již známým způsobem.
Ve výši 40 cm nad zemí se má letorost ohnouti ; hlouběji ohýbati
není radno, poněvadž když jsou na rameně tomto plodové ratolesti,
tu plody na spodních větévkách jsou příliš blízko země a jsou
snadno hmyzem dosažitelny -a blátem postříkány.
Ohýbání se děje různým způsobem. V lepších školkařských
závodech ohýbají se již šlechtěnci v prvním roce a sice v srpnu.
Místo, kde má být záhyb, tam se polozdřevnatělý výhon mírně
zakroutí a přiváže k vodorovně napnutému drátu; konec výhonu
se ale přiváže k šikmo vzhůru zastrčené hůlce (obr. 191.). Toto se
děje proto, že vodorovná.y ~bdstraníme iroepříznivějši pro vzrůst, a
kdybychom nedali tuto Kordonech to není ' vt..poblíže kmenu, který

Obr.:187. ÚžasnP. zanedbaný vodorovný kordon; dle vzrůstu jest na pláněti a
k tomu špatný řez, takže povstane z toho "vrba". Zde jest nejlepší prostředek:
•vykopat a spálit•. Foto Horák.

·
Vedoucí výhon se nemá nikdy řezat, ani při sázení. Postranní
výhony se musí vždy záhy zaštipovat, zakrucovat, nebo mačkat,
sice jinak by vše mnoho bujně rostlo a ovoce by nebylo žádné.
Co se týče vzdálenosti, tu sázíme jednoramenné kordony
v půdách"střední kvality, 3-4m od sebe, v půdách lepších 4-5 m.
Na rabato se sází as 30 cm od cesty. Když dva kordony
dorostou k sobě, tu se napne o 35 cm výše ještě jeden drát a vedoucí výhony se pak převedou na tento druhý drát (obr. 189 ).
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Naroubovati konce dvou kordonů do sebe 5e naprosto nedoporučuje, poněvadž hrozně zababčí a zdivočí.
·
Také když dva kordony k sobě dorostou, mohou se převésti
na drát vyšší a vésti zpět (viz obr. 117.).
Jiný způsob ukončení kordonu jest ten, Že se konec vede
spirálovitě vzhůru (viz obr. 190.). Podobným a jiným různým způ
sobem se nechá ·11končení účelně a vkusně provésti.

Obr. 188. Vodorovný kordon dvouramenný ,.Ont,ario " v květu . Foto ze zahraa
p. F . Slavíka, pomologa v Uhřeticích.

Při pěstování kordonů jest velice důležité, nenechati žádný
výhon růsti nahoru; v květnu projděme naše kordony a všecky
takové výhony krátce vyštípneme a necháme pouze výhony na strany
a dolů rostoucí, které zaštípneme za třetím listem. Tyto se pak
brzy přemění v plodové výhony.

pozvolna najednou, jestliže to vykonáváme při míze v červnu;
jinak vždy na dvakrát. (Obr. 192). Při náhlém ohnutí dřevo praskne.
2. Výhon seřízneme ve výši as 4 cm nad vyhlédnutým očkem; nyní vyraš ivši nejvrchnějši 2 výhony
necháme růsti a všecky spodnější krátce zaštípneme.
Z oněch ponechaných výhonů ohneme první záhy
hned při prvé mize do polohy vodorovné, spodnější, který jest značně níže, připlátkujeme (naroubujeme) ke kolmému výhonu (viz obr. 193.) a
zbývající konec ohneme rovněž do vodorovné polohy. Tím docílíme toho, že obě ramena jsou ve
stejné výši.
3. Na silném výhoně zaštípneme ve výši as
40 cm nad zemí vršek (viz obr. 194. a). Následkem
odstranění tohoto výhonu
vyvinou se vedlPjší spící
očka (viz obr.
194. b) na zcela normální
Obr. 190. Ukončeni vodoro~ného kordonu; konec se vede
puky, které
hadovitě vzhůru, když rameno dorostlo ke konci drátu.
vyrostou ve
větévky; tyto
záhy opět ohneme vodorovně a máme pak obě ramena ve stejné
výši vycházející. Hořejší část' výhonu (viz obr. 194. e) se pak
odstraní.
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Obr. 191. Vodorovný kordon dvouramenný; je-li celé rameno dobře ovětvené
a vzrůst konečného letorostu slabý, vedou se konce šikmo vzhůru, aby buj·
něji rostly; tím se také zmírní vzrůst staršího ovětvení.
Obr. 189. Dorostou-li ramena dvou kordonů k sobě , nesmí se Itechat růsti přes
sebe, poněvadž by pak ovětvení bylo příliš husté; vedou se tedy konce šikmo
křížem přes sebe vzhůru na druhý drát, který jest 35 - 40 cm nad spodním
napnutý.

Kordon vodorovný dvouramenný.
Vypěstění tohoto

kordonu jest již obtížnější a vykonává se

různým způsobem.

1. Zdravý, silný výhon z jednoletého šlechtěnce ohneme
v místě, kde se nachází na ORaČné straně ohnutého výhonu zdravé
očko, které má t.vořiti druhé. rameno. Ohýbání toto lze vykonati

4. Jiný způsob vypěstování kordonu dvouramenného jest
ten, Že dostatečně silný výhon ve výši 40 cm seřízneme a na obě
protější strany naroubujeme dva výhony, které již od přírody mají
· vodorovný směr. Naroubování toto s~ děje buď za kůru (obr. 195. b)
nebo na kozí nožku (obr. 195. a). Slechtěnce řádně lýkem přivá
žeme, voskem štěpařským zamažeme a ke drátu nebo laťce přivážeme.
5. Velice snadný a jednoduchý způsob jest očkováw. Ve výši
40 cm zasadíme na dostatečně silný výhon dvě vyzralá očka naproti sobě (obr. 196.); vyrostlé výhony musíme velmi záhy položiti
do vodorovné polohy, aby se nám později nevylomily. Kolmý
výhon se pak nad očky vyřízne.
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Obr. 192. Zakládání ramen u dvouramenného kordonu; očko a má dáti
druhé rameno.

Obr. 194. Zakládání
ramen u dvouramenného kordonu; výhon a se záhy vy-

.
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6. ještě jiný, poněkud nejistý způsob znázorňuje obrázek
197.). Na zdravém, silném výhoně si vyhlídneme 1 očko, ve
výši 40 cm; následující očko nad ním odřízneme (odštípneme) i se
dřevem, pozorně u prvého očka ohneme a položíme do polohy
vodorovné. Aby v této poloze odřízek zůstal, vložíme do rozštěpu
malý klínek; odříznutou část mů
žeme pak přivázati dolů k větvičce,
aneb se dá mřížka ve tvaru T, ku
které se připevní. Způsob tento
jest dosti obtížný, k vůli celku
jej však uvádím.
čís.

Obr. 193. Zakládání ramen při dvouramenném kordonu ; výhon a se naroubuje ke kmínku b.

štípne a z vedlejších
ok b se vyvinou řád
né výhony d. Výhon
e se pak u c odřízne.

Obr. 197. Pěstování kordonů. Zakládání ramen
u dvouramenného kordonu; očko a se qdštípne
a položí vodorovně, a sice tak vysoko, jak jest
očko b; v bodě d se dá klínek a. v bodě c se
hořejší konec výhonu odstraní. Rezy natřeme
voskem.

Obr. 198. Následky, když
se vedoucí výhon seřízne;
nejbujněji roste výhon blíže
kmenu (a}, pak další {c) a
spodní plodové výhony {á)
a vedoucí výhon e zakrní.
Výhon a se musí seříznouti
až na spící očka, výhon c
na 1 očko, d na 2 očka
a vedoucí výhon se vede
šikmo vzhůru.

Obr. 199. Na kmenu vodorovného kordonu nesmíme

~~r

~ádných výhonů trpěti.

Mají-li býti kordony pěkné, nesmí se nechat zdi v o čit; každ~
zranění v rozvětverlí má za následek silné zmlazování, mís't o to
zababčí, a není takřka vůbec k ukrocení.
Veškeré letorosty rostoucí z vodorovného ramene kolmo

Obr. 195. Zakládání ramen u dvouramenného kordonu; ramena se naroubují; jako
a na kozí nožku, nebo jako b za kůru.

Obr. 196. Zakládání ramen
u 2ramenného kordonu; obě
ramena se založí očkováním
v a ; hořejší část se pak v b
odřízne.

vzhůru, zaštípneme záhy krátce a to ne jak obvykle za 3. očkem,
nýbrž za prvním očkem. Letorosty, rostoucí na strany neb dolů,

se mohou normálně zaštípnouti za 3. očkem. Zaštipování se má
díti nehtem, nebo letorost přes hřbet nožem ulomiti. Hlavní věcí
jest prováděti zaštipování záhy, pokud jest letorost ještě dužnatý;
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Od po věd: "Vedoucí či hlavní výhon u vodorovných
kordonů se nesmí nikdy řezati, neboť tímto řezem se poruší
celá rovnováha kordonu; místo krátké garnitury plodonosných
ratolestí dostaneme potom samá košťata a nedásetozaštipováním nikterak změni'ti. Ovšem
že ruku v ruce s tímto
neřezáním musí jíti stálé
udržování vedlejších vý·
honů krátce, poněvadž ·--~~ ..~
kdybychom pak ani ve__
_ '?"'/ ··
dlejší výhony nezašti/./ '
povali a neřezali, pak
_ __.
by vedoucí výhony skoro vůbec nerostly''.
Zde musíme znáti
princip řezu, t. j. hlavní Obr. 202.tt Následky, když se vedoucí výhony seříznou; o větvení silně bují, tvoří se košfata na
či vedoucí výhon u voúkor vedoucích výhonů a plodnosti.
dorovných kordonů ne- -

jakmile zdřevlli!.!.í, tu jest vlastní účel pominut a účinek řezu jest
pak již zmlazovací.
Též lámání těchto výhonů při zaštipování jest . účelnější,
než řezáni.
Jiný druh dvouramenného kordonu jest ten,
jehož obě ramena jsou vedena jedním směrem, jen
že jsou nad sebou . .
Nejprve se nechá
náležitě vyvinout spodní
kordon, poněvadž by poObr. 200. Nesprávné údaje v jistém odborném
zději zůstal příliš pozadu,
časopise, že se mají vedoucí výhony kordonů
maje méně příznivou potakto seříznouti.
lohu. Když jest tento již
přiměřeně vyvinutý, tu druhý, event. až třetí rok se nechá v záhybu rústi jeden výhon vzhůru, a ve výši 35 cm nad spodním
kordonem se opět ohne tak, jako spodní.
Podobně lze i vícero ramen nad sebou založiti a pěstovati.

1
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Má se vedoucí či hlavní vodorovný výhon u vodorovného kordonu řezati?
Dotazy takového znění mě dochází často a v následujícím
podávám jeden takový dotaz celý a podrobnou odpověd.
Do ta z: "Až dosud jsem byl toho mínění, ~-.:1-~ ==:;že se hlavní výhon u vodorovných kord(Jnů nemá
vůbec řezati.
Nedávno
· jsem ale četl v jistém zahradnickém časop., v roč.
ll. c. 1., že se mají tyto Obr. 201. Druhý nesprávný pokyn v témž ča
uýhony seříznouti vždy sopise, jak se má silnější výhon oproti slabšímu
seří,:nouti.
na polovinu nebo třetinu
celé délky, a bylo to ilustracemi znázorněno (obr. 200.) Dále tam s/ojí, že se mají ramena
ta vždy spíše kratčeji než dlouze seřiznouti (tedy pokud vím, rozumí se tím v odborné mluvě větší část uříznout pryč a kratší
nechati), aby nepovstala prázdná místa.
Druhý obrázek (jehož kopii přikládám) (obr. 207.) znázorňuje,
jak se má kordon seříznouti, když jest jedno rameno delší a silnější, hež druhé. Slabší se má prý seříznouti na třetinu, silnější
a delší pak tím kratčeji, čím delší jest a silnější. _ Toto tvrzení se
mi také nesrovnává a prosím, abyste mi laskavě sdělili, jak se ta
věc vlastně má a mám-li řezat nebo ne".

Obr. 203. Když jedno rameno jest slabší než druhé, podporuje \se ve vzrůstu
tak, že konec vedeme šikmo vzhůru a přivážeme k hůlce. Druhé silnější rameno
můžeme zase ohnouti zpět dolů, až povstane mezi oběma rameny rovnováha.
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Obr. 204. Vedoucí výhon vodorovného kordobu se zlomil ; nečekáme až vyroste nějaký
nový, nýbrž jej naroubujeme.

}

roste nikdy bujně, poněvadž
má vodorovnou polohu, která
jest pro vzrůst nepříznivá.
Následkem toho vyraší všecka očka dobře a to tím vice
ta, která jsou blíže kmenu,
o č.emž se může každý, kdo
poněkud pozoruje, snadno
přesvědčiti. Odpadá tudíž
obava, že by snad spodní
očka (t. j. ta, která jsou nejblíže kmenu) nevyrašila, jako

jest tomu u jiných kolmých tvarů, kde se řez musí prováděti proto,
aby spodní očka vyrašila; u kolmých výhonů vyraší vždy nejhořejší
očka, tedy zcela opačně jako u vodorovných kordonů.
Jaké náslydky to má, když hlavní výhon seřízneme, ukazuje
obr. 202. a op"akuji, že zde ani zaštipování nepomůže.

Druhý případ, když jest jedno rameno delší a suneJsl ,.,;;....
druhé, nenapravi se rovněž řezem, nýbrž jednoduše tím, že slabší
a kratší výhon přivážeme k hůlce šikmo vzhůru (obr. 203.), čímž
přijde do příznivější polohy a rychleji roste. Naproti tomu opět
zdržíme silnější a delší ve vzrůstu tím, že jej ohneme zpět k zemi
nebo přivážeme vodorovně. Takto se docílí většinou již během jednoho roku rovnováha mezi oběma rameny; někdy to ovšem trvá déle.
Někdy se stane, že se nám vedoucí výhon až u loňského
dřeva vyldmí; nebo jest příliš poškozen. Zde si pomůžeme tím,
že naroubujeme 20 cm i delší roub; čekati, až některý vedlejší
výhon vyroste a pak jej ohnouti, neni nikterak výhodné (obr. 204.).
Roub krásně přiroste a vbrzku neni ničeho z roubováni vůbec viděti.

seřezaný
ještě větší

9br. 205. Zanedbaný vodorovný kordon,
samozvaným odborníkem.
Rez jest
chybný a
by za následek
bujení a zhoustnutí
větví. Porovnejte krátké plodonosné ratolesti vzorných vodorovných kordonů p.
Dra Dohnálka v Háji. Foto H • rák.

úplně

měl

Obr. 207. Vodorovný kordon "Coxova reneta". Takto má vodorovný kordon
vypadati: krátké ovětvení a plno ovoce. Foto ze zahrad p. Dra Dohnálka v Háji.

To též platí i pro všechny jiné tvary i zákrsky; když se
vedoucí výhon ulomí, naroubujeme ihned nový, a nečekáme, až
některý vedlejší výhon vyraší. Tím by se celá větev opozdila a
ohnuté místo by způsobilo nepěkné zakřivení.
O zaštipování a o řezu jednotlivých výhon:ů
j·est pojednáno·v povš .e chné části "0 řezu".

řezu;

větv~

vě

Obr. 206. Týž kordon po správném
staré
nutno zmladiti až na
tevný krouže'k, aby nové letorosty mohly býti správné ošetřovány. Musí se vy·
tvořiti úplně nové plodonosné ratolesti a h,lavně udržovati letním zaštipováním.
Foto Horák.

Výběr odrůd pro vodorovné kordony.
Pro vodorovné kordony nutno voliti především odrůdy, které

jsou brzy a hojně úrodné, které nerostou tak příliš bujně a hlavně.
odrůdy tabulové, velkoplodé.
ll

Dají se sice na kordonu pěstovati

Marillatova, Fertility, Angoulemská, Bachelierova máslovka, Děkanka
Robertova, Hájenka, Hardyho máslovka, Charles Ernst, Charles
Cogneé, Olivier de Serres, Guyotova, Klappova, Lectierova,
Meródova, Lepinova, Vertéova, Vévodkyně Eliška, Vienská, Kon-

všecky odrůdy, má-li se však docíliti dobrý výsledek, nutno hořejší
podmínky míti na paměti.
Z přečetných odrůd hodí se nejlépe:
J a b I k a: K~ová reneta, Kal vil bílý zimní, Cellini, A nanasová reneta, Parména zlatá, Coxova reneta, Charlamovski, Ribstonský jadernáč, Landsberská reneta, Boskoopské, ·Cář Alexandr,

gresovka a j.

Vodorovné kordony v etažích nad sebou.
Všeobecně jsou známy z vodorovných kordonů jednoramenné

a dvouramenné ve výši 40 cm nad zemí. V mnohých případech
se dá využitkovati ještě velmi dobře vzdušný prostor nad tímto -

Obr. 209. Vodorovné kordony ve 4 etažích nad sebou. Plodonosné ratolesti jsou
vzorné, krátké, ramena přesně rovná. Vpravo jest ovocné loubí. Foto ze zahrad
p. Dra Dohnálka v Háji.

kordonem. Na připojených fotografiích vidíme takové využitkování.
Obr. 209. ukazuje: vlevo zeď osázená verierkami; na vedlejší
trávníkové ploše jsou keřové zákrsky a ukončení tvoří čtyři vodorovné kordony v příslušných výškách nad sebou.
Na pravé 'straně jest ovocné Io u hí, za ním větší trávníková
plocha s pravidelnými zá• rsky (obr. 210.). Plocha tato jest rovněž
ukončena vodorovnými kordony ve čtyřech etažích nad se bou.
Tyto kordony se uplatní také dobře u nízkých zdí a všude
tam, kde jest nízká plocha a stromy nesmí přerůstati přes.
Vypěstování jest stejné jako u normálního kordonu, pouze
kmen jest vyšší o 40 cm Všimněme si dobře, jak mají tyto kordony

Obr. 208. Vodorovné kordony ve 4 etažích nad sebou. Foto ze zahrad p. Dra
Dohnálka v Háji.

Vilémovo, Bismarkovo, Croncelské, Dean Codlin, Ušlechtilé žluté,
Velkovévoda bádenský, Krásokvět žlutý, Baumannova reneta, Lord
Suffield, Princ Albert, Aderslebenský kalvil, Bernské růžové, Hedvábné červené letní, Evino, Skleněné žluté, Hawthonenské, Ontario,
Hammersteinovo a j.
Maloplodé druhy se nemají na kordonu pěstovati, poněvadž ·
jest škoda tohoto cenného místa a ošetřování pro tyto.
Hr u š ~ y: Dielova máslovka, Hardenpontova máslovka,
Avranšská, Cáslavka Williamova; Křivice, Amanliská, Pastornice,
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krátké, plodonosné ratolesti, jak celé rameno jest hustě ovětveno
a nikde žádná holá místa; dále, jak ramena jsou přesně vodorovná, bez veškerého zakřivení.
Všeobecně nalézáme v zahradách vodorovné kordony velmi
zanedbané; většinou se provádí příliš dlouhý řez, t. j., že se nechávají výhony příliš dlouhé. Na obrázcích jest viděti, že kordony
jsou již hodně silné, tedy již.'dosti staré, a přec mají zcela kratinké
plodonosné ovětvení. Tento krátký řez se nesmí ovšem prováděti
pouze na jaře - jak se všeobecně všude provádí.

Tvar tento jest původu francouzského a jak Gaucher uvádí,
bylo jich vystaveno na světové výstavě v Paříži 1900 velmi mnoho.
Výhoda tohoto kordonu spočívá v tom, že se jím využitkuje též
vzdušný prostor na rabatě. První rozvětvení jest 40 cm nad zemí;
spodní ramena jsou 70 cm od sebe čili 35 cm od kmene. Hořejší
ram~no jest 35 cm vysoko nad spodními.
Vypěstování tohoto tvaru jest poněkud obtížnější a zdlouhavější; kdo má však ve tvarech zálibu, nezalekne se toho a bude
míti z něho radost. (Obr. 213.) .
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Ob1. 210, Vod ornvné kordony ve 4 etažírh nad sebou; ramena jsou přPsně
rovná, plodonosné ovětvtnÍ vzorné, krátké. Vlevo ovocné loubí. Foto ze zahrad
p. Dra Dohnálka v Háji.

Obyčejně se v létě nic nedělá a na jaře pak se provádí řez
dle šablony. Tímto řezem se ale stromky vlastně zmlazují, ovětvení
hrozně houstne, poněvadž se tvoří stále jen jalové, či dřevné
výhony a ovoce se nevyvine nikdy. Především nutno včas a správně
zaštipovati 2-3krát, čímž docílíme přeměnu, dřevných či listových
oček v květné puky; pak nutno provésti v září nep říjnu p odzimní řez, při kterém se všechny přebytečné letorosty, vzniklé
. následkem zaštipování odříznou, takže nám zbude jen krátké plodonosné ovětvení, jak na obrázku viděti. Na jaře pak se provede
j.eště kontrolní řez a odřízne vše, co jest nepotřebné.
Na obrázku číslo 211., 2·12. vidíme jiné uspořádání těch~o
vodorovných kordonů v několika etažích' nad sebou a to při zdi,
přes níž nemá nic přerůstati.

Obr. 211. Využitkování zdě vodorovnými kordony ve 4 etažích nad sebou. Je-li
zed nízká a nemá-li strom přerůstati přes zed, vysází se vodorovné kordony, a
to tak, že jeden má výšku normální, druhý má kmen o 40 cm vyšší, .třetí opět
o· 40 cm·: vyšší než druhý atd. Foto ze zahrad p. F. Slavíka, statkáře v Uhřeticích.
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Kostra pro vodorovné kordony.
Pro vodorovné kordony jest v prvé řadě 7apotřebí řádně
napnutý drát, na který se přivazují. Drát jest upevněn na sloupky,
které mají býti vždy ze železa. Bohužel ještě velice zhusta najdeme
na koncích zatlačené dřevěné sloupky, mnohdy i bez vzpěry; při
rozeně že za 3- 4 roky sloupek uhnije, drát povolí a již jest celá
věc v nepořádku a stává se bezúčelnou, zbytečnou, poněvadž drát
nemůže. držeti ovocem obalené výhony. (Obr. 214.).
Mimo to při takovém volném drátu vjsí oba konce kordonu
vice dolů, rostou nepatrně do délky, zato ale nastane neobyčejně
b~jný vzrůst poblíže kmene. Takovéto bujné výhony nemůžeme
mkterak ani zaštipováním, ani řezáním mírniti a v plodné výhony
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tak, aby
žádné vzpěry. Krajové sloupky musíme postaviti vždy vždy po- ;
byly nakloněny dozadu, poněvadž při napnutí drátu zem
volí a sloupek přijde pak do pravé kolmé polohy.

přeměniti, větve

houstnou, až povstane tak husté rozvětvení jako
koště nebo vrba. Tak vlastně pěstujeme potom jalové kordony.
Vedoucí výhon konečný nemá nikdy býti níže než jest vodorovný
drát. Drát má býti stále pevně napnutý.
Proto postarejme se v prvé řadě o řádnou kostru. Sloupky
~e zhotovují ze železa tvaru T a sice v délce 80 cm; z toho přijde
40 cm do země a 40 cm zůstane ' nad zem'í. Na dolním konci
sloupku jest připevněna železná deska as 1 dm2 a na hořejším
konci se navrtá otvor pro drát. Krajové sloupky musejí býti opatřeny vzpěrou, která se připevní as 5 cm pod navrtaný otvor.

/
Obr. 213. Trojitý dvouramenný kordon; má ten význam, že se jim
využitkuje vzdušný prostor nad záhonem.

řádně

Obr." 214. Železná kostra pro vodorovné kordony; na koncích musí býti sloupky
se
sloupky jsou beze
a dávají se 3 - S m od sebe,"; dle
celkové délky. Dr~t se napne napínačem ve výši 45 cm nad zemi.

vzpěrou. Vnitřní

vzpěry

Obr. 212. Tytéž kordony o několik roků později při oh_radní zdi.
Foto ze zahrad p. F. Slavíka, statkáře a pomologa v Uhřeticích.

Jako všecky železné předměty, tak i tyto sloupky musejí býti naminiovou barvou, a pak se natřou ještě jednou dobrqu olejovou barvou libovolné barvy. Abychom se nemuseli při kopání
jam pro sloupky zdržovati měřením hloubky, naznačíme si na
sloupku 50 cm pod otvorem čáru, pokud až má přijití do země.
Vzpěra má rovněž na konci železnou desku, pod kterou se
podloží cihla neb nějaký kámen, aby byl pevný odpor při napnutí
drátu. Rovněž jest dobře na spodní desku při krajovém sloupku
položiti na opačnou stranu podobný kámen a zem dobře upěcho
vati, aby při napnutí drátu nebyl sloupek vypáčen. Na každých
3-6 m od sebe musí přijíti jeden sloupek; je-li tedy záhon, na
nějž se mají kordony sázeti, 12 m dlouhý, musíme dáti 2 sloupky
krajové a jeden prostřední, tak zv. mezisloupek, který nepotřebuje
třeny

Obr. 215. Kostra pro vodorovné kordony; místo rohových sloupků s opěrou se
použije železná tyč neb trubka, zapevní .šikmo a drát se dole upemí balvanem.
Tatp kostra jest levnější.

Napínání drátu a jiné s tím spojené práce jsou popsány v odstavci o špalírech na zdi.
Sloupky mohou býti také zapuštěny do cementu a nepotřebují potom dole kovovou desku.
~
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Jest velice mnoho ovocnářů, kteří všecky tvary stromů zavrhují jako neužitečnou hračku, vyjma zákrsek, špalír na stěně a
kordon; a táží se obyčejně: "Kde zůstává u umělých tvarů výnosnost, a jak se tato práce zaplatí?" Takovéto názory se musí
jako jednostranné odmítnouti.
V ý no s n á jest v nejlepším případě v naší zahradě pouze
zelenina, jakož i ovoce na obyčejných, jednoduchých tvarech; my
máme ale v zahradách tak mnohé zařízení, jen pro oko, ozdobu,
a které jest nákladné, ale nikdy výnosné. Máme vynechati oblíbený basin se zlatými rybkami, poněvadž pěstění rybek v něm není
výnosné? Máme vynechati obruby, zahradní nábytek, poněvadž
udržování jich stojí mnoho peněz a námahy a při tom se čistě nic
nevyzíská? Máme přestati ošetřovati trávníkové plochy, pleti, zalévati, válcovati, hnojiti a vícekrát žnouti proto, poněvadž při tom
získaná tráva resp. seno neumožňuje vydržováni krav?
Nuže, ze stejného stanoviska musíme pozorovati sázení umě
lých tvarů ovocných stromů. Ony skýtají ozdobu a okrášlují zahradu, skýtají vítanou změnu v zahradě a potěší svým bohatým
květenstvím a zvláště pak svými nádherně vyvinutými, delikátními plody.
Proto necháme takové odpůrce klidně dále odporovati a se
posmívati ; kdo má potěšení a požitek z pěstování ovocných stromů,
jistě že svoji náklonnost zdvojnásobní, když si na slunečném místě
vysází palmetu svícnovou, kruhovou, lýru, jméno, znak, spirálu,
hada, viílec nebo dokonce figuru. Na takovéto umělé tvary patří
také jen ušlechtilé, velkoplodé a výtečné druhy. Doporučuji též
k tomu pouze jabloně a hrušně, a to zvláště tyto druhy: Cellini,
Princ Albert, Vilémovo, Královnino, Alexandr, Velkovévoda Bádenský, Kmínová reneta, Ontario, Hammersteinovo, Peasgood,
Evino, Hawthorndenské, Zuccalmagliova reneta a j.
Z hr u š e k: Klappova máslovka, Le Brunova, T ongreska,
Angoulemská, Krassanská, Děkan~a Robertova, Vienská, Kolmarská zlatá, Lectierovo, Avranšská, Cáslavka Williámova, Vévodkyně
Eliška a j.
Umělé tvary jsou zhotoveny ze železné kostry, z kulatých
prutů, spojovací místa jsou znýtována nebo sešroubována, jsou
velmi trvanlivé, a umění, vésti na nich strom, jest nesmírně jednoduché, neboť všecky díly stromu mají své vedoucí výhony, na nichž
pak jsou plodové ratolesti. Tyto plodové ratolesti se udržují
častým zaštipováním krátce, a vedoucí- výhony stálým přivazo
váním na kostru se udržují stále přesně ve tvaru. Každý takový
umělý tvar, lýra, znak a j., jest pak skvostem každé zahrady.
Náhled, že tyto stromy utrpí přes zimu škodu, když jsou
na železe přivázány, jest myiný, a ještě nikdy jsem takové poškození neviděl.

Ošetřování (zaštipování a veškerý ,řez) _ se provádí · tak,., jako
u kolmých kordonů a u všech jiných tvarů, jak ve zvláštní ""stafi
"0 řezu " jest obšírně pojednáno.

Válcový tvar.
K vytvoření tohoto tvaru vysázíme 4 ~neb vice jednoletých
šlechtěnců a ošetřování jest jako u spirálového a hadovitého kordonu. Pro tento tvar musí míti železná kostra 3 obruče a 8 neb
víée kolmých hůlek dle půdorysu, na které se drát spirálovitě
připevní. Může se také vypěstovati z jednoho kmene, a 3-4 ramena spirálovitě rozvádíme. (Obr. 216.}

·

Lýra.
Lýra se· dá různým způsobem použíti a ztvarovati. Když si je nechceme
koupiti již hotové, použijeme opět
jednoleté šlechtěnce, z nichž si pak
snadno žádaný tvar vypěstujeme.

Tvar slunce.
Pro slunce se musí vzíti polokmen nebo silný jednoletý šlechtěnec.
Ve výšce 1·80 m rozdělíme hlavní výhon na dva, tak jako se rozdvojuje při
pěstění dvouramenného vodorovného
kordonu. Nesmíme ale nechat tvořit
paprsky dříve, pokud oba nejspodnější
paprsky u kmene nedosáhly svůj plný
vývin, jinak zůstanou tyto oproti hořej
ším značně pozadu. Paprskové výhony '" '
docílíme z vhodných oček pomocí zářezů a může jich býti v jednom roce
více na každé straně vypěstováno. Na Obr. 216. Válcový tvar vypě·
' k h
b
"h
d h
d
stovaný z jednoho kmene. Spi·
k onc1 ru
y 1 35 cm na d seb ou.
., u se. . o a vy
d ony . ok roma
. d y ra•t y musJ'b"t'
naroub UJI, spOJl, a ve ou se Ja o 1e en
paprsek. Dolejší 4 paprsky se vedou výjimečně pod vodorovnou
pří~k~ a ?~cílí se to jedině tím, když prvé 3 roky upustíme od
tvorem horeJších paprsků. Celkem jest to tvar k pěstění nevděčný.

Vása -

kalich.

Mezi četnými tvary ovocných stromů jest kalich či vása
(tak~ pohár) jedním z nejzajímavějších. Vypěstovati se dá lehce,
rovněž ošetřování jest snadné; jedině železná kostra jest poněkud
drahá. a má:li bý~i tvar pěkný a pravidelný, jest nezbytná. Jak
z obra.zku v1dno, jest v době květu jistě krásný pohled na kalich
takovy, a což teprve na podzim v době zralosti ovoce.

~
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·. Vása vyžaduje nejdražší k1tru. Strom nestojí tolik, neboť
si ho můžeme vypěstovati sami . Koupíme si pravidelný zákrsek
s 1 etaží o 5 větvích, z nichž s střední výhon hladce odřízne.
Nejlépe jest nejdříve postaviti kostru a pak teprve sázeti. Ošetřo
vání zbylých 5 větví, z nichž se jich má vytvořiti 20, se děje
nejprve jako u palmety svícnové. Na pomocné hůlky se oněch
pět větví skoro vodorovně přiváže na pět různých směrů a 'se-

tak se dohromady naroubují. Nejhořejší, či poslední plodové
ratolesti necháme každoročně volně růsti a při zimním řezu je
vždy seřízneme na 1 očko, právě tak, jako všecky vedoucí výhony stromů, které nechceme nechati výše růsti.

'

Obr. 218. Přesazování kalichu se 20 rameny dne 27. dubna 1924.
Foto ze zahrad autorových.

Obr. 217. Ovocný kalich či vása v květu. Při pěstování jest důležité postaviti
řádnou kostru. Foto ze zahrad P. Hauber y Tolkevitz.

Velikost tvaru může býti libovolná a průměr kruhu (půdo
rysu kalicha) se řídí dle počtu ramen. Stanoviti vhodné číslo, resp.
počet ramen, jest snadné; vodítkem nám zde musí býti 35 cm
vzdálenost kolmých ramen od sebe. Nejmenší počet ramen může
býti 3; při 3-5 ramenech můžeme tato vésti bez dalšího rozvětvení přímo od kmene. Při 6 ramenech jest již lépe vésti od
kmene vodorovně 3 ramena a tato rozdvojiti. Chceme-li míti
9 ramen, docílíme je takto: z jednoletého jehlance volíme:
3 stejnoměrně rozdělené větve, kteréž hledíme přivésti do
vodorovné polohy. Ve vzdálenosti as 15 cm od středu, vyhlédneme 3 očka, která by nám dala pravidelné rozvětvení vpravo,

říznou se ve vzdálenosti 30 cm od kmene na 2 ' p~otilehlá očka;

z těchto vyrostlé 2 výhony se vedou opět vodorovně v šikmém
směru a v příštím podzimu se opět seříznou na 60 cm od kmene
na 2 protilehlá očka, takže v následujíCím roce máme již plný
počet větví, t. j. 20. Jakmile tyto výhony zdřevnatí, přiváží se na
železnou kostru a další ošetřování jest pak totéž, jako při všech
jiných tvarech. Jen se nesmí šetřiti lýkem a vždy hned vyvazovati.
Okraj vásy utvoříme tím způsobem, že konce všech 20 výhonů
ohneme a přivážeme v pravém úhlu nalevo nebo napravo na železný kruh. Když pak konce k sobě dorostou a 20 cm přečn í vají,
)
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Obr. 219. Jablko Hammersteinovo ve tvaru kalicha s 20 rameny. Strom

přesazován 27. dubna 1924, bez balíku. fotografován 29. prosince 1924.

Foto ze zahrad autorových.

Obr. 220. Půdorys rozvětvení vodorovných ramen pro vásu či kalich o 20 ramenech. Konečná kolmá ramena musí
býti 35 cm od sebe vzdálena; dle toho
aijvypočítáme délku jednot!. rozvětvení.

Obr. 221. Půdorys koshy pro vásu či
kalich o 20 ramenech; nejkrajnější kruh
má býti pokud možno železný. V tomto
případě jest poloměr 90 cm (30+ 30+ 30
cm) od sebe. Při větším neb menším
poctu kolmých ramen si poloměr kruhu
vypočítáme snadno, když víme, že kolmá
konečná ramena musí býti vždy 35 cm
od sebe.

vlevo a kupředu, načež výhon zde seřízneme. Z oněch tří puků
vyrašené výhony vedeme tak, aby ve vzdálenosti as 45 cm od
středu {tedy kruh o poloměru 45 cm) by ly od sebe na 35 cm.
Vedeme-li však tato ramena ne kolmo vzhůru, nýbrž šikmo, ve
spirále, musí obnášet vzdálenost ramen 45 cm. Jedná-li se o 8 ramen,
necháme vyrůsti z kmene 4 vět·.·e, tyto pak necháme rozdvojiti,
Kostru si necháme buď přímo u zámečníka zhotoviti, anebo si ji
zhotovíme sami a sice následovně: vezmeme tři železné tyče tvaru T
anebo železné roury a sice o 80 cm delší, než má býti kalich
vysoký a zapustíme je na obvodě kalichu 80 cm hluboko a dobře
upevníme. Tyče tyto spojíme v kruhu železnou obručí a sice dole,
uprostřed a nahoře.
Místo obruče lze použíti třikrát otočený
silný drát.
Ve větších školkách možno obdržeti kalichy již v začátcích
založené.
Mimo zde uvedené tvary jde počet jich do nekonečna; jsou
to však tvary jednak velmi pracné a nákladné a ten, kdo se odváží je pěstovati, musí míti již tolik znalostí, že si bude vědět
rady; hlavní zásady jsou pří všech tvarech stejné a tvary se
mohou tvořit dle vlastní fantasie.

Řez.
Při pěstování tvarových stromů a pravidelných zákrsků jest
hlavnj podmínkou dobrého zdaru a hojné úrodnosti: s p r á v n ý
řez. Rez na plodnost jest zcela jiný než řez na vzrůst. Také doba,
kdy se řez vykonává, jest velmi důležitá a všeobecně možno říci,
že řez v době vzrůstu (tedy v olistěném stavu) jest řezem seslabovacím a má vliv na zvýšenou plodnost; vlastně tímto letním
řezem se plodnost vynutí. Naproti tomu řez v bezlistém stavu jest
řezem zmlazovacím a má vliv na vzrůst. Tuto zásadu nutno míti
stále na paměti. Jinak rozeznáváme hlavně dva řezy, a to:
a) řez vedoucích či konečných výhonů (letorostů),
b) řez plodonosných ratolestí či větévek nebo krátce plodonošů.
Nejprve jest nutno seznámiti se s jednotlivými částmi stromu,
a rozeznáváme: kořen, kmen, hlavní větve či ramena a postranní
větévky či plodonosné ovětvení (též plodonosná garnitura).
Kmen jest hlavní tělo stromku; nemívá z pravidla žádné plodonosné ratolesti; z kmene jsou vypěstovány hl a vn í vět v e či
ramena, jichž úkolem jest vytvořiti p 1 od on o s n é ratolest i.
Těchto ratolestí jest více druhů a budou postupně popisovány a
vyobrazeny.

Řez vedoucích výhonů.
Ve stati v zákrscích jest přesně popsáno a obrázky naznačeno, jak se mají vedoucí výhony v různých případech a v různých
ročnících seřezávati. Vedoucí či konečné výhony (letorosty) mají
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tvořiti pokračování větví či ramen . Tato ramena nemají býti křivá
a proto se musíme starati o to, aby pokračování dostalo určitý
směr, což umožníme pomocí čípku. Každý vedoucí výhon musíme
seříznouti na čípek, když jsme určili , kde se má tento výhon seříznouti, vyhledali jsme si poslední konečné očko (které má státi
pokud možno vždy na venek), tu nad tímto konečným očkem
vyslepíme či vyřízneme as 3 očka (délka as 10 cm) a takto povstalý
pahýl bez oček se jmenuje č í p e k. K tomuto čípku pak přiva
zujeme nový letorost, aby bylo pokračování větve rovné. Letorost
má těsně k čípku přiléhati, nemá tvořiti ohyb, a proto se musí
přivazování státi včas, pokud jest letorost dužnatý, když jest as
10-15 cm dlouhý. Když letorost zdřevnatí, nedá se dobře ohnouti
a snadno se vylomí.

Řez na čípek a přivazování vedoucích .;ýse musí díti u všech tvarových stromů, tedy
nejen u zákrsků: Pouze u vodorovných kordonů
I
f,
se vedoucí výhon vůbec neřeže.
~
;:
Všecky čípky odřezáváme již v srpnu-září,
poněvadž do té doby si letorost již přivykl na
~
se musí díti ostrým
nožem, nejlépe žabkou, a velmi opa_trně, abychom
~)
do vedoucího výhonu nezařízli. Rez musí býti
I
hladký, poněkud šikmý, aby se brzy zacelil. S e /
řízneme-li čípek vodorovně, tedy
_<?~~- 2?5.
kolmo k výhonu, nebo nechá-li
Pn stk~e pov.
h 'l
Ioze vyhonu
se se b e ~ens1 pa y , ~u se rez~~
vyraší vždy
plocha mkdy nezaceh a pozdejl
více oček než
se tam vytvoří rána.
~a kolm~m .
Proč musíme vedoucí vývyhonu teh_~z
druhu. Pn
hony serezavat"1?·.
.
.
•
vodorovnépo1. U prav1delnych Zé\krsku
Ioze se vyvine
a u všech tvarových stromků, vyještě vice lcjma kolmých a vodorovných kortorosttt.
donů, musíme především hleděti docíliti rovnováhu mezi jednotlivými rameny. Proto seřízneme delší a silnější vedoucí výhony
kratčeji, slabší a kratší necháme delší. Tím docílíme toho, že onen
silnější a delší se zadrží ve vzrůstu a onen slabší a kratší sesílí a
doroste. Jak známo, jsou vždy nejdokonaleji vyvinutá očka na
honů

;'f/
!tJ

určený směr. Odřezávání čípku

v

v

•

•

~~.~L;I
Obr. 226.

)

l
Obr. 222. Každý druh má
jinou schopnost rozvětvo
váni; tato větvička ukazuje,
jak se rozvětvuje hruška
nAvranšská". Postrannívýhonky jsou vesměs plodonosnými výhony; snese
tudíž řez delší.

Obr. 223. Hruška "Tottlebenova" rozvětvuje poměrně málo, vyvine prů
měrně 4-5 oček ; dle
toho se musí zaříditi řez
vedoucích výhonu, a to
řez kratší.

Obr. 224.

Ukázka, jak
hruška
"Pastornice"; u takové
možno prováděti delší
řez vedoucích výhonů.

bohatě rozvětvuje

Při

vodorovné poloze výhonu vyraší

téměř

všecky puky.

~onci výhonu, a také tato očka nejdříve vyraší.
Cím níže, tím jsou méně vyvinutá a vyvinou obyčejně jen list, místo letorostu. Když tedy seříz
neme bujný a silný výhon níže, tu musí zbylá
očka teprve sesíliti a se přetvořiti, aby mohla vyvinouti letorost, což znamená zdržení či opožděni
o více dní. Mezitím ale slabý a krátký výhon již
roste, takže ~men silnější dohoní.
2. Na vedoucích výhonech se mají vyvinouti
O br. 227. Krátký plodonosné ratolesti, což jest vlastně hlavním úkoplodový výhon,
lem. Kdybychom konečný vedoucí výhon neseřízli,
podporujeme ve
tu by vyrašilo dle povahy dotyčného druhu ně·
vzrůstu tím, že uči
kolik posledních oček a spodní celá část výhonu
níme podélný zářez by zůstala holá. My však se musíme snažiti, abyv kůře od a do d. chom docílili plné a bezvadné plodonosné ovětvení,
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aby nebyly žádné velké mezery bez plodonosných větviček. Ně
který druh ovoce má tu vlastnost, že vyvine na letorostu v druhém
roce až 7 větviček, jiný pouze 1, 2 neb 3. Takový druh, který
sám sebou dobře rozvětvuje, se nemusí tak krátce řezati (t. j. nechá
se delší kus státi), kdežto druh špatně rozvětvující musí se seříz
nouti kratčeji (větší část se odřízrie). Tuto schopnost k rozvětvo
vání poznáme, všimneme-li si předchozích ročníků. Je-li na jednom
ročníku
více ratolestí, rozvětvuje tudíž dobře a provede se řez
delší a opačně.

My můžeme tedy řezem: 1. vnutiti šťávu do jiných větví,
které nebyly řezány, a tím rychleji rostou a sílí. 2. můžeme řezem
vzrůst v jistých dílech stromů zadržeti, nejprve o 4 týdny a pak
opětným zakrácením nově vyrostlého výhonu o další 4 týdny a
tímto způsobem dále až do konce léta, resp. až do ukončení
periody vzrůstu. Zřetelněji řečeno, zní toto pravidlo následovně:
řezem máme v rukou celou stupnici od klidu až do bujného vývinu neřezaných výhonů. Tuto inoc použijeme k docílení rovnováhy v kostře stromu. Avšak nejen pouze k tomuto, nýbrž
také k podporování vývinu květů, tedy k úrodnosti
ovocných stromů všech druhů. Tato skutečnost jest již
dávno známá, že se květy tvoří nejprve na těch částech stromů,
v nichž šťáv a v o I ně o b i h á; naproti tomu na stromech, které
tvoří silné výhony, se květy netvoří, neboť podmínkou pro bujné
a dlouhé výhony jest r y chI ý a úplný oběh šťáv. Když se nám
tedy podaří to, aby šťáva v různých částech stromu volněji obíhala,
musí to míti za následek, tvoření se květů v těchto místech.
Porucha, či zadržení oběhu šťáv v jednotlivých výhonech, se
rovná zvolnění oběhu šťávy a tím se vysvětluje tvoření se květů
na těch výhonech, které často řežeme, které jsou na hlavní větvi
a které v budoucnu budeme jmenovati : plodonosné ratolesti neb
plodonosné výhony.
Další pravidlo jest: čím více se z jedné větévky řeže, tím
více se v ní oběh šťávy zadržuje a tím více času větévka potře
buje k tomu. aby dosáhla dřívější délky.
Když mám tedy na zákrsku výhon, který jest delší a silnější
než ostatní, tak docílím rovnováhu tím, když jej hodně zkrátím
a naproti tomu výhony slabší vůbec nezkrátím nebo jen málo.
Tyto s l a b š í výhony obdrží následkem toho z výhonu prvého
zpět vytlačenou šťávu, čímž jsou podporovány k silnějšímú

3. Také poloha dotyčné větve má velký vliv na vzrůst a
vývin na vyrašení oček. Větve výše v koruně a kolmo stojící méně
ro'Zvětvují než větve níže a více vodorovně stojící. Slabé větve postavíme více kolmo, příliš bujné větve ohneme do vodorovnější polohy.
4. U tvarů, jichž ramena se přivazují na kostru, docílíme
také rovnováhu tím, když bujný výhon přivážeme pevněji a slabší
výhon necháme co možná volný. Pevným přivázáním se omezuje
oběh šťáv a tudíž seslabuje vzrůst.
5. Vzrůst výhonů můžeme podporovati podélnými a příč
nými zářezy u dotyčného očka, jež chceme k vyrašení přinutiti.
Také sesilování jednotlivých větví se může díti pomocí zářezů.
O těchto zářezech jest podrobně napsáno na jiném místě.
6. Slabé větve sesílíme také tím, když na nich nenecháme
žádné plody a opačně, na bujných větvích necháme všecky plody
vyvinouti, čímž se přirozeně větev seslabí.
7.
1 Bujné větve můžeme také seslabiti tím, když z jisté části
listů / 3 odřízneme. Jak známo, jsou listy hlavními a nejdůle
žitějšími
pracovníky; čím má větev více a bujnějších listů, tím
bujněji roste, a opačně.

8. Konečně nutno si pamatovati, že řežeme-li pravidelně vedoucí výhony krátce, přinutíme větvičky spodních ročníků k bujnému
vyrašení a místo plodů máme pak vesměs bujné letorosty. .

Následky a účinek řezu.

Při řezu musíme věděti, jaký účinek má odříznutí větévky
na zbylé části stromu. Tento účinek jest u všech řezů stejný :
předně jest zkrácená větévka kratší a za druhé nastane ve zbylé
části větévky porucha v oběhu šťáv, která působí i na spodní
části stromu. Cím jest odříznutý kus delší, tím silnější jest porucha,
a když ku př. seřízneme na bohatě ovětvené větvi všecky tyto
větévky o značný kus, tak jest přirozeně porucha v oběhu šťáv
v hlavní větvi větší. Když se oběh šťávy ve větvi přeruší proříznutím větve, tak jde zadržená šťáva k dobru větévek před .n ebo

vzrůstu.

v

za řezem ležících, ale nejvíce větévkám nejsilnějším a těm
rovnějším. Při tom jest seříznutý výhon v dalším vzrůstu

nejtak
dlouho zdržen, až z listového poupěte vyroste nový výhon a tím
si prorazí opět cestu pro normální oběh šťávy. Ta to doba klidu
po řezu v létě trvá pro každý seříznutý výhon as 4 týdoy.

)

Jiný příklad: Když jest na palmetě spodní levé rameno kratší
než pravé, mohu jeho vzrůst rychle podporovati tím, když jej skoro
vůbec neseříznu, kdežto pravé delší a silnější rameno seříznu o 2/ 3 •
Tento poslední řez jmenujeme "krátký řez" a první, při němž
zůstane dlouhý kus státi, jmenujeme "dlouhý řez". Tyto dva vý- ·
razy se velice často opakují a jest proto nutno, aby smyslu jejich
bylo správně rozuměno. Tedy ještě jednou:
krátký řez = když zůstane krátký kus státi a mnoho se odřízne,
dlouhý řez = když zůstane dlouhý kus státi a málo se odřízne.
V případě, že by někomu bylo v této knize něco nejasným
anebo měl něco, co zde uvedeno není, · nechť napíše aotaz autorovi nebo do redakce časopisu "Zahrada" v Chrudimi, kteráž každý
o<?t~z podrobně a pokud možno s vyobrazením zodpoví. Zde mohou
hytJ kladeny otázky začátečníků a rovněž tak dotazy, týkající se
zanedbaných stromů, které se mají uvésti opět do pořádku a i12
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Zářezy nad a pod
očky.
Zářezů nad puky
užívá se pouze při tvarových stromech, poně
vadž při tvarování nutno
vynutiti větve tam, kde
pravidelnost tvaru jich
vyžaduje a ne kde by
přirozeně rostly.
Zvláště

při

pěstování

zákrsků

jehlancovitých
nelze se bez zářezu
nad puky obejíti, aby
všecky větve jedné serie
byly stejnoměrně vyvinuty. Takový jehlanec, či pyramida, má

®

stejnoměrně tvořené

~b;. 2_28. <;hybí-li na ~ějaké~ tva;u ra~.e;r~o ne? serie o pěti větvích.

ma!

Pro vytvoření se jedné
· a pro pro dl ouzem
sene
střední osy potřebujeme vyrašení šesti puků. Na jednoletém seříznutém výhonu, byl-li by ponechán samu sobě, vyraší obyčejně
nejbujněji as tři nejhořejší puky. Jelikož jest třeba, aby vyrašilo
šest puků, pomáhá se třem nejspodnějším pro serii určeným půlměsícovitými zářezy nad nimi.
To to jest dosti
známo, ale často
se stává, že tyto
puky i přes to, že
byly nad nimi zářezy provedeny,
nevyraší, ano ně
kdy že i docela
zajdou. A proč?
K snadnějšímu
pochopení a porozumění, musí
býti známy ně
které fysiologické
děje při vvýživě ....____,
stromů. Ziviny
Obr. 229. Chybl-li na nějakém tvaru rameno nebo je-li
rozvádějí se prou- rameno málo ovětvené a příliš holé, nasadí se taková
děním šťáv. Rozevětévka nebo plodonoš.
znávají se dva
1e-h nekte;e rameno.
o. ovetvene a pnhs, hole,
nasad1 se takova vetevka nebo plodonos.

v
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proudy ve stromě: jeden stoupající, druhý sestupující. Proud stoupající obsahuje 99% vody
a as 1% rozpuštěných solí nerostných. Stoupá
dřevem a kambiem do listů, kde doznává jistého
zhuštění i určité změny. Listy přijímají totiž ze
vzduchu kyselinu uhličitou, z níž pomocí assimilace
povstávají uhlohydráty, jmenovitě škroby a cukry,
jež se smísí se stavebními z kořene stoupajícími
hmotami. Tyto assimilované produkty - vlastní
stavební hmoty sestupují korou a lýkem
do jednotlivých orgánů a částí stromů a podmiňují tak vlastní vzrůst i plodnost stromů. Tyto
pochody fysiologické jest tedy třeba znáti ku
správnému a k výsledku vedoucímu provádění
zářezů.

Zářezy nad puky hledíme docíliti zesílení
těchto. Proud šťáv z kořene vystupující, musí býti
u puku přerušen, aby nastalo kolem puku nahromadění šťáv. Tato šťáva chce býti zpracována,
proto puk vyraší silně a vyvine výhon s mnoha
listy, jež šťávy zpracují. Zářez musí býti proveden
až do dřeva, poněvadž stoupající proud prochází
kambiem a dřevem; v případě, že by zářez byl
proveden pouze. povrchně korou, tu stoupající
šťávy nejsou- zadrženy, sestupující
nemají rovněž přístup k puku a
následkem nedostatečné výživy

zachází. Proto pro docílení silného výhonu musí se řezati až do
dřeva. Při mladém dřevě stačí o byčejný měsícovitý zářez {obr. 26.),
při starém jest jistější dvojitý řez
křížový. Zářezem pod puky docílí se nejčastěji ne silného
Obr.v 23~. Pl?d~vý_ výhon vyrašení, nýbrž plodnosti.
se., trem! kvetny~~. puky Provede-li se tento řez až
na konci. Zde odnzneme
d
dv
.
., ,
pouze poslední 2 květné
o
reva, jest stoupaj!Cl
puky na konci, a když
proud od puku odvrácen,
jsme ovoce sklidili, seřízkdežto z proudu sestupujíneme výhon až na 1-2
· t t a kt o zaočk_
(dl
• . )
Cl'h o, kt ery' JeS
a
e vyvmu .
drzen, na hroma d'1 se h OJne
·
látek, zejména bílkovin v puku, jež musí doznati
rovněž zpracování a proto vyraší výhon slabý sice,
ale jenž hojně na plody nasadí. A zase jde-li řez
pouze vrstvou lýkovou, stoupající proud má pří
stup k puku a rovněž i proud sestupující, tento
V': vět.ší .míře. Výsledek jest ten, že vyraší výhon
stredm s1ly s hojným nasazením na plody.
v

v

Obr. 231. Krátký
plodonosný výhon
s květným pukem
na konci; zde se
nic

ncřeže.
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Obr. 233. Plodonoš,
který měl v loni ovoce
a seřízne se až po oba
spodní prstencové výhony.

Obr. 235. Krátký
plodonosný výhon,
jehož konečné
očko se přemění
v květný puk a na
němž se nic neřeže.
Obr. 237. Krátký
plodonosný výhon
s květným pukem
na konci. Když
jsou ·,:»Jody sklize·
ny, seřízne se na

provede se zářez nad pukem do dřeva,
čímž se docílí toho, že stoupající proud
nahromaděné látky dodá až do puku,
následkem zářezu však nemohou jíti
dále a puk zcela jistě vyraší.
Dále můžeme vzrůst výhonů r.odporovati podélnými zářezy v kůře. Spič
ka nože se zatlačí do kůry a táhne dolů,
ale jen v kůře. K tomu se používá také
zvláštních nožů, tak zv. metrogreffů (viz
obr. 239.). Při řezech těchto se ovšem
očkům a větévkám vyhneme. K těmto
zářezům přichází více šťáv, poněvadž
se strom snaží ránu tu brzo z~hojiti.
Tím tedy nastane silnější vyživování a
tedy lepší vzrůst do
délky a tloušťky dotyčné větve.

nejspodnější :očko.

Obr. 232. Plodo·
nosný výhon, který,
když jest nízko na
větvi,
se nemusí
vůbec řezati, nebo
jen o 2 očka; když
jest výše na větvi,
blízko konce, se·
řízne se až na dvě
očka.

Obr. 234. Dva plodonosné puky, ze
kterých se vytvoří
květy.

Místo těchto spodních zářezů možno užíti též kroužkování. Vyřízne se pod pukem proužek kůry, široký 3 až
4 mm až po dřevo, čímž rovněž docílí se plodnosti. Z tohoto nyní vidmo, kterak možno pomocí zářezů
docíliti silných výhonů nebo plodnosti.
jedná-li se o vyrašení puků, jež na jaře neObr. 238. Na konci
vypučely, provádí se zářezy v létě v červenci až
tohoto plodonos·
září rovněž pod puky. Puk nebyl v předcházející
ného ·výhonu vidí·
době vzrůstu dostatečně živen a jedná se o při
me 3 silnější očka ;
vedení tomuto výživných látek. To stane se za- je-li tento výhon
držením šťáv během léta, vrstvou lýkovou sestu- níže na větvi, ne·
řežeme nic, je-li
pujících v blízkosti hladovícího puku spodními výše
u vrcholu, se~
zářezy. Před ukončením vegetace jsou již zářezy
řízneme jej až na
1 očko.
úplně zarostlé.
V příštím jaře, a sice časně,

Obr. 239. Lukasův metro·
greff k dělání zářezů do
kůry či pouštění žilou.

· v
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Obr. 236. Krátký
plodonosný výhon,
na kterém se nic
neřeže; je· li .a le na
vedoucím výhonu
mnoho takových
plodonošů, musíme
květ vylomiti, aby
se vyvinul de! š í
výhon.

~

Obr. 240. Dva plodonosné vý·
hony, z nichž levý byl zaštipnut a pravý má na konci květný
puk; tento pravý výhon letos
neřežeme, až teprve když jsou
plody sklizeny, odřízneme jej
až po druhý výhon. Levý výhon
seřízneme na 1 očko.

Jarní

řez.

Tento se provádí od
března do května a jest vlastně pouze doplněním zimního
řezu na plodonosných rato-

Obr. 242. Zde byla
Obr. 241. Plodonosná ratolest se
4 dřevěnými a 2
květnými puky.
Řez se provede až
po hořejší plodové
očko, je-li to však
.do!eji na větvi, se•
řízne se výše, a to
QB 1· dřevné očko.
Cípek nutno též
odříznouti.

silnější větev se říz·
nuta až na větev·

ný kroužek. Ze spících oček vyrostl
jeden prstencový
výhon a jeden plodonosný
výhon.
Je-li toto místo
blíže na konci vět·
ve nebo u vrchu,
seřízne se na jedno
očko, je-li nízko,
neřeže se vůbec.

lestech, které jsme z jistých
důvodů nechali příliš dlouhé.
Na mnohých druzích
rozeznáme teprve na jaře
zřetelně, co jest květný a
co dřevný puk. Proto na
jaře všecky plodonosné ratolesti ještě jednou zběžně
přejdeme a co kde jest potřeba, učiníme; někde najdeme více než 1 květný puk,
nebo kde na podzim nevyvinuté dřevné puky se značně
vyvinuly, můžeme je ještě
více zakrátiti aniž by
povstal mrtvý pahýl. Vět-
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sma puků se i během zimy tvoří a roste. Zimní klid stromů jest
jen zdánlivý a další vývin uvnitř jest neviditelný.
Ta to okolnost mluví zřejmě pr:_,o vykonání zimního řezu již
na podzim. Nebot' kdybychom chtěli \plodonosné ratolesti teprve
na jaře seřezávati, tu by při tom četná očka odpadla, která byla
v zimě cennými látkami zásobena. Tím více ale to platí pro květné
puky, které se staly nejen plnější a silnější, nýbrž které se vytvoří
i ve větším množství tím, že odstraníme na sta dřevných puků. Pří-

během zimy v květný puk. Mnozí jej odřezávají v mínění, že se
z něho nutný výhon rozhodně nemůže vyvinouti. To jest ale omyl,
. neboť na spodu každého květného puku hrušně a jabloně sedí
několik dřevných oček (obr. 260.), a proto klidně vyčkáme ukončení
květů a potom vhodný výhon si k pokračování vyhlédneme, při tom ale
odstraníme nasazené mladé plody a ostatní vyrostlé výhony, aby
se tento mohl dobře vyvinouti. Ostatně nemusíme čekati až se
plody vyvinují a odstraníme je dříve, aby plodonoš tak neztloustl.

~
~
j~

Obr. 243. Dříve se letorosty
zakrucovaly místo zaštipovaly
a ještě nyní se to často provádí.
Zakrucováni má tam význam,
kde se jedná o vyplnění prázdných míst.

Obr. :.!44. Zaštipování letorostů
na tvarových stromech; letorost
a se zaštipne za 3 očkem v b.
To platí pro všechny špalíry,
kordony i zákrsky a týká se to
všech normálních letorostů postranních. · Hlavni výhon se nezaštipuje.

lomné stavební látky se rozdělí pak na menší počet puků a každý
jednotlivý dostane větší množství. Z toho jest zřetelně znáti, jak
jest chybné, když zimní řez provedeme teprve od února do dubna.
Ale nejen dodatečné zakracování se při jarním řezu provádí,
nýbrž také odstraňování různých uschlých nebo poškozených výhonů, pahýlů a pod. Co není na podzim v ohledu tomto viditelné,
jest na jaře úplně jasné.
Ohledně odříznutí nebo ponechání konečného puku nutno ještě
vysvětliti nejistgtu v tom případě, k~ž máme co činiti s květ
ným pukem. Casto se stane, že konecný puk kordonu nebo puk
na vedoucím výhonu, který jsme k prodloužení určili, se přemění

Obr. 245. Druhé zaštipovaní
normálního letorostu na tvarových stromech (kordony
palmety a j ) a zákrscích. Výhon a byl v b zaštipnut (viz
obr. 244.) a as za 4 týdny
nově vyrostlý výhon c se opět
v d zaštipne. To platí pro
všecky normální postranní letorosty.

Obr. 246. Tretí zaštipování
normálních letorostů; letorost (obr. 244.) a byl zaštipnut poprvé v b; vyrostlý
výhon c v d (obr. 245.) a
konečně opět nový výhon
e v f.

Kdybychom celý puk odřízli, byli bychom odkázáni na některé nižší
očko, které nemá nikdy tak příznivou polohu a může býti pří
padně také květným pukem.

Plodonosné ratolesti.
Na vedoucích výhonech se vyvinou vedlejší výhony, Jez Jmenujeme bez výjimky: plodonoS~ ratolesti, plodonoše nebo plodonosné
dřevó, poněvadž jsou určeny k tomu, aby nesly plody. Tyto plodonosné
ratolesti nesmí býti delší než 15 cm, poněvadž by byly jinak příliš
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husté a koruna by pak byla příliš hustá a stinná. Ani jeden z postranních výhonů nesmíme nechati dlouhý - a to ani na vysokokmenech. Ale ještě z jiné důležité příčiny se musí udržovati krátce.
Zmínil jsem se vpředu o tom, Že každé zkráceni znamená zvolněni
oběhu ~ťáv a dále, že jeJ,~ při volném oběhu šťáv se může očeká
vati tvořeni květných poupat. Abychom tedy docílili tvoření květů,
musíme veškeré plodonosné výhony zkrátiti. To se stane ponejprv,
když jsou mladé, postranní výhony as 15 cm dlouhé; v tu dobu jsou
ještě měké a dužnaté. Nejvhodnější doba k prvnímu zaštipování

Obr. 247. Zaštipování I, lorostů;
letorosty, na kterýc il jest pře
dem viděti, že budou zvlášť bujné, zaštípnou se poprvé za 1.
očkem v b. To platí pro všecky
tvarové stromy, (palmety kordony, zákrsky a j.)

Obr. 248. Druhé zaštípnutí letokteré byly pro bujný vzrt"tst
zaštípnuty za 1. listem (obr. 247.).
Letorost a byl zaštípnut před 4
týdny v b; ze zbylého očka vyrostlý letorost c se zaštípne v d.

v ách vycítíme také brzy škůdce a ničíme při tom mšice listové a mazlavé
Speculinem nebo roztokem mušího dřeva (Quassie); rozmačkáme
mšice krvavé a napadená místa potřeme stromovým karbolinem {20°/ n);
nebo též líhem, v němž jest rozpuštěno 2°j0 lupkového laku {šelak);
mšice štítkaté taktéž a ze slepených výhonů vyhledáme larvy píďalky nebo květopasa, čímž výhony a poupata zachráníme. My vě
nujeme takto našim stromům přímo ideální péči, což by se bez
racionelniho řezu jistě nedělo. Sem tam ještě oddálíme nebo při
táhneme některý výhon, mohou se dělati ještě zářezy, o čemž blíže
pojednáno v jiné stati.

rostů,

{chybně pincirování) jest během května. V tuto dobu provedeme
také přivazování letorostů k čípkům. Při tom musíme pamatovati
na to, že mají veškeré plodonosné ratolesti zůstati slabé. Poněvadž
ty plodonosné ratolesti, které jsou blízko řezu, mají náklonnost
k vytvořeni silných výhonů, proto musíme tyto velmi krátce zaštípnouti, as na 2 listy, kdežto níže stojící nejsou ještě ani na prst
dlouhé. Za 14 dní ale i tyto dorostou a zaštípnou se pouze v délce
prstu. O podrobnostech zaštipování jest v další stati.
Zaštipování jest příjemné a lehké zaměstnání v zahradě, které
působí mnohou radost, neboť jistě rádi pozorujeme, jak se stromy
daří, jak vedoucí výhony, které se ovšem zaštipovati nesmí, vesele
rostou, jsouce podporovány silnějším přívodem šťáv, což způsobeno
zaštipováním plodonosných výhonů. Při takových častých návště-

Obr. 249. Třetí zaštipování
bujného letorostu; poprvé
(obr. 247.) byl výhon a zaštípnut v b; vyrostlý výhon
c zaštípnut v d (obr. 248.)
a konečně výhon e se zaštípne v f.

Obr. 250. Letorost a, který bujrostl, by I zaštípnut krátce v b;
(obr. 247.) zposled.2 oček se vyvinuly letorosty c, d. Kdybychom
to takto nechali, tak by výhon
a příliš zbujněl, proto letorost c
odřízneme v e a letorost d zaštípneme v f.
ně

Řez plodonosných ratolesti jest na všech
tvarech stromů úp I ně stejný. Proto neuvádím u každého
tvaru způsob řezu zvlášť, nýbrž souborně.

Řez na vedlejší či spící očka.
Pro pěstitele ovocných stromů jest důležito věděti, že ve dI e
každého dobře vyvinutého očka a vedle každého větevného kroužku
sedí 2 nebo vice vedlejších oček schováno, která jsou sotva viditelná, která ale hladkým řezem větevniho kroužku nebo odstraněním
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řádného očka se přinutí k vyrašení. Někdy při řezu nové serie
chybí jedno očko anebo vyrostl pouze jeden výhon tam, kde potřebujeme výhony 2. Zde provedeme řez na větev. kroužek (obr. 242.),
načež vyrostou 2 nebo více výhonů, sice opozděně a slaběji, ale
jist~. Tato spící vedlejší očka jsou někdy velmi vítána, zvláště

tehd~ máme-li výhony, které se nedají již pevně na čípek přivázati

O š e t ř o v á n í p I o d o n o s n ý c h r a t o I e s t í n a j a ř e, v I é t ě
a v z i mě.
Nejlepší výsledek docílíme tehdy, když plodonosné ratolesti
po celý rok v určitých periodách a dle změn od poslední operace,
zkracujeme. Na vedoucích výhonech činíme zářezy, přitahujeme
nebo oddalujeme je, řežeme čípky a přivazujeme, kdežto na po-

a vyl~rpí se; odstraněním takových se vedlejší očka vylákají a
z nich se pak nejlepší vybere. Tím se dá mnohdy korektní tvar

Obr. 251. Na jaře byl plodový výhon a seříznut v b, načež se vyvi ·
nuly 3 letorosty c, d, e. Takto to
nechati rozhodně nemůEeme, poně
vadž by z toho povstalo houští a
odřízneme oba hořejší letorosty v f.
Zbylý letorost e zaštípneme v g a
dále jej ošetřujeme, jako všecky
ostatní.

Obr. 252. Výhon a byl příliš bujný a
proto byl na jaře krátce seříznut na 3
očka v b. Všecka 3 očka v létě vypučela, čímž vlastně dřevnatý výhon a
ještě více sesílil a minul by se cílem.
Proto se seslabí tím, Že oba letorosty
c a d odřízneme nad nejspodnějším letorostem v f a le~orost tento e zaštípneme v g.

zachrániti. Někdy se vylomí vedoucí výhon větrem; v takovém pří
padě si ihned pomůžeme seřezáRím následujících 2-3 plodonosných ratólestí na větevný kruh. Nejlepší ze spících oček vyrostlý
výhon se přiváže na zbylý pahýl a škoda se tím pomalu vyrovná.
Při takových pracech musíme vždy mysleti na to, že máme k oče
kávání nový vzrůst, který můžeme skoro dle libosti říditi, a že
tedy strom nezůstane tak, jak vyhlížel po řezu. Připouštím, že
někdy seřezaný strom nevypadá hezky, ale vše se vbrzku pře

mění

k dobru.

Obr. 253. Tento letorost byl
nejdříve v b zaštípnut (obr.
244.) a podruhé v d. Po tomto
druhém zaštípnutí vyrostly
z posledních 2 oček letorosty
e a f. V tomto případě odřizneme letorost e v g a letorost f zaštípneme v h.

Obr. 254. Plodový výhon, jehož
nevyrašila a z kovyrostl letorost e,
který se v /. t. j. za prvním
očkem zaštípne. Tím se docílí
toho, že spící očka a, b, c, d vyraší. To platí však pouze pro
hrušky a jabloně, neboť u peckovic se spící očka již nevyvinou.
očka a, b, c, d
nečného očka

Obr. 255. Plodový výhon, jehož
spící očka a, b, c, d byla zaštípnutím (obr. 254.) v e probuzena,
takže se proměnila v plodová
očka.
Z očka e vyrostl po zaštípnutí výhon f, který opět v g
zaštípneme. Takto vyhlíží výhon
(obr. 254.) as po 2 měsících.

stranních výhoncích či ovětvení se děje pouze zakracování a výhony
tyto jmenujeme bez výjimky: "plodonos ratolesti, plodonoše, nebo
plodonosné výhony". Tak se jmenují tedy všecky postranní
výhony, ať jsou dlouhé či krátké, silné nebo slabé, -bez nebo s květ
nými očky. Všecky jsou určeny k tomu, aby co nejdříve nasadily
květy a vyvinuly plody. Jest tedy zcela určitý rozdíl mezi plodonosnými a vedoucími výhony. Vedoucí či hlav. výhony jsou určeny k tvoření tvaru a kostry stromu a nésti po celé délce plodonosné ratolesti.
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Od dřívějšího oblíbeného zakrucování výhonů jsme nyní
u pustili, poněvadž zaštipování od května do září lépe působí a
vede ·rychleji k cíli, t. j. květné puky se dříve vyvinují. K tomuto
můžeme mnoho přispěti, avšak nasazení plodů a vývin těchto až
ke zralosti závisí od vlivů, jež nejsou'v naší moci. Proti nočním mrazům
nebo dlouhým dešťovým periodám v době květu, proti krupobití
nebo silnému napadení hmyzem, máme jen málo ochranných pro·
středků k ruce. A přece mají tvarové stromy proti těmto nepří
znivým poměrům mnohou výhodu a v mnohých neúrodných letech

2. I e t ní ošetřování, kdy jsou výhony troch u z dře vn atělé a 3. zimní ošetřování, kdyjsou výhony úplně zdřev
natě I é. Zimní ošetřování se pak dělí ještě na z i m n í a j a r ní
ř e z, při čemž jest jarní
zimního řezu.

řez

jen jakési,

někdy

nutné

doplnění

~

Obr. 256. Druhé zaštipování; letorost a byl zaštípnut a vyrostly dva
nové letorosty c, d; nyní letorost
c odřízneme celý v e a letorost d
zaštípneme v f.

Obr. 257. Letorost tento byl
nejprve zaštípnut v b, načež
se vytvořily 3 předčasné letorosty c, d, h. Necháme-li
je růsti, budou z nich plané
vlky a proto letorosty c a d
odřízneme v g vůbec pryč a
zbylý letorost h zaštípneme,
jak čárkou naznačeno.

mťížeme na tvarových stromech docíliti přece hojně ovoce. To se
docílí předně racionelním řezem, při kterém se všecky síly soustře
ďují k vytvoření zdravých květných puků. K tomu přispívá pak
pozorné a intensivní ošetřování stromů. Před jakož i po odkvětu
se musí častěji postříkávati stromovým karbolineem, mšice štítkaté
se musí seškrabávati a si:romy natírati 150fo karbolineem. Listy a
květy nutno prohlížeti nejsou-li na nich larvy květopasů nebo též
píďalky neb pod. Tak se zachrání sta květů a docílí se jistěji plody
než v tom případě, když se žádná péče nevěnuje.
Ošetřování plodových ratolestí se může rozděliti ve 3 periody:
1. j a r n í o š e t ř o v á ní, kdy jsou plodové výhony d u ž na té,

Obr. 258. Při zimním řezu byla tato
plodová ratolest seříznuta v a a v létě
se pak vyvinuly letorosty b, c. Letorost
b odřízneme úplně v d a letorost c za·
štípneme v e. U f vidíme prstencový
výhon, který v následujíc. jaře pokvete.
Čárka u g nám ukazuje, kde se má pro·
vésti příští zimní řez, h jest je :lnoletý
plodový výhon, i prstencový výhon. Le·
torost c se nesmí kratčeji zaštípnouti,
poněvadž by tak výhon f ještě v létě
mohl vykvésti a výhon h bujně vyra·
šiti, čímž by se poměr velice porušil.

Obr. 259. Tato plodová ratolest vyvinula normálnÍ
letorost, který byl v a zaštípnut. Nejhořejší dvě
očka vytvořila letorosty c a b. Letorost b odříz·
neme v d a letorost c zaštípneme v d; e jest
dvouletý prstencový výhon, f jest tříletý s květným pukem.

Zaštipování.
Pozorujeme-li v květnu naše ovocné stromečky, vidíme, že ze
všech oček raší výhonky neb aspoň listy. Máme-li tvarové stromy
(ať kordony, palmety, zákrsky nebo jakékoliv tvary), musíme tyto
letorosty míti stále na paměti, nemá-li stromek zdivočeti. Na každém
takovém letorostu pozorujeme, že má nejprve 5-6 lístků, které
jsou blízko sebe, u staré větvičky a teprve další listy jsou v urči
tých vzdálenostech a každý list má v paždí nové očko. Budiž zde
jednou pro vždy připomenuto, že při veškerých pracech (řezech)
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se dotyčné spodní listy nikdy nečítají, tedy při následujících popis(!ch se na ně nebeře zřetel a nepočítá se s nimi.
Toto musíme si nutně pamatovati, poněvadž právě začátečníci
se většinou těmito spodními listy mýlí a čítají je za normální. Tedy
nejspodnějších 5- 6 listů těsně u sebe stojících, se nepočítá.
Když jest tento letorost (tím
se rozumí všecky postranní letorosty, poněvadž konečný či hlavní
nebo prodlužovací letorost, který
má tvořiti pokračování dotyčného
ramena, se nepočítá) 10-15 cm
dlouhý, zaštípne se za 3. nebo 4.
normálním listem nebo krátce na
délku prstu; pomocí nehtů se zbý.
vající konec uštípne.
To se provede u všech postranních normálních letorostů. Vidíme-li že některý letorost jest velice bujný (což jest již s počátku
velmi zřetelně viděti), zaštípneme
Obr. 260. Na každé květné kytici
jej za prvním normálním listem,
jest očko a, z něhož vyroste letočímž se ve v z r ů st u se s I a b í.
rost, tento se pak zaštípne.
(Obr. 247.)
Jiný případ : máme-li na ně
kterém tvaru větévku, na níž z ko
nečného očka vyrostl bujný Jeto-

Obr. 261. Na loňském plodovém výhonu nevyrašila očka a, pouze poslf dní očko b bujně vyrašilo a letorost
c byl za 2. očkem v d zaštípnut; tím
se vyvinuly nové 2 letorosty e a f, poněvadž ale očka a ještě nevypučela,
odřízneme letorost e vůbec pryč v g
a spodní letorost f zaštípneme krátce,
a sice as za 2. očkem v h.

Obr. 262. Prstencový výhon a nasadil 2 plody a z jednoho očka · vyvinul se letorost c, který v d zaštip·
neme. Dále se zaštipuje jako každý
jiný ratolest.

rost a ostatní spodní očka nevyrašila, tu zaštípneme tento letorost
rovněž za prvním listem (obr. 261.), abychom spodní spící očka
na starém dřevě probudili a přinutili k vyrašení. Pn tvarových
stromech se nám jedná totiž hlavně o to, aby každé očko se uplatnilo, abychom neměli dlouhé holé výhony, poněvadž místo u těchto
tvarů jest obyčejně vyměřené a obmezené. To též platí i o pravidelných zákrscích.
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Obr. 263. Plodonosná ratolest
b a d ukazují dřívější řezy
výhonu a, následkem čehož
povstaly výhony e, f, g; na
plodovém výhonu e se vyvine
příští rok květný puk. Aby
se nedráždil k dalšímu výhonu, seřízneme výhon f v h
a teprve když výhon g se stal
úrodným a též výhon e měl
ovoce, zmladíme celou ratolest a provedeme řez v z.

Obr. 264. Plodonosná ratolest tato byla před 2 r.
seříznuta v b, čímž povstal
výhon c a d. Nyní se nic
neřeže až teprve, kdyz
se příštím rokem vyvinul
na výhonu j květný puk,
odříz. výhon e v g. Kdyby ale se vyvinul náhodou z výhonu f dřevný
výhon, byl by účel pominut
a musel by se pak ihn~d
provésti řez za zelena v g.

Obr. 265. Tato plodonosná ratolest byla
vloni seříznuta v c, aby
výhonky a a b nevyrašily. Výhon d spotřeboval šťávy, a poněvadž výhon b končí
květným pukem, seřízne se v e.

Nyní ještě krátce o významu a důležitosti tohoto zaštipování (chybně pinsování), nebo proč se vlastně zaštipuje.
Když necháme letorost volně růsti bez zaštípnutí, tu dosáhne
značné délky; když bychom tyto výhony ani na podzim (neb na
jaře) neseřízli, tu by několik oček na konci výhonu opět bujně vyrašilo, tyto nové letorosty by tvořily hustou spleť výhonů, srůstaly
by dohromady, měly by málo světla atd., a spodní očka na každém
výhonu by vůbec nevyrašila neb jen málo, a tak by v krátké
době tvar úžasně zdivočel, nehezky vyhlížel a přinesl by teprve
pozdě ovoce.
Druhá možnost: kdybychom takový nezaštipovaný zdřevna
tělý letorost na podzim neb na jaře seřízli, řekněme na 2-3 očka,
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tu nedocílíme tím nic jiného než zmlazení; z těchto 2-3 oček
vyrostou nám opět bujné letorosty - jalové, a jsme tak daleko,
jako v prvém případě.
A právě z těchto předchozích důvodů se přišlo k zaštipování, kterýmž se docílí předně toho, že se všecka očka na každém výhoně uplatní. Když ku př. zaštípneme letorost za 4. listem, tu obyčejně poslední, t. j. čtvrté očko opět vyraší a vytvoří dosti bujný
letorost; následující očko pod ním, tedy třetí, zpravidla také ještě
dosti bujně vyraší, ale již mnohem slaběji. Další očko, druhé, bud
vytvoří již jen kratičký výhon, který se přemění bez dalšího řezání
v plodonosný, a nejspodnější očko, to první, utvoří již jen růžici
listovou se silným plodovým pukem.

Mimo to jest autor v ž d y o c h o t e n dáti pokyny a rady
v nejasných případech a jest při event. dotazech záhodno vždy
přiložiti náčrtek větviček, o které se jedná.
Když jednou úrodnost či nejprve tvoření květných puků nastalo, jest každoroční další tvoření květů takřka zajištěno, před
pokládaje, že se ošetřování děje dle tohoto návodu.
Není však zapotřebí v provádění býti úzkostlivým na minutu,
jen když jest vše rozumně s rozmyslem prováděno, musí se výsledek
dostaviti. Hlavní věcí jest pochopiti správně princip a účel celé
práce, kdo má nedostatek času, přijde
také k cíli, když aspoň poněkud v pravý
čas se zaštipování a zimní řez provádí.
Podotýkám to proto, aby se nezastrašili
pěstitelé, kteří nemají dosti času na
přesné provádění •
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Obr. 266. Jednoletý plodový
výhon, který byl pod d zaštipnut. Povstalý výhon c
se seřízne v d; očka a b c
se mají přeměniti v plodová.

Obr. 267. Řez nad očkem:
1. správný řez;
2. špatný řez; nad očkem zůstal dlouhý
čípek, který zaschne.
3. špatný řez; provedený hluboko pod
očkem, které jistě uschne.

Tedy dohromady shrnuto, docílíme zaštipováním následující:
1. že všecka očka se uplatní, t. j. vyraší;
2. že zachováme si stromek ve vykázaných mu mezích
a tvaru,
3. a konečně to hlavní, že docílíme mnohem dříve a větší
plodnosti u stromků.
O dalších následcích zaštipování ve všech možných případech
a o všech možnostech zaštipování vůbec, bude pojednáno postupně.
Hlavní věcí jest pozorovati vzrůst stromku, pozorovati následky
každého řezu a přemýšlíme-li jen poněkud o tom, a seznáme-li
princip řezu, jest pak vše věcí velice snadnou a docílíme výborných úspěchů.

Obr. 268. Plodonosný přeslen hruškový, který, kdyby se takto nechal,
nasadil by mnoho plodů a uschl by.
Proto se musí zmladiti a seříznouti až
po oba nejspodnější výhonky.

Obr. 269. Plodonosná ratolest;
výhon a se odřízne v b; výhon
c zůstane státi a
má za úkol v létě
přijímati potravy
na účet výhonu d.

Obr. 270. Plodonosná ratolest ; a jest plndonoš, b
prstencový plodonoš, c plodové výhony a d jest výhon, který seřízneme v e;
výhon d musí zcela pryč,
poněvadž celá ratolest má
slabý vzrůst a nernusírne
se báti, Že vyraší vice než
jeden plodový výhon.

Když se aspoň několikráte zaštipuje, přijde se přece k cíli.
Není zapotřebí celou práci vykonati najednou ; každý den čtvrt až
půl hodinky a stačíme na všecko a máme při tom vždy příjemnou
zábavu na zdravém čerstvém vzduchu.
.
Krátké a slabé letorosty se y_ létě nezaštipují ani v zimě neřeží, rovněž tak kyticové výhony. Cím jest strom starší, tím slaběji
se vyvinují dolejší letorosty na každé větvi, čímž se nám práce
ulehčuje. Tam se tvoří většinou jen krátké a slabé letorosty, které
nemusíme ani zaštipovati ani řezati. Za to ale dále u konce každé
13
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větve márlle bujný vzrůst, a zde nesmíme nic propásti, jinak by
nám dolej~í plodové ratolesti odumíraly.
Při ·této příležitosti chci ještě upozorniti na to, když z květ
ného puku vyroste dřevný výhon. Když při řezu na podzim vidíme
jednotlivé, zvlášť silné puky, tvrdíme, že to : jsou květné puky. Pak
přijde konec dubna a hle - není zde ani jediný květ vesměs
dřevné výhony. Tu mnohý řekne: "to jest jistě následek toho řezu,
který jest přec jen příliš krátký a kterým se výhony tak dráždí,
že se květné puky
v poslední chvíli pře
mění v dřevné výhony". To mu ale tak
'I
rozhodně není. To
nebyly žádné květné
puky, tudíž také ne
J;
následek řezu. Všimněme si na podzim
stromu vůbec neřezaného (třeba ve
školce) a uvidíme
tu mnoho takových
.
zdánlivých květných
puků, a na jaře? Po
květech ani památky,
všecko to byly jen
-~ dřevné puky, jež
~-· · ...
zvláště některé odrů·
dy jabloní i hrušní
Obr. 271. Plodonosná ra- tvoří. Tedy jarní ošetolest; výhon a se seřízne
v b, výhon c v d a výhon třování vyžaduje za- Obr. 272. Plodonosná ratolest;
e v f, aby spící očka pod krácení všech raší· výhon a se seřízne v b, výhon
d vyrašila; když vyrašila, cích postranních le- c v d a výhon e v f. Kdybypak se celá ratolest zmladí torostů na délku 1 chom nenechali očka pod d
a provede se řez u bb.
prstu; zakracovati státi a řez provedli hned v h,
Výhon a byl nejprve seby plodonoš g vyrašil; proto
se
nesmí vedoucí tu
říznut v b, aby výhon e
se teprve tehdy, když se na g
slaběji vyrašil a rychleji výhony.
vyvinul květný puk, provede
květné puky nasadil.
Ze zaštípnutých
se řez v h.
letorostů se vyvinou
nové letorosty, které se musí rovněž zaštípnouti as na 2 očka a
vyroste-li ještě jeden letorost, tedy opět zaštípnouti, případně i po
čtvrté. Ke konci léta, v září-říjnu se provádí podzimní řez, t. j.
všecky vyvinuté letorosty se odříznou, pouze nejspodnější se nechá;
tento řez jest vysvětlen v další stati.
Poněvadž jeden obrázek poví více než celá strana textu,
snažil jsem se kresbou naznačiti hlavní případy, jež nejčastěji při
jdou v úvahu a doufám, že to každý snadno pochopí. Přirozeně,
že jsou četné odchylky; kdo si však prostuduje tyto běžné pří
pady, snadno si bude věděti rady.
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Zaštipování se má díti tak, že letorosty neřežeme nožem, nýbrž přeštíp
neme nehtem; proto se výkon ten jmenuje zaštipování a proto se musí vykonávati včas, pokud jsou letorosty dužnatě a nechají se nehtem přeštípnouti
a ne, když jsou již zdřevnatělé.
Zaštipování se nemá prováděti najednou, neboť v tomto případě nastane
silná porucha v oběhu šťáv a všecka
zbylá očka opět silně vyraší; jest proto
lépe zaštipovati postupně každý Obr. 273. Plodono;ná ratolest;
výhon a se seřízne v b a výhon
den něco.
c v d; e jsou prstencové výhony,
Také nutno si pamatovati. že má které mají v létě přeměniti kovždy větší cenu ratolest v poloze vodo- nečné puky v květná poupata.
rovné než kolmé.
V prvém roce po vysázení nemá zaštipování významu, neboť
se musíme především starati o to, aby stromek se řádně .přijal,
aby měl co nejvíce listů (hlavních to pracovníků, které strom obohatí). Pouze ty stromky, jež již v prvém roce velmi bujně rostou,
a tvar stromu by trpěl, nutno zaštipovati.
Na slabě rostoucích stromech nebo na těch, které v předešlém
roce bohatě rodily, zaštipujeme co nejméně, a to proto, aby listy
strom sesílily a vyčerpané látky nahradily.
V době tvoření se zárodků květných puků pro příští rok,
t. j. v červnu-srpnu nezaštipujeme ; při bujně rostoucích stromech
by se zaštipováním podnítil vzrůst a mnohé puky, které by byly
květnými, by znovu vyrašily a vytvořily letorost.
Začneme-li zaštipovati pozdě - koncem května, v červnu tu obyčejně všecka očka vyraší a vytvoří se nám mnoho letorostů
místo květných puků.

Podzimní

řez.

Při tomto se nejvíce chybuje.
Někomu jest vůbec neznámý a
ještě více jest těch, kteří při tom

činí veliké chyby. Připomínám, že

Obr. 274. Plodonosná ratolest; vše·
cky 3 výhony a seřízneme v b a
zbylý výhon c v d, a to proto, aby
spodnější očka vyrašila a vyvinula
se v květné puky. (Na obrázku jest
výhon a na pravé straně poškozen
a jde až k výhonu nad b.)

jsme vypěstovali vedoucí větve,
na nichž jest tolik plodonosných
ratolestí, kolik bylo ponecháno na
nich oček. Počet těchto jest již
tak velký, že se vlastně tím již
příliš mnoho od stromu žádá, když
bychom chtěli na každé plodonosné ratolesti míti jeden plod.
A ještě by mohla býti plodnost
větší, když bychom dopustili, aby
se plodonosné ratolesti vícekráte
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rozvětvily. Z toho důvodu je nesmíme nechati rozvětviti, nejvýše
j~dnou smí se rozdvojiti. Jak se odstraní víceronásobné rozvětvení?
Rezem! Ale ne snad odřezáním postranních výhonů a ponecháním
pouze středního, nýbrž odříznutím všech a ž na ne j s p od něj š í a

tento tak zaštípneme, jakmile jest na prst dlouhý. To jest to celé
kouzelnictví - jest-li zaštípnutý výhon 2-4 nebo 10krát vyraší,
vše se odřízne až na nejspodnější výhon. Co tím docílíme? Při
jdeme tím blízko k hlavní větvi, přivádíme nejspodnějším očkům
plodonosné ratolesti více šťávy, aby se mohly ihned vytvořiti květné
puky; my tím také seslabujeme plodonosnou ratolest tím, že je
silně zkrátíme . a dosáhneme tak cíl : lc r á t k é, s I a b é p I o d on o s n é r a to I e s t i, k t e r é n e j d ř í v e r o d í.
Koncem září jest tento podzimní řez ukončen a přijde pak kýžená doba sklizně, doba ovocných
výstav, na které se vždy těšíme.

Zimní řez.
Když jsme na jaře pilně zašti-.
povali a podzimní řez vykon~li, jde
pak zimní řez velmi rychle. Režeme
jen tenké výhony a vždy jen krátké
·~ '
kousky. My jsme stromu způsobili
mnohé řezy, ale v různých dobách
j
a jen na mladším dřevě; on je sotva
ucítil a ihned zacelil. Také materiálem jsme šetřili ; pouze několik hrstí
~
dříví za celý rok s každého strom u .
Obr. 275. Plodonosná ratolest; vý- jsme odstranili. Jak to ale vypadá,
hon _a s.e odřízne _v b, výhon c_y d. kdybychom si byli tak rozumně a
Kdyz vyhon c mel ovoce, s;nzne korektně nepočínali? To nám ukase v e, aby s~ podporovalo ocko g.
.,
b
Výhon 1 jest plodový výhon s květ- 7UJI pnp~Jevne <? razy sv ozna.cemm,
ným pukem.
Jak se ma rezah. Rozvetvene ratolesti nutno seřezati tak, aby se docílilo pouze jedno rozdvojení každé plodové ratolesti. Když bychom
ještě jednou chybili a zase pozdě zaštipovali a podzimní řez vůbec
opomenuli, pak by bylo zlo ještě větší, zdivočení ještě horší. Zde
platí jen toto : největší přesnost při letním ošetřování a vedoucí
výhon nechat růsti . Všecka přebytečná šťáva se musí v nich spotřebovati. Z těchto příkladů vidíme, jak se každé zanedbání nebo
neznalost mstí. Tolik jest jisto, že kdo si tvarové stromky opatří,
činí veliké bezpráví na sobě samém a na svých stromdch, když
je účelně neošetřuje nebo o~etřovati nenechá. Nesmí se žádný rok
přestati, bylo by škoda stromu a místa, na němž by zdivočel.
·
Při zimním řezu vezmeme nejprve plodné ratolesti, potom
vedoucí výhony a naposled střední kmen. Ošetřování posledního bylo
již znázorněno. Při řezu plodonosných ratolestí platí tato pravidla :
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Plodonosný výhon či ratolest se má zpravidla jen o tolik
zkrátiti, aby zbylá část měla 1 nebo 2 očka dřevná bez veškerého
rozvětvení a 1 očko květné. Nemá-li žádné květné očko, seřízne
se vžqy až na 1 očko.
Rez se má díti roubovacím nvožem nebo žabkou, na silněj
ších výhonech tvarovací pilkou. Rezy po pilce se musí ihned
nožem zahladiti a voskem natříti.
Řez se musí provésti vždy nad dobrým, zdravým očkem;
kdo si v tomto případě není jistý, nechť seřízne raději na více
oček a na jaře po vyrašení to může opraviti. Chybně ošetřované,
t. j. příliš dlouhé plodné ratolesti se mohou jen postupně zmladiti.
K tomu jsou zapotřebí léta.

Obr. 276. Plodonosná ratolest jabloně,
která svědčí o tom, Že ošetřování nebylo správné. Vzdor tomu ale není tak
špatná jako některé, přímo vrbovité
ratolesti, které bohqžel tak zhusta na
ovocných stromech tvarových najdeme.
V tomto případě jest možno během 2
roků normální plodový výhon docíliti,
a to následovně: výhon a seřízneme
v b, c jsou 2 prstencové výhony s květ
nými puky, které se neřeží. Výhon d
má krátký plodonoš g. který letos pokvete; h se odřízne v- i a I u k. Výhon
e se zakrátí o 3 očka, a když výhon
a nasadil květné puky, provede se řez
až v /. Od nynějška máme pak normální plodonosný výhon, který se ošetřuje jak již známo; zaštipování a řez
za zelena se pečlivě provádí.

•

Nůž nasadíme za očkem nebo rozvětvením a silným tahem
se vede tak, že v šikmé řezné linii výhon přeřízne.
Pahýly nesmí povstati a stávající se musí odstraniti.
Zpravidla může zůstati nanejvýš jedno rozdvojení.
Plodonosný přeslen se po sklizni ovoce každoročně setízne
rovněž na jedno rozdvojení. Tím se výhon zmladí, což působí na
plodonosnou ratolest příznivěji, než když se teprve po letech a po
četném rozvětvení seřízne. Kůra jest pak již stará a tvrdá, spící
očka nemožno již probuditi a konec konců zbydou jen mrtvé pahýly
místo zmlazených ratolestí.
Je-li více plodonosných ratolestí blízko u sebe stěsnáno, odstraní se všecky až na ten nejslabší.
Při řezu hledíme, aby poslední očko by~o obráceno na venek,
aby nový výhon se mohl volně vyvinovati.
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Uvedeným způsobem se mohou ošetřovati všecky stromy,
vyjma broskví. Krátký řez se provádí tudíž u jabloní a hrušní.
Zaštipováním a podzimním řezem se všechny druhy donutí, aby
tvořily květy blízko ve_doucích větví.
Také mačkání plodonosných ratolestí a poloviční nalomení
v pozdním létě se zhvrhuje. Tvoření květných puků se děje již
v červnu a proto již v tuto dobu nutno v tom směru pracovati,
má-li se účelu dosáhnouti.
Ačkoliv jest to samozřejmé, podotýkám přece, že plodono~né
ratolesti se nemají nikdy přivazovati na drát nebo latě (vyjma
broskví), pouze vedoucí výhony se přivazují. Plodonosné ratolesti
musí se i s plody samy unésti a možn~ jest to přirozeně při krátkém
řezu spíše než při dlouhém.
Při zimním řezu musíme pamatovati na to, že všecka očka,
nad kterými se výhon uřízne, v příštím jaře určitě vyraší, a že tedy
není mnoho místa mezi dvěma vedoucími větvemi, poněvadž každé
plodonosné ratolesti zbývá pouze as 17 cm délky k disposici.
Srůstání výhonů jedné větve do druhé se musí rozhodně zameziti.
Z toho důvodu jest krátký řez nutný.
K provádění zimního řezu jest jistá zručnost nutná. Pak to
jde rychle a jistě. Nesmíme snad ze slitování nebo z jiných pocitů
nechati výhony delší než co předepsáno. Dále jest dobře, když
máme trochu zručnosti se řezem a lásku k věci, pak se zcela
jinak pracuje.
Stále nutno opakovati: více odvahy, ne tak úzkostlivě počítati
a váhati, nemůže se mnoho zkaziti, vždyť to opět vyroste. Na ně
jakém očku sem tam nezáleží a nějaká milimetrová přesnost u plodonosných ratolestí neexistuje; to musí jíti rychle.
Je-li několik nebo mnoho květných puků na plodonosné ratolesti, stačí, když ponecháme pouze dva a ostatní odstraníme. Tím
ušetříme stromu práci se zbytečným vyživováním mnoha květů a
docílíme tím to, že se strom nevysílí, t. j. že nikdy nemusí tolik
plodů vyvinouti ke zralosti, takže mu pak nezbydou žádné stavební
látky k vytvoření nových květných puků pro příští rok.
Plodonosné ratolesti můžeme směle těsně u květného puku
řezati bez obavy, že by výhon zaschnu!, když by nebylo aspoň
1 listové očko nad ním. Na spodu každého květného puku sedí
obyčejně 1 listové očko, které po odkvětu začne rašiti a tak při
vádí plodonosné ratolesti nutné živiny. Při pec k o v ý c h str omech toto pravidlo ale ne p-latí, u těchto jest lépe nechati dvě
listová očka nad květným pukem, jinak snadno dostaneme mrtvé
větévky, poněvadž spící očka u třešně, slívy a meruňky
c hy b í. Veškeré řezné rány se postupně zacelí a natírání voskem
není nutné.
A nejen všecky tvarové stromy a zákrsky každého stáří a
tvaru se takto ošetřují, nýbrž také í vysokokmeny a polokmeny,
pokud jsou mladé a snadno dosažitelné. Poněvadž poměry vzrůstu
jsou u těchto tytéž, proto se může i tentýž řez použíti.
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Zajisté, že mnohý k této radě bude potřásati hlavou, dopoale každému, kdo by chtěl míti k r á s n o u k o r u n u na
svých vysokokmenech, které se nemusí nikdy řezati pilkou, aby
prováděl tento racionelní řez a pěstoval větve v seriích. Všeobecně
jest zavedeno míněni, že vysokokmen jest nejpřirozenější tvar a
zákrsek pak umělý. Ve skutečnosti tomu jest ale op ač ně. Každý
vysokokmen jest původně zákrskem, jehož kmen jest do výše as
2 m zbaven postranních větví. (Necháme-Ii volně stojící jednoletý
šlechtěnec jabloňový neb hruškový volně růsti, povstane zákrsek,
většinou s vícero kmeny, ale nikdy vysokokmen.) Poněvadž všecky
postranní výhony pomáhají přitahovati surovou šťávu, jsou proto
cennými spolupracovníky na celé činnosti stromu a proto se zákrsek
lépe daří, rychleji a silněji vyroste, rodí větší a lépe vyvinuté plody
než vysokokmen, neboť u tohoto musí šťáva namáhavě stoupati
vysokým kmenem bez pomoci postranních větví, s čímž jsou ovšem
spojeny různé nevýhody. Tím ale nechci nikterak snad bojovati
proti vysokokmenům, naprosto ne! Musím ale vystoupiti rozhodně
proti hojné oposici proti zákrskům a tvrdím : "tvar str o m u má
b ý t i v o I e n d I e p ř í t o m n ý c h p o m ě r ů a o k o I n o s t í".
Máme-li -pozemek, který můžeme oplotiti a kde se není co obávati zajíců nebo lidí, jsem rozhodně pro vysázení zákrsků, polokmenů, špalírů atd. Naproti tomu jest pro aleje, jakož i pro otevřené plantáže a vůbec na volné pole jedině vysokokmen vhodný.
Vysokokmeny skýtají mimo to tu velkou výhodu, že se pod nimi
může choditi, jezditi a jiné plodiny pěstovati.
Po ukončení zimního řezu se mají všecky stromy bez výjimky
zdůli až nahoru natříti vápnem a pak špalíry opět lehce lýkem
přivázati. Pevné přivázání se vykoná teprve na jaře, a to silné
větve vrbami nebo kokosovými provázky, slabší lýkem. Aby se
mohlo povápnění státi kolem každé větve, provádíme zimní práce
následujícím pořadem: nejprve uvolníme všecky vedoucí větve, pak
provedeme zimní řez a konečně nátěr vápnem. Po tomto se pak
každá větev lehce přiváže. Aby nátěr držel až do jara a dobře
účinkoval, přidá se něco hlíny, a dle nových zkušeností 15% stromového karbolinea. Směsí touto se natírá pomocí štětky. Tímto
nátěrem se kůra zmladí, jakož i mnohá rána se lépe zacelí. Hlavně
pak chrání vápno na jaře před zmrznutím. Na jaře jest kůra natřených stromů lesklá a zdravá. Nějaké špatné následky nebyly
dosud konstatovány a proto se každoroční vápnění velmi doručuji

poručuje.

Se zimním řezem možno začnouti po opadání listů.
Takto má stonásobný majitel stromů až do jara práci, ale
jinak to nejde. Každopádně platí pravidlo: na stromech možno
řezati po celý rok, jen ne za mrazu. Takto se rozdělí celé ošetřování as na 300 dní, a doporučuji každému majiteli stromů dů
razně : 1. svoji zahradu vyzdobiti co nejlépe vysázením různých
tvarových stromů, 2. jemnější práce vlastnoručně prováděti a nedělati se závislým na střídání personálu a jeho odborných znalostech,
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dobré vůle a obratnosti, 3. tuto methodu podrobně prostudovati
a použíti a ne s·e nechat přemluvit od různých apoštolů a umělců,
jichž j~st mnoho a snad to jinak prováděti.
Učelné a odborné pěstění jemného ovoce dá pěkný výtěžek,
jest zdravé a způsobuje mnohou radost, zábavu a potěšení. Kdo
se bude přesně dle tohoto spisu říditi, docílí jistě dobrých výsledků.
Různé řezy v různých případech jsou na připojených obráz'h znazorneny.
.
CIC
v

roce přinésti ovoce. Během druhého roku se musíme starati
o to, aby vyrostl blízko vedoucí větve opět nový náhradní výhon,
který ve třetím roce rodí, a který vyvine opět nový náhradní
výhon atd.
Celá ta věc jest tedy velmi jednoduchá a jak se provádí
uvidímé brzy; nyní ještě poznámku: u hrušně, jabloně, třešně a
meruňky není každoroční vypěstování náhradních výhonů zapotřebí.
U těchto stromů přivedeme nejspodnější očka mladých výhonů
zaštipováním na 10 cm (6-8 listů) k tvoření květů a na těchto
krátkých výhonech se vytvoří při správném ošetřování každoročně
nové květy. _
U broskve musíme naproti tomu nechat výhony dorůsti na
30 cm délky a pak je teprve zaštipujeme. Na této délce jest as
20 listů, v jejichž paždí
se nachází 1- 3 očka.
I
Když jest strom již as
.,....
I

"""

Lorettův řez.

V poslední době se v různých časopisech doporučuje tak zv.
Lorettův řez; v pomologickém ústavě v Bohonicích u Brna se
provádí ve větším měřítku a velmi doporučuje. ježto dosud nemám
vlastních obsáhlých zkušeností s tímto řezem, nemohu podati úsudek
a k vůli celku zde uvádím hlavní zásady. Lorettův řez jest vlastně
jen řezem letním a spočívá na častém a silném zaštipování letorostů.
První řez se provádí začátkem června; při tom seřízneme
veškeré letorosty na 2 nejnižší spící očka ; listy pod těmito nutno
šetřiti . Vedoucí letorosty se přirozeně nezaštipují. Nové letorosty,
z těchto patek vyrostlé, seřízneme opět tak krátce, a to když
dosáhly délky 20-25 cm. Tímto stálým seřezáváním vytvoří se
během léta v paždí zbylých listů 2- 3 listové puky, které vyrostou
v příštím roce v krátké letorosty nebo normální výhony. Tyto poslední ošetřujeme opět tak. Takto dpcílíme množství krátkých
plodonošů a žádné dlouhé výhony, takže zimní řez prý odpadá.

~

čtyřletý, počne některá
očka přeměňovati též
v květné puky. K tomu
jest zapotřebí předně,
aby strom byl dobře

ij

'i

a
b
c
Obr. 277.-279. Různé puky hro·
skvi ; a = obyčejný listový puk;
b = listový a vedle květný puk ;
c = ma 2 květné puky a uprostřed listový ; výhony s puky dle
c jsou nejlepší.
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6
vyživován, za druhé,
f
I
aby byly listy plným
.J.
jižním sluncem osvět
I
"lovány a ničím nezaI
stíněny, a za třetí, aby
byly listy velké a zdravé
·.
a ne napadené škůdci
rostlinnými a hmyzem.
Proto smíme sázeti Obr. 280. Kostra pro broskve; hlavní latě dáme
mezi ně pak tenké hůlky na
broskve jen na jižní, na 60 cm od sebe,
10 cm od sebe.
jihovýchodní a jihozápadní zdě, jinak mají pak plody menší cenu. Broskve na zákrscích se mají sázeti jen na chráněné místo, jižní svahy a pod., a
skoro nic se na nich neřeže.
~

Broskve.

~

I

~

~

Pec k o vice.
Broskev nasazuje květy
jen na I oň s k fc h výhonech,
kdežto ostatní stromy {vyjma révu), nasazují květy většingu na dvou - tří i víceletém dřevě. Rez a ostatní ošetřo
vání (vyvazování, zaštipování atd.), se
musí této zvláštní povaze přizpůsobiti
a 7 pěstitel to musí přesně věděti, má-li
vědomě k cíli pracovati. Nejprve se
musíme snažiti vypěstovati několik vedoucích větví v dobrém tvaru; na
těchto větvích se pak vypěstuje jistý
počet stejnoměrných pI od o v ý c h v ýh on ů. Tyto mají vyvinouti květy a
plody, ale také vždy jeden náhradní
plodový výhon, který má v následujícím

ř
1

~

~

Podložka pro broskve.
Pro sušší písčité půdy jest nejlepší podiožkou broskvový
semenáč; pro špalíry jest lepší žilienka, poněvadž pak nerostou
tak bujně.
Dříve, nežli broskve sázíme, musíme půdu pečlivě připraviti,
a to hodně široko a daleko okolo zdě. Nesmíme zapomenouti při
míchati do půdy vyjma jiných hnojiv (fekálie), též hojně vápna,
poněvadž broskev velmi mnoho vápna potřebuje. Vápnem nemůžeme nikdy přehnojiti. Sázel jsem 15 broskví do hrnců, do
země, ve které bylo polovic vápn? - ~"1.-.· · =r n4nosu ze řeky a
výsledky byly skvostné, obdi .. '

".
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Kostra pro broskve.
Z a ř i ze ni k o st ry se musí státi vždy před sázením. O tomtó
bodu jest obšírně pojednáno na jiném místě. Zde budiž podotknuto
pouze to, že nejtrvanlivější a tudíž nejlepší připevnění špalíru se
děje tak; že do zdi zasádrujeme železné skoby s otvorem na konci,
skrze ně~ se protáhnou vodorovně dráty a pomocí napínače se
řádně napnou. Tyto dráty napneme 40 cm nad sebou, a připevníme
drátem na ně laťky nebo
bambusové hůlky kolmo a
pevně, aby se nemohly pohybovati. Takto postavené
špalíry vydrží přes 50 roků.
Laťky nejprve natřeme
dvakráte bílou olejovou
barvou s fermeží. Vzdálenost hlavních latí (2•2 cm
široké, 1'8 cm silné) nebo
bambusek musí býti u broskví 60 cm {u jiných stromů
35 cm). Tuto dvojnásobnou vzdálenost potřebujeme
proto, poněvadž plodonosné výhony broskví jsou
30 cm dlouhé, kdežto při
jiných stromech pouze 10
až 15 cm.
Nyní ale musíme při
broskvích dáti mezi hlavní
latě několik slabších hůlek
ve vzdálenosti as 10 cm,
poněvadž broskvové plodonoše musíme stále přiva
zovati, aby mohly 1-3
plody unésti, aniž by se
ohýbaly, čímž by pak. vyživování plodů bylo špatnější.
Obr. 281. Broskev tvaru U před vyvázáním.
T t
1b• t
t
Foto ze zahrad autorových,
Y O S a e, • ZV. varovací hůlky nebo laťky
nebo bambusky natřeme také bíle a dáme vždy mezi 2 hlavní latě
5 těchto slabých. Na hlavní laťě se připevní jen vedoucí větve.
Pouze na takovém korektním špalíru jest možno pěstovati dokonalý a krásný broskvový tvar.
Který tvar broskve jest nejlepší?
Jako nejlepší tvary mohu jmenovati pouze čtyři, poněvadž
ostatní mají různé "" · -p1ódový V) ••

Jest to tvar U, dvojité U a verierka se 4 větvemi a konečně
palmeta zpeřená.
K jednoduchému U potřebujeme 2 hlavní latě, k dvojitému 4.
Dvojité U jest nejpraktičtější a každého naplní obdivem, když
bezvadně tvarovaný strom jest obalen hojnými, krásnými plody.
Oba tvary se dají snadno vy pěstiti. Na špalírech se mají pěstovati
pouze nejlepší odrůdy. Když si nechceme koupiti již hotové tvary
{což jest vlastně nejlepší), koupíme si jednoleté šlechtěnce na
žilience šlechtěné a odřízneme všecky vedlejší výhony
a střední výhon se seřízne
as na 50 cm nad šlechtěním.
Potom jej vsadíme přesně
mezi 2 latě, tedy na 30 cm
od každé, a vždy tak, aby
řezná plocha po čípku byla
obrácena ke zdi.
Broskve jest nejlépe
sázeti v březnu a dubnu,
poněvadž tak nemáme ztráty
mrazem. Krásné a bezvadně
tvarované broskve ve tvaru
U, dvojitého U a verierky
i5em viděl u Gauchera ve
Stutgartě; fotografie těchto
jsou vyobrazeny v jeho výborné knize. Také pan Dr.
Dohnálek v Háji má rovněž
vzorně vedené broskve na
zdi {viz obr. 285.).
Vypěstování

tvaru U.

Podzim prvého rok u.
Jakmile první lístky
jsou viditelny, musíme za- Obr 282. Broskev po vyvázání. Slabé laťky
(b a mbusky) se připevní n.l 10 cm od sebe;
počnouti s tvarováním. Ve
výšce 40 cm nad roubováním letorosty se prořeží tak, aby nebyly hustěji
vyhledáme, jest-li náhodou než 10 cm n11d se bou a všecky se přiváží
tam nevyrašily dvě naproti vodorovně a v délce 25 cm . zaštípnou. Foto
ze zahrad autorových.
sobě ležící očka, což ve vět
šině případech na dobře vyživovaných jednoletých šlechtěncích nalezneme. Tato obě očka
nám dají hlavní větve pro U a také pro dvojité U. Nyní připev
níme vodorovně za tato očka tvarovací laťku, 65 cm dlouhou pro
U a 125 cm pro dvojité U.
Zacházejte šetrn~
. s .kniho ul
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Nejprve pěstování tvaru U. Vodorovnou tvarovací laťku pnpevníme drátem k hlavním latím a sice přesně vodorovně, nejlépe
pomocí vodováhy. Také všecky ostatní slabé laťky připevníme
k této vodorovné laťce, která má ležeti as 1/ 2 cm výše nad oběma
výhony. Když jest vše obstaráno, . počkáme as 8 dní; . potom jsou
oba výhony as 10 cm dlouhé a . musíme je vlhkým lýkem . při
t~~fiOU~i k vodorovnév lať:e. Ale pozo:ně! Za da~ších 8 d~í je o~ět
pnvazu1eme,.a pak opet, az dorostou az ke kolmym hlavmm labm.
V ~~rvenci jsou již tak daleko
a nyní oba výhony- zahneme
pěkně vzhůru a necháme je
dále růsti, a častěji je přivá-_
žeme, aby rostly rovně.
Co ale nyní s ostatními
četnými výhony, které vyrů
stají? Tyto se postupně ostrým nožem ořezávají; nejlépe
se hodí k tomu roubovací
nebo očkovací nůž.
Na]ednou se odřezávati .
nemají, poněvadž snadno by
nastala porucha v oběhu šťáv,
což broskvím vdice škodí.
Také další práce v létě, tedy
zaštipování a zelený řez, se
smí jen postupně provádět i ,
a to vždy as ve třídenních ·
periodách.
Nyní vezměme příklad
jiný. Máme jednoletý šlechtěnec, na němž ve výšce
40 cm nejsou žádná protilehlá,
ani blízko stojící očka. V Ll- .
kovém případě musíme vhodné očko hledati níže; z tohoto
očka vyrostlý výhon přivá
žeme na kmen ~ n:ch~me ho Obr. 283. Broskev .ve tvaru U před vy. tak dlouho růsti, a z preroste
vázáním. Fo to ze zahrad autorových.
as 5 cm nad vodorovně připevněnou laťku. Nyní ohneme konec výhonu tohoto vodorovně
napravo nebo nalevo, a to tak, aby na opačnoů stranu bylo namířeno vhodné očko, podobně, jako když tvarujeme dvouramenný
vodorovný kordon (obr. 192.). Přivázaný konec tvoří již jedno
rameno. Tímto ohybem povstalá nepatrná porucha v obě·hu šťáv
má za následek, že ono protilehlé očko také vyraší a vytvoří tak
druhé rameno. Aby se vyrašení tohoto očka kště více podporovalo, zaštipneme konec výhonu o několik cm. Cípek se v červenci
hladce seřízne.
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Při řezání musíme používati ostrého .nože, poněvadž rány na
broskvích se velice zvolna zacelují a snadno zasýchají, což mívá
špatné následky. Větší řezné plochy musíme hned voskem zamazati.
Ohýbání z vodorovné plochy·: do kolmé nesmí se díti tak
ostře, jako při jádrových stromech.
Řez ve druhém roce.
Když listy opadají, přikryjeme špalír chvojí~, jež odstraníme
na jaře teprve tehdy, když přešly
květnové mrazy. Po odkrytí následuje zimní řez, který pozůstává
v tom, že obě -ramena seřízneme
o 1/ 3 jich délky, ale vždy na čípek,
který Je v červenci odřízne.
Rez v květnu má za následek,
ze všecka očka na obou vedoucích výhonech vyraší. Tyto nové
výhony pak jmenujeme plodonosnými výhony či plodonoši, neboť
ony jsou určeny k plod no st i,
kdežto vedoucí větve jsou určeny
k vytvoření tvaru a k nošení plodonosných výhonů.
V brzku nastane pak opět
nová práce. Nejprve vidíme příliš
mnoho výhonů; někdy stojí 2-3
těsně vedle sebe; tyto prořežeme
tak, aby nebyly hustěji, než 10
cm nad sebou, dále odstraníme
všecky výhony, které rostou do
předu, nebo ke zdí.
·
· <; Opět uplyne 14 dní a bujnost
vzrůstu jest velkolepá. Jednotlivé
výhony jsou již 15-25 cm dlou·hé;
takové musíme již přivazovati a
to skoro v pravém úhlu k vedoucí
kolmé větvi, tedy vodorovně. Nyní
Obr. 284 Táž broskev po vyvázání.
vidíme, jak jsou tyto tenké hůlky
Slabé laťky (bambusky) se připevní
na 10 cm od sebe; letorosty se pro·
na 10 cm vzdálené, potřebny; na
řeží tak, aby nebyly hustěji než 10 cm
tyto se lépe přivazuje než na
nad sebou, všecky se přiváží vodotlusté latě a spotřebuje se méně
rovně a v délce ·2S cm zaštípnou. Foto
lýka. Konečně jsou všecky výhony
ze zahrad autorových.
vyvázány a strom tvoří stejnoměr
nou plochu. Oba vedoucí výhony dosáhly mezitím metrové délky,
oba jsou stejně dlouhé a silné, což jest velmi důležité .
Ř e z z a z e l e n a v 1 é t ě.
As v polou června mnoho plodonosnÝ.ch výhonů již dosáhlo
určenou délku 30 cm; uprostřed mezi oběma rameny se výhony
llealiňte p1'et6.T
:Ne:-4ahýb,.>jte

listOI
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již dotýkají. Nyní započneme se zaštipováním, neboť výhony se
nemají pokrývati navzájem. Nehtem 2aštipneme as 5 cm z takových,
30 cm dlouhých výhonů, za týden dorostou další, až konečně jsou
všecky zakráceny. To má ale ještě jiný a důležitější účel. My si
přejeme, aby očka na dolejších výhonech sesílila, poněvadž si
přejeme plody spíše na spodnější třetině, poněvadž hořejší 2/ 3 stejně
každoročně se odříz
nou. Plody mají býti
blízko vedoucí větve. ·
Ale ještě jiná důležitá
příčina nutí nás k zaštipování na 25 cm
délky. My tu chceme
zvláště
n e j s p o dn ě j š í o č k o plodonosného výhonu sesíliti, poněvadž jej potřebujeme na každém
plodonosném výhonu
pro jarní vyrašení nového, náhradního výhonu. Bez zaštipování
bychom neměli žádnou
náhradu na nejdůleži
tějším místě, t. j. blízko
vedoucí větve. Když
se nám nepodaří toto
očko k vyrašení při
vésti a stane se tak teprve as 15 cm od kmene, tu zůstane toto místo vždy holé, a když
se toto po více roků
opakuje, mají všecky
plodonosné
výhony
Obr. 285. Broskve na domě. Hlavní zásadou při
ošetřování broskví na zdi jest, vyvazovati veškeré
dlouhá holá místa a
letorosty vodorovně a v délce 25 cm zaštípnouti.
na vývin plodů není
Na obrázku jest vodorovná poloha všech plodonošů
mezi hlavními výhony
jasně viděti. Foto ze zahrad p. Dra Dostálka v Háji.
žádné místo. Strom
přišel z tvaru a musí se to odstraniti.
Tedy pilně zaštipovati a dobře pozorovati.
Nesmíme ovšem očekávati, že broskve již v prvém roce vyvinou květy. Nejprve se musí aspoň poněkud sesíliti a místo vyplniti,
a pak přijde úrodnost sama. Jakmile má strom vyvinouti plody,
ochabne vzrůst a všecky stavební látky se použijí k vývinu plodů.
Tedy trpělivost.
Zaštípnutím na 25 cm se nepřivedou snad všecky plodonosné
výhony do klidu, nýbrž vyraší opět z jednoho, nebo více oček,
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na každém výhonu povstane několik předčasných letotostů. Nyní
se děje většinou chyba, a to tím, že každý tyto letorosty také
jen:zaštipne. Zde musíme provésti tak důležitý a t. zv. "řez za
zelena" či krátce "zelený řez"; při tom se každý plodonosný

Obr. 286. Broskve na zdi; letorosty se musí vyvazovati vodorovně a v délce
25 cm zaštipnouti; směrem dolů možno též vyvazovati, ale ne vzhůru. Foto ze
zahrad autorových.

výhon, na němž předčasné letorosty vyrašily, seřízne až na n ejd o 1e i š í před čas n ý I e t oros t. jest-li při tom seřízneme 3,
nebo 5, nebo 10 předčasných letorostů, jest zcela lhostejné; zůstati
smí pouze jeden, a to ten nejspodnější. Vše ostatní se odřízne
z:a poškození neb pošpiněni knihy
plati ae náhrada.
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a zbylý se také ještě zaštípne. Když pak nastane opět další vyrašení z těchto předčasných letorostů, provedeme opět zelený řez
až na nejspodnější letorost, a tak máme stále jen jednoduché
plodonosné výhony bez rozvětvení.
Tento druhý zelený řez jest
ale jen zřídka kdy zapotřebí, poněvadž mezitím nastane podzim
a strom jde do zimního klidu. Opět
se přikryje a teprve v dubnukvětnu odkryje.

Plodonosné starší výhony seřízneme při zimním řezu bez
výjimky na 1 očko, ale hladce a ostrým nožem. Květy stejně
ještě nejsou a když, tak přec nám jde hlavně o to, aby strom
vyrostl a sesilil, a proto také musejí květy padnouti.
Celý strom má po jarním řezu jen 2 hlavní větve, na nich
pak zcela krátké zbytky {jen s jedním očkem) loňských plodonosných výhonů.
Další práce jsou pak již známé: přivazování nových plodonosných výhonů, které z oněch oček vyrostly; vyroste-li jich více,
ponechá se pouze ten nejvhodnější. Každý výhon se musí přiva
zovati co možná vodorovně; to jest velmi důležité. Všecky se
zaštipnou opět na délku 25 cm a při předčasných výhonech se
provede opět zelený řez.
Další rok.
Opět uplynul jeden rok, přichází čtvrtý a stále
jest totéž ošetřování nutné; strom jest skoro již na
konci špalíru 3 m vysoko a v květnu třetího roku
(mnohdy již ve druhém), se ukazují již pod chvojím
květy a jaké množství nádherných květů. Skoro každý
výhon má nějaké a to 20-40 květů. Co nyní? Když
necháme vše tak, ·tu nasadí na '!ětšině výhonů, ale
vždy jen na konci, 6-10 plodů, což jest příliš mnoho
na strom, od kterého můžeme žádati nejvýše as 50
až 60 plodů, které pak dosáhnou plné dokonalosti
ve velikosti, barvě a jemnosti. Tedy opět nůž do
ruky, a na každém kvetoucím výhonu odpočítáme
od kmene 6 květů, a zbytek výhonu odřízneme. To
Obr. 289.
Jednoletý šlejistě každého zabolí. Dole leží více květů než na
chtěnec brostromě. Ale nic platno; kdybychom tak neučinili,
skvový s naučiní tak strom sám, ale na nepříznivějších místech,
značeným
totiž shodí nesčetné neoplozené květy a později sta
řezem.
malých plodů, poněvadž není vstavu je všecky vyvinouti. Proto raději stromu ušetříme mnohou práci a zachováme
náš pěkný tvar dále. Musíme mysliti také na pozdější léta, neboť
co bychom z našeho tvaru pak měli? Tímto způsobem lze docíliti
každoročně velké úrody a více nemůže nikdo žádati.
Dále: veškeré plodové výhony, které nemají květy, seřízneme
hned na ono důležité nejspodnější očko! Zde vyroste pak opět
onen náhradní výhon. Jak ale dostaneme také z kvetoucích výhonů nezbytné náhradní výhony? Dík naší energii, že jsme ponechali pouze 6 nejkrásnějších květů a seřízli jsme výhon na
12-15 cm; brzy se ukáže, že vedle každého květu bez výjimky
yyroste letorost a dokonce i z onoho nejspodnějšího očka vyroste
Jeden. Tedy tento I e to ros t z tohoto nejspodnějšího očka
vezmeme přirozeně za náhradní výhon; přivážeme ho
~uá nad nebo pod kvetoucí výhon, pak jej zaštípneme na 25 cm atd.
Jak vpředu uvedeno, úplně bez ohledu na tento kvetoucí výhon.

/

/"

Obr. 288. Bohatě olistěná větévka má plody mnohem větší, šťavnatější a chutnější.

Jarní řez ve třetím roce.
Vedoucí větve se seříznou jako předešle o 1/ 3 až 1/ 2 na čípek,
event. vedlejší výhony na nich seřízneme až na 1 očko, a když
toto očko sedí těsně u větve, tu jej až po toto odřízneme. Opět
vhodné výhony ponecháme a později přivážeme, nevhodné odstraníme.
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Další pěstění dvojitého U broskvového.
Tento tvar pokrývá 4 hlavní latě a jest tedy 2"40 m široký.
Započnu tam, kde jsme při jednoduchém U získali obě spodní
ramena. Při dvojitém U vedeme každé rameno 60 cm daleko, pak
v oblouku vzhůru, tedy každý uprostřed mezi krajními 2 latěmi.
Výpomocná hůlka pomáhá k přesnějšímu tvaru. Když jsou již 30 cm
kolmo, připevní se v této výšce opět vodorovná tvarovací hůlka;
zde se musí každý výhon rozdvojiti k vypěstování U. Ostatní jest
vše popsáno při jednoduchém U a provádí se vše právě tak.
Při protrhávání plodů odstraníme v prvé řadě vždy ty, které
rostou dozadu.

Mimo tohoto náhradního výhonu najdeme na každém kvetoucím
výhonu dalších 6 - 10 výhonů, které všude bujně vedle květů
raší a vše hrozně houstne. Proto také všecky tyto výhony až na nejhořejší, zakrátíme as na 10 cm, aby tak přiváděly
plodům co nejvíce potravy.
Nyní máme tedy mimo náhradního letorostu ještě na konci
jeden letorost za šestým květem, který musíme ponechati, aby
jeho listy přitahovaly surové potravní látky, tyto zpracovaly a tak
blízké plody vyživovaly. Jakmile tento nejhořejší výhon má více
než 6 listů, zaštípne se· také, poněvadž jej delší nepotřebujeme.
Když plody sklidíme, seřízneme celý plodový výhon až po
onen náhřadní. A takto má pak strom do zimy opět jistý počet
dobře:: rozdělených výhonů, které v příštím roce zase tak ošetřujeme.
Bylo mi dobře porozuměno? Na každém výhonu ponecháme
tedy nejvýše 3 plody, dále každý plodonosný výhon smí míti jen
jeden výhon na konci, který se ale as na 10 cm zaštípne; mimo
to máme náhradní výhon
z nejspodnějšího očka vyrostlý, který zaštípneme na 25
cm, ale teprve, když jest již
30 cm dlouhý. Při nepřízni
vém počasí v době květu se
snadno stane, že takový výhon shodí všech svých šest
.
květů poněvadž je hmyz neObr. 290. Dvouleta broskev ve tvaru nepra! .
.
videlném s naznačeným řezem.
navsbv1l a neoplodml, anebo
bylo studené a deštivé počasí, nebo výhony onemocněly (mšice, houby, kadeřeni listů aj.);
v takovém případě nemají tyto květné výhony žádný účel a seříz
neme je až na ne j spodně j š i očko, které tak jako tak jest
k vytvořeni náhradního výhonu určeno.
Také se stává, že všecky plody ve velikosti ořechu opadají.
A i v tomto případě seřízneme výhon až na nejspodnější očko;
abychom docílili pěkný náhradní výhon. Methoda tato se mi zdá
velmi jednoduchou a již nesčetným interessentům jsem ji vysvětloval a demonstroval na mých nebo jejich stromech a bylo
mi vždy porozuměno.
Když vedoucí větve určenou výšku dosáhly, seřízneme je
vždy při zimním řezu až na 1 očko (na čípek), a z tohoto očka
se pak vede další prodloužení a pak vždy v následujícím roce se
opět na 1 očko seřízne.
Jen takto ošetřovaAé stromy obnoví každoročně zdůli až nahoru plodové výhony a dole nebudou nikdy holé, což jinde skoro
všude na broskvích vidíme.
Jiný způsob nás nepřivede k stejnému cíli a proto každý jej
může směle vykonávati.
Kdo nemá trpělivost k těmto pracem, nechť sází a pěstuje
nepravidelnou vějířovitou palmetu.

Povšechné

ošetřování

broskví.

Co se týče ošetřování špalíru budiž ještě podotknuto, že
jest nutné: několikeré postřikování 1/ 2 % Bordeléskou směsí, časté
postříkávání čistou vodou a na podzim před přikrytím chvojím
postříkáni vápenným mlékem, do nějž přidáme něco hlíny, hovězí
kr~e a kravince; také něco modré skalice můžeme přidati. Mšice
štítkaté rozmačkáme.

x
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Obr. 291. Čtyřletá broskev ve tvaru nepravidelném, zpeřeném, s naznačeným
řezem.

Velmi důležité jest toto: v dob ě, k d y ž s e tvoř í v pI odech pecka, t. j. když jsou as jako lískový ol-ech
v e 1i k é, n e s m í s cr b ros k v e z a 1é v a t i a n i h n oj i ti, p r otož e by pI od y op ad a 1y; doba ta trvá 3 týdny. Pak ale nutno
vydatně zalévati, případně i tekutě přihnojovati.
Nejvhodnější odrůdy.

V Říhově "Českém ovoci" jsou uvedeny odrůdy: Amsdenova
(koncem července), Alexandrova raná (konc. července), Beatrice
raná (koncem července), Riversova raná (zač. srpna), Haleova
raná (zač. srpna), Triumph (pol. srpna), Madlenka bílá (pol. srpna),
Bugiodego (konc. srpna), Dufourova (konc. ";rpna), Miluše (Mignon)
raná (pol. srpna), Purpurová raná (konc. srpf!a), Madlenka čer
vená (konc. srpna), La France (konc. srpna), Safránová (koncem
srpna), Doueská (konc. srpna), Conklingova (konc. srpna), Krá-
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lovna zahrad {konc. srpna), Venuše {pol. září), Chartreuská (konc.
září), Valparaiso {zač. října), Croncelská raná nektarinka (konc.
srpna), Elrugeova (zač. září), F elignyská {zač. září), Elberta, Wilder
(červenec), Galandova {pol. září), Meruňková broskev (konc. září),
Willermozsova {konc. září). Mimo to jest ještě velmi mnoho odrůd.

plodi'l nutné, chceme-li docíliti velkých plodů. Protrhávání se děje
as koncem června, když jsou pecky již vyvinuty. Až do té doby
strom sám mnoho plodů shodí, zvláště když má nedostatek potravy a vody. Z toho důvodu nesmíme s protrháváním příliš spě
chati. Vývin pecky jest pro broskev nejkritičtější doba a poznáme
to dle toho, že plody v této době nerostou. Teprve po vývinu
pecek počnou plody opět růsti.

Jak docílíme velkých plodů broskvových?
jest známo, že na stromech s bohatým, bujným a zdravým
olistěním jsou vždy plody větší, krásnější a chutnější, kdežto na
výhonech s chudým olistěním jsou vždy mnohem menší a méně
chutné, ačkoliv jsou na témže stromě a jsou těmitéž kořeny vyživovány. O tom se může každý sám přesvědčiti, kdo má broskvové stromy. Vidíme tedy, že mezi listy a plody jest úzká souvislost a že zdravý a bohatý vývin listů jest právě tak důležitý,

Pě~tovaní

broskve na zdi ve tvaru nepravidelném vějířovitém.
Broskve, jako všecky ostatní druhy ovocné, pěstujeme ve
tvarech pravidelných {tvar U, dvojité U, verierka a palmeta zpeřená
se šikmými větvemi) a nebo ve tvarech nepravidelných. Pěstováni
stromů ve tvarech pravidelných vyžaduje jistých znalosti v řezu.
Pěstováni ve tvarech pravidelných přešlo k nám z Francie, kdež
se doposud hojně provádí.
Někteři odbornici tvrdí, že správně ošetřované nepravidelné
palmety dají téměř ještě vice ovoce, než korektní tvary.
jsou některé autority, jako Gaucher a Pekrun, kteří nepravidelné tvary zavrhují, jiní, zvláště Goethe, je ale zase vřele
doporučuje.
Dříve než stromky ke zdi sázíme, musíme míti připravenou
a připevněnou kostru na zdi. O tom pojednáno podrobně vpředu.
První rok. K připravené zdi sázíme jednoleté šlechtěnce

a seřízneme je dosti krátce, t. j. as na 40 cm nad zemí (obr. 289.).
Na jaře vyraší několik výhonů, z nichž jen 4 necháme a přivážeme
je pokud možno vodorovně {obr. 290.) tak, aby střed zůstal
prázdný. Tento první rok vyrostou jen dřevné výhony, které při
řezu v druhém roce seřízneme a slabé zcela odstraníme.
Na zbylých výhonech vyrostou druhý rok po~tranni letorosty, na nichž se již květné puky nalézají. Všecky výhony nemůžeme nechati, poněvadž by se navzájem zastiňovaly; každý
výhon musí míti dostatek místa a světla, neboť od toho závisí
tvoření se květných puků a tudíž také plodů. Nyní platí pravidlo;:
všecky slabé výhony, byť měly i květné puky, se
b e z o h I e d u v y ř e ž í a p o ne c h aj í s e p o u z e s i I n é, vyvinuté s četnými květnými puky. Takébujné vlkyspřed
časnými letorosty se jakožto bezcenné vyřeží.
Každý zbylý výhon musí býti od druhého as 10 cm vzdálen.
Tím čelíme přirozené náchylnosti stromu pro vzrůst vzhůru. Střed
držíme pokud možno prázdný a tím podporujeme postranní vzrůst
{obr. 291.). Nejdelší výhony poněkud zakrátíme, ne však_ proto,
aby spodní očka lépe vyrašila, nýbrž proto, poněvadž broskvový
výhon vyvine tolik květů, že je všecky 11.emůžeme ponechati. Každý
v~hon má dáti nejvýš 2-3 plody. Cím více plodů na jednom
vyhonu, tím jsou menší a nevzhlednější. Pěstování na špalírech má
ale hlavně ten účel, abychom docílili krásných a velkých plodů.
Třetím rokem si počínáme opět tak. Postranní výhony
pnvazujeme stále vodorovně a spíše směrem dolů než nahoru. Ze

Obr. 292. Pětiletá broskev ve tvaru nepravidelném, zpeřeném, s naznačeným
řezem.

jako bohaté kořeny. Na větvích chudě olistěných nebo bezlistých
obyčejně plody postupně opadávají, poněvadž bez listů není jejich
výživa možna. Zůstanou-li na takových výhonech přece nějaké
plody, pak ale nedosáhnou nikdy takové velikosti a chuti. Spodní
výhon se nemůže počítati za vyživovací, naopak, ten ubírá potravu
pro svůj prospěch na úkor plodů. Když jest na stromě dostatek
bujně olistěných výhonů s plody, pak jest nejlépe, když takové
chudé výhony nad spodním letorostem odřízneme. Chceme-li však
i takové výhony zachovati, musíme tento spodní letorost stále za
4.-5. listem zaštipovati. Tím se dostane aspoň plodům na blízku
více potravy. Abychom bujné a zdravé olistění docílili, musíme již
v pozdním podzimu půdu kypřiti a hnojiti vápnem, kainitem a
Thomasovou moučkou. Lehké přihnojování na jaře a pak po nasázení plodů a po vývinu pecek, jakož i bohaté zalévání působí
proti kadeřavosti listů a proti hmyzu, a to zvláště u broskví při
zdi. Rovněž tak jest velmi prospěšné postříkávání broskví navečer
odraženou vodou. Při přílišném nasazení na plody jest protrhávání
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středu

vedeme několik nových výhonů, abychom měli náhradu,
kdyby některá větev odumřela (obr. 292.). Také staré, churavé
větve se odstraní a přiváží se místo nich výhony nové. Během
doby staré větve odumírají a nahražují se mladými a musíme stále
na to pamatovati, abychom měli v zásobě výhony, které k tomu
úř-elu použíti můžeme. Na mladých výhonech rostou nejlepší plody.
Meruňky.

velikostí a zvláště krásným vybarvením Krá 1o v s k á, nejlepší pro
tabuli avšak méně úrodná. Na zpracování jsou nejlepší Ho 1a n ds k á, L u i zet o v a, S y r i j s k á, U hI hor no v a.
Kéž přispějí tyto řádky k hojnějšímu vysazování meruněk ve
vhodných pro ně polohách; v polohách drsných, kde musí se krýti,
musíme se ovšem omeziti jen na využitkování zdí, ale i zde jsou
ještě výnosny. Bylo by to zajisté jen k prospěchu našeho ovocnictví, kdyby hojnějším pěstěním seznána byla jich výnosnost.

Většina pěstitelů ovocného stromoví má za to, že meruňka
při zdích s úspěchem dá se pěstiti. Jest pravda, že žádá
chráněné, teplé stanoviště, ale i takových poloh máme v republice
dosti, hlavně v české nížině a v poříčí Ohře. Zejména vhodné
11

nás jen

jsou svahy jižní a jihozápadní/ s přiměřenou ovšem půdou, kde se
meruňky s dobrým výsledkem na volném prostranství, a sice jako
zákrsky a polokmeny dají pěstiti. Stráně otevřené proti severu a
západu se naprosto nehodí, rovněž ne východní; poněkud přízni
vější jsou svahy jihovýchodní, ač i zde trpívají mrazy. Půda jest
nejvhodnější písčitovápenitá, nepříliš suchá, teplá, úrodná. Daří se
i v půdě špatnější je-li ovšem dosti teplá; ovoce nebývá však tak
vyvinuté a stromy dříve zachází než v půdě dobré. Za to však
bývají ranější, což padá též na váhu.
Jsou-li uvedené podmínky, týkající se polohy a půdy a zvláště
je-li to v blízkosti většího města nebo lázní a pod., jest meruňka
jistě nejvýnosnějším ovocným stromem. K této výnosnosti přispívá
hlavně její hojná, pravidelná a brzká úrodnost a dobré zpeněžení.
Rodí již v 3. roce po výsadbě a pravidelně ob rok. Cena nebývá
ovšem vždy stejná, řídí se úrodou a poptávkou, ale je jistě slušná.
Uvážíme-li, že meruňka dosáhne stáří as 30 let a za tu dobu že
dá nejméně 15 sklizní průměrně po 30- 40 kg shledáme, že snad
žádný jiný strom se jí výnosností nevyrovná, zejména je-li některé
ze zmíněných odbytišť blízko. Zákrsky sázíme na 4 m od sebe,
polokmeny na 6 m. Výsadbu provádějme na jaře. Při výsadbě seřízneme je jako jiné peckovice, v pozdějších letech omezíme se
pouze na průklest a jen netvoří-li se nám dostatečně obrost na
vedoucích větvích, zkrátíme tyto o 1/ 4 - 1/ 3 ; tento řez provádí se
spíše u zákrsků než u polokmenů a vždy na jaře. Před sázením
půdu vhodně upravíme přidáním kompostu do jam a nemá-li dosti
vápna, dodáme jí toto; žádajíť meruňky půdu na vápno bohatou.
Někdy se stává, že při vhodné poloze jest půda studená; v tom
případě doporučuje se sázeti meruňky šlechtěné na psím oku. Rovněž
doporučuje se tato podložka i pro tvary přístěnné, palmety; snášíť
na ní meruňka nejspíše řez. Jinak jsou pro ni podložky: mandloň,
vlastní semenáč, švestka a myrabolán.
Odrůd má meruňka hojně, nejlepší jsou následující: Bu s s i e rr es k á, ze všech nejúrodnější, velká, raná; Ho 1u b o v a jest nej·
větší, raná a úrodná. Z raných jsou nejdoporučitelnějši ještě
Ananasová a Velká raná. Z pozdějších vyznamenává se

Obr. 293. Meruňka "Velká ranná" s plody. Foto ze zahrad autorových.

Kdož máš vhodné místo pro ně a odhodláš se k jich výsadbě,
opatř si stromky zdravé, řádně vyvinuté, na správných podložkách,
od čehož jest závislým výsledek. Poněvadž meruňka tak bujně
neroste jako broskev, nehodí se tak na palmety s vodorovnými
větvemi. Také vzdálenost ramen neobnáší 60 cm jako u broskví,
nýbrž 35 cm.
Dá se ale také výhodně pěstovati na volně stojících špalírech.
Miluje hojně tepla a když toto má, nemusí míti zvlášť mnoho
slunce; v teplých krajinách se daří i v polostínu, t. j. na severovýchodních a severozápadních stěnách.
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Plodové ratolesti snesou dobře řez a nemusí se přivazovati
jako u broskví. Na výhonech se vyvinuje mnoho trojitých poupat
jako u broskví.
Na hlavní větvi se vyvinují krátké i dlouhé výhonky; ty
dlouhé seřízneme as na 6 oček, krátké vůbec neřežeme a mohou
již v prvém roce míti ovoce. Ze zbylých 6 oček se vyvinou nové
výhony, z nichž ty krátké neřežeme; jsou-li to dlouhé letorosty,
zaštípnou se za 6. listem a v zimě tyto odřízneme až na nejspodnější výhon a tento pak seřízneme tak, aby měl as 5 trojitých
puků. Takto se plodonosné ratolesti stále zmlazují a více nemusíme na nich dělati. Ta k jako u broskví, jest i u meruněk důle
žito, aby letorosty se přivazovaly do vodorovné nebo aspoň šikmé
polohy. Kolmo stojící výhony nebo vůbec nevyvázané rostou příliš
divoce a zůstanou většinou neplodnými.
Třešeň

a

višeň.

Třešeň na špalíru nemožno rozhodně jmenovati jako výnosný
strom, ale pro domácí zahradu na zdi jest doporučitelná. Předně
jest to krásný strdm, dá se lehce pěstovati, není vybíravý a · daří
se i na zdech, kde se jiné ovoce nedaří, a konečně jsou plody
v domácnosti velmi hledané a vítané. Celkem se tudíž méně hodí a
málo pěstují, poněvadž se nedá tak snadno udržovati ve tvaru.
Višeň jest stvořený špalírový strom a to nejen oblíbená
Amarelka stinná, nýbrž i četné jiné odrůdy.
Nejčastější tvar jest palmeta s vodorovnými větvemi (pro
nižší zdě) a tvar U (pro vyšší zdě). Mimo to se pěstují ve tvaru
nepravidelném, ano i na kolmém kordonu.
Plodové výhony se nechávají delší a přivazují se jako
u broskví, vodorovně.
Zaštipování se děje až do konce června; po této době již
málo rostou do dřeva, nýbrž dají veškeré potravně látky na tvoření
se květných puků a plodů. Proto řežeme začátkem července
plodové ratolesti úplně, čímž si ušetříme zimní řez. Při tom musíme
hleděti, aby byly plodové ratolesti stále krátké a blízko hlavní
větve. Tímto letním řezem ušetříme mnoho času; zřídka se stane, že
pak ještě vyraší nějaký výhon. Na jaře (v březnu), když puky počnou
nalévati, či botnati, odstraní se pak dodatečně vyrostlé výhony.
Na loňském vedoucím výhonu se letorosty zaštipují za 6.-8.
listem, aby spodní očka se dobře vyvinula.
Nejlepší višeň jest Krá I o vn a H o r t e n s i e; jest to skleněnka, začátkem července zrající. Plod jest velmi veliký, světle
červený. Vyžaduje lepší půdu, jest to ale nejlepší višeň.
_
G o b e to v a jest amarelka, koncem července zrající. Není
tak vybíravá, menší, velmi úrodná.
S I ad k o višeň O l i v e t s k á zraje koncem června_; jest
dosti veliká, tmavě červená, chutná a úrodná.

A m a r e I k a st in n á jest pozdě (v srpnu) zraJICi v1sen a
na nesluneční stěně se drží až do září. Plod velký, černočervený.
Nevyžaduje slunce, jest zdravá, ótužilá a velmi úrodná. Jest ale
také odrůda, která jest úplně neúrodná.
Mimo to jest ještě celá řada dobrých odrůd.

·N e ú r 6 dno st.
't

Příčiny

neúrodnosti a prostředky k docílení bohaté
plodnosti.

Nejéastěji slyším otázky, proč jsou některé st::-omy neúrodny
a jak je přinutiti k plodnosti? Příčiny neúrodnosti jsou velmi různé
a především musíme tuto příčinu zjistiti a dle toho pak můžeme
zaříditi odpomoc. Z pravidla se dají tyto příčiny snadno odstraniti
a kdyby každý majetník ovocných stromů pátral, a nebo nechal
si příčinu od znalce zjistiti, získalo by se mnohem většího zájmu
o ovocnictvíZa sklizeň ovoce by se velice zvýšila.
V následujícím uvedu
hlavní příčiny neúrodnosti
a prostředky k docílení
bohaté plodnosti:
1. U zákrskových a
tvarovaných stromů bývá
nejčastěji příčinou špatné
plodnosti nevhodná podložka, t. j., že i v dobrých
půdách jsou stromky šle·
chtěny na pláněti, místo
na zákrskové podložce.
Podrobnosti o povaze zákrskových podložek jsou
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Obr. 294-. U neúrodného stromu se odhrabe
zem aJpřeseknou 2-3 silné kořeny. Tím se
llurčitě donutí k plodnosti.

Obr. 295. Kroužkování
větv[; blízko kmene se
vyřízne (za mízy) a vyloupne 3-4 mm široký
proužek kůry a celá rána
se pečlivě zamaže dobrým Štěpař. voskem .
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uvedeny na str. 14. Stromky na pláněti v dobré půdě příliš bujně
rostou, nedají se udržeti ve tvaru a rodí teprve v pozdním stáří.
Odpomoc: Takové divoké a neúrodné stromky, byť i staré,
vyjmeme z půdy, kořeny seřízneme, rovněž veškeré ovětvení značně
zkrátíme a stromek znovu zasadíme, případně na totéž místo.
Hojná úrodnost se jistě
dostaví ve druhém roce.
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4. Příliš bujná půda
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do půdy vápno a fosfoObr. 296. Kroužkování větví; u písmene A
rečná hnojiva (Thomasovidíme bílý proužek, kde byla větev kroužkovou
strusku), která působí
vána; jedině také tato větev má květy. Foto
na tvoření květných puků
ze zahrad autorových.
a nesmí se přihnojovati
dus:L,tými a draselnatými hnojivy, jež působí na vzrůst.
5. Přehnojená půda má vliv na bujný vzrůst a znemožňuje
plodnost; zde musíme přestati s hnojením a půdě dodávati vápno
•.';:l.

..

., .

-'1

a Thomasovu strusku.
6. Hustá výsadba stromů a husté koruny zaviňují neplodnost,
neboť kam nemůže vnikati vzduch a slunce, jest tvoření květných
puků, oplodnění květů a vývin ovoce nemožný. Odpomoc se získá
prohráním stromů a prořezáním koruny.
7. Hluboké sázení stromků zaviňuje pozdější neplodnost.
Odpomoci lze buď uděláním prohloubené misky, nebo ještě lépe
vyjmutím stromu a správným zasazením.

8. Jest mnoho odrůd, které jsou vůbec málo úrodny, nebo
v pozdním stáří roditi. Také některé odrůdy se do dotyčné
polohy a půdy nehodí; jest tudíž volba vhodných odrůd velmi
důležitá. Touto příčinou zaviněná neúrodnost se odstraní pře
roubováním na vhodnou odrůdu.
9. Na úrodnost má také vliv povaha roubu; jež byl původně
na podložku našlechtěn.
Beřeme-li k očkování nebo
k roubování jalové výhony, vlky, neb se stromů
neúrodných, přenese se
tato vlastnost také na
stromek. Rouby (i očka)
se mají řezati se stromů
úrodných a hlavně z jižní
nebvůbec slunečné strany.
Odpomoci lze přerou
bováním.
10. Mnohdy jest neúrodnost zaviněna špatným oplodněním květů
{trvalé deště a chladno
v době květu), nebo zmrznutím květů. V prvém
případě si můžeme pomoci umělým sprašováním
květů
(viz pojednání);
v druhém případě máme
sázeti odrůdy pozdě kvetoucí a nebo v době květu
stromy chrániti: buď při
krýváním {na špalírech
jest to snadné), nebo vytvořením hustého kouře
(zapálením silně kouřících
látek); ~ruhý den před Obr. 297. Kroužkování větví; u písmena A, kde
slunce vychodu postříkati mala Liduška ukazuje prstíkem, jest viděti bílý
studenou vodou.
proužek. kde byla větev kroužkována. Ta větev
ll. Velmi Často zavi- jest obalena květy, na ostatních ne~í květ žádný.
Foto ze zahrad autorovych.
DUJe neuro dnos t c hy b ne
prováděný řez. Slyšel jsem velmi často paušální šablonu, že veškeré
větévky se mají na jaře seříznouti na 2-3 očka, a řez tak provedený velmi často nacházím. Jest to ale řez naprosto chybný.
Stále opakovaným jarním řezem na 3 očka se strom stále zmlazuje,
tvoří nadbytek letorostů a roditi nemůže. Správný řez jest obšírně
popsán ve zvláštní stati; stručně - několika slovy však uvedu
hlavní zásadu správného řezu :
a) především nutno od jara letorosty pilně zaštipovati;
začnou

v

•

•

v
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. b) v září-říjnu provedeme tak zv. zelený řez, t. j. odřízneme
· všecky přebytečné (husté) a zaštipováním povstalé letorosty až
na 1-2;
c) na jaře, když květné
puky jsou již silně vyvinuty a
s určitostí k rozeznání, provedeme kontrolní či doplňovací
řez a odřízneme všecky výhony
bez květných puků na 1 očko,
a ty, jež mají květný puk, tedy
1 očko za tímto;
d) vedoucí konečné
výhony nesmíme na jaře nikdy
příliš krátce seříznouti, nebof
tím vynutíme silný vzrůst postranníchjalových výhonů, které
vlastně mají býti plodnými.
12. Ohýbáním celých větví
neb větviček do vodorovné po
Johy vynutíme plodnost. Pro
vzrůst jest kolmá poloha nejpříznivější; znemožníme-li bujný
vzrůst vodorovnou polohou,
·
nasadí větev na ovoce.
13. Plodnost vynutíme
také zcela jistě kroužkováním.
Při kroužkování se vyřízne na
jaře, za mízy, na větvi blízko
kmene 3 mm široký kroužek
kůry a vyloupne se až po
mízu. Otevřená rána se musí
ihned zamazati štěpařským voskem. Při prořezávání kůry a
lýka musíme být opatrní, abychom neporanili dřevo. Hlavní
kmen se nemá kroužkovati,
zvláště ne příliš nízko a také
ne všecky větve najednou. Obr. 298. Kroužkování větví; u písmene A
1
na 3 větvích jest provedeno krouikování, Kroužkovati se smí / 3 větví,
jak Liduška prstíčkem ukazuje; také bílé druhý rok druhá třetina, třetí
proužky místo ono naznačují. Kroužkované rok třetí třetina, 4. rok opět
3 větve mají plno květů. nekroužkované první třetina atd. Na kroužnemají květ ~ádný. Foto ze zahrad autokovaných větvích se vyvinou
rových.
v příštím roce zcela určitě
květy a plody a to často i na očkách jednoletých výhonů. již po
mnoho roků provádím na velmi četných zákrscích kroužkování a
výsledky byly vždy velmi pěkné; kroužkované větve byly tak
obaleny ovocem, že kursisté a všichni návštěvníci se tomu obdivp-

vali. Připojené totografie ukazují jasně, jak na kroužkovaných větvích
jsou květy, kdežto na nekroužkovaných nejsou. Rána po sloupnuté
kůře se brzy zacelí a nemá žádný škodlivý vliv, když jest kroužkování správně provedeno. Když se zařízne hl~boko do dřeva a nebo
když se rána špatně zamaže voskem, nebo vůbec nezamaže, pak
se často stane, že taková větev uschne. Při správném provedení

.~

Obr. 299. Chomáč jablek na kroužkované větvi jablka .Zuccalmagliova reneta".
Všichni kursisté i návštěvníci tuto větev obdivovali. Foto ze zahrad autorových.

to však nikterak neškodí. Jest však nutno tyto větve pozorovati
a jsou-li ovocem příliš zatíženy, nutno je podepříti nebo přivázati,
aby se neulomily.
Jak lze si vysvětliti tak zázračný vliv kroužkování? Jest
známo, že na tvoření a vývin květných pujců mají vliv především
škrobové látky, získané assimilací listů. Cím má větev více a
zdravějších listů, tím více těchto škrobových látek zpracují. Tyto
škrobové či reserv ní látky se stěhují na podzim z listů do věh í,
kmene a do kořenů, a sice mezi dřevem a lýkem (na jaře vy-
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stupují látky vzhůru dřevem) a když jest tento stěhovací postup
vyříznutým kroužkem zamezen, zůstanou veškeré tyto drahocenné
škrobové látky, které byly zpracovány listy té větve, k dobru
očkům, na této větvi se nacházejícím. Tím získala tato očka poměrně velké množství škrobovin, přímo nadbytek, a nezbývá nic
jiného, než že očka se musí přeměniti v květné puky, aby tyto
látky se mohly uplatniti. Kroužkovati lze v dubnu a květnu.
Připojená fotografie (obr. 299.) ukazuje výsledek kroužkování
na větvi jablka "Zuccalmagliova reneta". Větev byla kroužkována
v dubnu 1923, plody . s uříznutou částí větve fotografovány
18. září 1924.
V místech u kroužkování se obyčejně vyvine několik bujných
výhonů, které odstraníme jakožto nepotřebné vlky.
Kroužkování může každý snadno zkusiti a
těšilo by mne, kdybych dostal zprávu o výsledku.
14. Další prostředek k docílení plodnosti jest
používání t. zv. zúrodňovacího proužku "Fructofix".
Známý pěstitel Poenicke v Delitzsch sestavil plechový kroužek 2 cm široký se zářezy. Proužek se
přiloží okolo větve a ~rátem utáhne, jak na obrázku
čís. 300 jest viděti. Učinek jest podobný jako při
kroužkování. Větev nemůže na sešněrovaném místě
Obr. 300.
tloustnouti, normálnímu stěhování látek z listů do
Poenickův zúrodňující kroužek; při kmene a kořenů se tím zabrání, následkem toho
pevní se na větev, pak musí větev nasaditi květy. Tato operace jest
drátem uprostřed také jistá, nevede však tak rychle k cíli, jako
utáhne. Tím se vě
tev sešněruje, ne- kroužkování. Při tomto způsobu se nesmí zapomůže síliti, nastává menouti později odstraniti kroužek, poněvadž by
porucha - volný se tak zařezal, Že by se větev ulomila.
oběh šťáv, a větev
15. Mnohdy zaviňuje neúrodnost přílišné vyse přinutí k plodčerpání
stromů nebo příliš chudá půda. V takových
nosti.
případech musíme vydatně hnojiti a to především
draselnatými hnojivy (400fo draselnatá sůl, kainit) a fosforečnými
hnojivy (Thomasova struska). Je-li půda příliš chudá a strom
velmi seslabený, prospěje také dobře přidání dusíkatých hnojiv
na jaře a v létě.
16. Nedostatek vody v půdě způsobuje shazování květů a
nutno vydatně zalévati.
17. A konečně nutno si pamatovati, že jádrové stromy vysázené ve stínu velmi špatně rodí.
O příčinách neúrodnosti by se dalo ještě velmi mnoho psáti
a patrně vydám o tom později zvláštní spis.

rice dokázali, že při oplodnění květů pilem z cizích stromů lze
očekávati daleko lepší nasazení na plod, než při opilení z téhož
stromu. Amerikán Waite dokázal, že když jest celá plantáže vysázena pouze jedním druhem, jest plodů mnohem méně, než když
jest více druhů promícháno. Tyto vědecké a praktické zkušenosti
vedou nás u tvarových stromů samy k umělému oplozování květů
cizím pilem, abychom si zajistili každoroční úrodu a tu ještě co
možná zvýšili. Ovocnáři dokonce tvrdí, že při cizím opilení jsou
plody větší než při vlastním opilení.
Je-li v době květů pěkné, teplé počasí, obstarají toto opilení
včelky, čmeláci a pod., je-li ale chladno a deštivo, tu nelítají a
musíme sami zakročiti a opilení provésti.
Práce ta jest velmi jednoduchá; vezmeme si obyčejný vlasový štěteček, jímž přetřeme květ se zralým pilem (který práší) a
právě tak to učiníme na květech jiného stromu. Chybí-li prášící zralé květy, uřízneme jich několik, necháme as 24 hodin ležeti
v suchu, načež dozrají a pil práší. Za hodinu můžeme oprášiti
velké množství květů a docílíme dobrého výsledku. Pěstitel tvarových stromů má při nepříznivém počasí v době květu neustále
se štětečkem pracovati a tak si úrodu zajistiti.
Stačí také když zatřepeme rozkvetlou větvičkou nad květy
jiného stromku, ovšem, nesmí býti vítr.
V novější době se předmětem tímto zabývá dr. R. Evert,
profesor na vyšší státní pruské zahradnické škole v Proskavě {Prus.
Slezsko) a docílil velkolepých výsledků, jež napsal v díle "Parthenocarpie oder Jungfernfriichtigkeit der Obstbaume" a kdež obšírně
podává, které odrůdy zvláště potřebují býti oplodněny cizím pilem,
které jsou úrodny při oplodnění vlastním pilem a konečně ty, které
nasadí vůbec bez veškerého opilení plody a schopnost tuto nazývá
"samoplodnost či parthenocarpie". Kdo se o věc tuto zajímá,
tomu mohu spis ten vřele doporučiti a má hlavně význam pro
toho, kdo chce vysazovati větší ovocné plantáže. Poněvadž jsem
Dru Evertovi po dobu mého studia na ústavě tom asistoval, viděl
jsem výsledky pokusů těch a mohu tudíž říci, že to není pouze
theorie.

Umělé oplodňování květů.

spahrů přiděláme k tomu účelu na kostru, a sice na rohové a
střed~! sl~upky, třírohé železo, jehož konce jsou spojeny dráty,
na nez platno neb pod. pověsíme.
U zákrsků si vypomáháme před zmrznutím zahříváním vzduchu
pomocí zvláštního topícího přístroje, který vyvine velmi mnoho

Darvin dokázal celou řadou pokusů, že u mnoha rostlin jest
nasazení plodů mnohem dokonalejší, když se květy oplodní pilem
z jiného květu jiných stromů. Také jiní badatelé, jmenovitě v Ame.-

Ochrana

květů před

zmrznutím.

Jest pochopitelno, že se musíme snažiti, abychom zachránili

květy stromů před zmrznutím a to hlavně na zákrscích a tvarových

stromech, u nichž jest ošetřování značnější. Nejjednodušeji si pomůžeme tím, když pověsíme před špalír nějakou látku; také silný

pap~~ .chrání dobře. Rákosové rohožky rovněž se dají výhodně
pou~1b, ale horší jest to s volně stojícími stromy. U volně stojících
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hustého kouře - jakési mraky. Přístroj musíme postaviti tak, aby
nešel na opačnou stranu, nýbrž po větru. Na toto vykuřování
s tací, když jakýmkoliv způsobem uděláme hustý kouř ne oheň. 'd :
Ráno, před sluncem východu nutno všecky stromky studenou
vodou důkladně postříkati.
·

kouř

Prostředky

k docílení velkých a
jablek a hrušek.

čistých

Abychom docílili krásných bezvadných a velikých plodů.
musíme si vypomáhati různými pomůckami. Jedná se zde hlavně
o ušlechtilé odrůdy tabulové a výstavní, a sice především na
tvarových stromech a zákrscích; na vysokokmenech méně.

Obr. 301. Hruška Lectierova ze zákrsku; 2 plody váži
Foto ze zahrad autorových.

přes

1 kg.

1. Hlavní zásadou při tom jest vždy to, že zde nerozhoduje
množství plodů, nýbrž jakost a vzhled, proto musíme nejprve
odstranit všecky přebytečné a nepodařené plody, což se stane
p r o t r h á v á n í m.
Kdo pěstuje zákrskové stromy, ať pro zálibu nebo pro obchod.
jedná se mu předevšim o to, aby docílil záhy ovoce, a hlavně
velké, bezvadné, stejnoměrné, tabulové plody. Poněvadž ale stromek
sám o sobě nevydá pouze takové bezvadné plody, nýbrž mezi
pěknými jsou také znetvořené a zakrnělé kusy, musíme se postarati o to, abychom takové odstranili. Práce tato se na zákrscích
(kordonech, špalírech, jehlancích a p.) velice snadně vykonává a
jest to jednou z nejdůležitějších prací v létě.

Zákrskové stromy již samy o sobě dávají větší a krásnější
plody, když má podložka vhodné životní podmínky, t. j. úrodnou
a dobrou půdu. Ovocem obalené zákrsky, ať již tvaru jakéhokoliv,
nemohou přirozeně jednotlivé plody vyvinouti tak, aby to byly
plody výstavní, poněvadž potravně látky se musejí příliš rozptýliti.
Přihnojováním a hlavně dostatečným zaléváním možno ovšem do
jisté míry vypomoci, přece však nejlepší prostředek jest protrhávání plodů. Nejprve odstraníme všecky znetvořené, zakrnělé plody,
a potom ty, které jsou příliš husté. Výkon tento nutno provésti
záhy, a sice jakmile lze na plodech rozeznati, které budou normální

Obr. 302. Hruškll .,Křivice"; 3 plody ze zákrsku váží přes 1 kg.
Foto ze zahrad autorových.

a které zakrnělé. Kde jest několik plodů v chomáči, odstraníme
vždy ty nejmenší, a hledíme, aby nikde nezůstalo více než nejvýše
dva plody pohromadě.
Není ovšem správné najednou všecky přebytečné plody odstraniti, poněvadž později vlivem různých příčin (kroupy, housenky
neb pod.) se mohou ještě četné plody poškoditi a znetvořiti. Nejlépe jest protrhávati dvakráte, a sice nejprve, když se plody
začínají vyvinovati a po druhé, když mají as 1/ 2 svojí velikosti;
z":láště toto druhé protrhávání jest velice důležité a má veliký
vhv na další vývin zbylých plodů.
Protrhávání plodů má také ten důležitý význam, že se stromek
!~k příliš neseslabí. Jak známo, následuje obyčejně u stromů ovoce
Jadrového, po velké úrodě příští rok přestávka - stromy musejí si
·odpočinouti.
Když ale plody řádně protrháme, nasadí opět hojně
15
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Jinou pomůckou jest přiroubováni nějakého výhonu k vedle
stojícímu výhonu, na němž plod visí a sice pod stopkou, čímž
se docílí toho, že plod dostává dvojnásobné množství potravných
látek a lépe se může vyvinouti.
Jednotlivé plody nutno buď přivázati na hořejší větev, nebo
podložiti prkénkem na podstavci, aby mohl volně ležeti a lépe
se vyvinovati, nebof jinak svojí tíží klesne, větev se ohne a při
rozeně dostane se mu v této poloze málo potravných látek. Pod
plodem na prkénku musí býti podloženo něco měkkého, aby se

na plod. Některé odrůdy mají tu vlastnost, že každoročně nasadí
velice hojně na květ, a takové musíme dostatečně přihnojovati.
Nyní o významu protrhávání a pak výkon sám.
a) Protrháváním se docílí cennějších plodů;
b) účel protrhávání nespočívá jen v tom, abychom docílili
obrovské plody, nýbrž v tom, aby byly všecky plody stejně a
řádně vyvinuté;
c) odrůdy s malými plody se nepr9trhávají, rovněž tak ne
plody na vysokokmenech, nýbrž jen na zákrscích a tvarovaných
::.tromech;

nepomačkal.

i

...

Obr. 303. Drouardova máslovka ze zákrsků; 3 plody váži
Foto ze zahrad autorových.

přes

1 kg.

d) protrhávati se má jen při bohatém nasazení; je-li ovoce
málo, odstraníme pouze zakrnělé a poškozené;
e) při odrůdách, které shazují samy plody, se musí protrhávání díti velice opatrně;
f) na každém plodonoši mají zůstati nejvýš dva plody, správně
má býti ponechán pouze jeden plod, což však se provádí jen tehdy,
je-li příliš bohatě nasazeno a má-li každý plodonoš plody;
g) dva plody ponecháme jen na příznivém místě, v plném
slunci. Ve stínu a uvnitř stromu se ponechá pouze po jednom plodu;
h) hmyzem nabodnuté nebo nakousnuté plody odstraníme.
Z chomáčku plodů jest střední zpravidla _nejlepší;
.
i) při protrhávání plodů musíme pamatovati na příští vývin;
nesmí se tlačiti na větve;
i) červivá jablka otrháme a naházíme do sudu s vodou; larvy
vylezou a zajdou.

Obr. 304. Hruška "Angoulemská" z kolmého kordonu; 2 p)ody váži přes 1 kg.
Foto ze zahrad autorových.

4. Vlhký vzduch napomáhá velice vývinu a vybarvení; proto
plody za tepla častěji postřikujeme nejlépe pomocí mlhovky; pod
plod dáme misku s vodou, aby se mohla tato vypařovati, čímž
se vlhký vzduch docílí. Zvláště vlažná voda podpořuje vývin a
včasné dozrávání plodů.
5. Ochrana před škůdci živočišnými a rostlinnými, má rovněž
veliký význam. Provádí se různými prostředky, jimiž se rostliny
postřikují (bordelésská směs, tabákový výtažek, dendrosan, vegetan,
dendrolin, vegetalin, speculin, arseňany a j. roztoky měďnaté) a
poprašují (síra mletá, vápno) nebo vykuřují (tabák a pod.). Tím
se docílí nqtmální a čisté plody.
6. Dalším důležitým a osvědčeným prostředkem k uchráněni
plodů před hmyzem a houbami jsou zvláštní papírové sáčky, zvané
"Sac de France". Tyto jsou z papíru zhotovené a sice tak, že
na jedné delší hraně jest sáček rozříznutý až do polovice (viz
.obr. 307.) a sice proto, aby balení plodů šlo rychleji. Za příčinou

•
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docílení dostatečné cirkulace vzduchu, jest v sáčku as 12 otvorů
a spodní rohy jsou uříznuty.
Výhody těchto chránítek, které se dávají v červnu a
červenci, když jsou plody o něco větší ořechu, jsou četné:
a) každý zdravý plod jest daleko větší, mnohdy dvakrát tak
veliký, jako plody vedle visící, nezabalené;
b) chul' a aroma zabalených plodů, zvláště pak těch, které
dozrávají teprve od října do března, jest daleko lepší, intensivnější,
plody jsou šťavnatější a u hrušek se vyskytuje méně kamenitých
buněk (granulace) v dužnině; rané druhy zabalovat nemá velký význam;

Obr. 305. "Kmínová reneta" ze zákrsku; 3 plody váží přes 1 kg.
Foto ze zahrad autorových.

c) tvar každého plodu se lépe vyvine, žebrovitost jest zna·

telnější, čímž celý plod nabývá na vzhledu a tudíž i na ceně;
d) plody jsou chráněny před různými škůdci z říše živočišné

{zavíječi, moli, píďalky, vosy atd.), kteří většinou způsobují před
časné

opadávání plodů; dále - a to hlavní, jsou
e) chráněny před škůdci z říše rostlinné, t. j. před houbami,
které je obyčejně znetvoří, takže jsou malé, popraskané, skvrnité
a shnilé (Fusicladium, Monilia a j.);
.
f) krupobití nebo prudký liják plodům nikterak neuškodí;
g) úpal sluneční, který mnohdy tvoří skvrny na slupce, se
zmírní atd.
Způsob tento jest ve Francii již dávno vyzkoušený a osvěd
čený a proto sáčky ty nazvány "S a c de France" (francouzský
sáček). Také v Německu jest již po léta s nejlepším až překva·

pUJICJm prospěchem užíván, u nás však dosud téměř neznámý.
špatné vlastnosti nebyly vůbec ještě pozorovány.
Správně upevněný sáček nahradí výhody malého skleníku,
zvýší průměrnou teplotu po celou dobu, dokud jest připevněn (po
100-130 dní, což jest doba značná) a naproti tomu zase zmírněn
zhoubný vliv silného nočního ochlazení.
I na b!J.rvu slupky má toto zabalení vliv a lze říci, že blahodárný vliv. Cervená jablka jsou sice jen bledě červená, ale v ovocné
komoře nebo kde jsou uchovány, se krásně vybarví. Sytě zelené
hrušky jsou jen jemně bledě zelené, což na vzhled příznivě působí,
Nějaké

Obr. 306. "Parména zlatá" ze zákrsku; 5 plodů váží přes 1 kg.
Foto ze zahrad autorových .

Chceme-li docíliti intensivnější zbarvení slupky, tu když jsou plody
již v přirozené velikosti vyspělé, vyřízneme nebo vytrhneme ze
sáčku otvor ve velikosti as bývalého zlatníku.
Imposantní vzhled dává plodu jemné jíní, které na zabalených
plodech jest jako u zralých švestek nebo modrých hroznů vinných.
Zabalené plody zůstanou na stromě až o 14 dní déle viseti,
což má rovněž příznivý vliv na lepší vývin plodů. Před potlučením
se padající plod uchrání, poněvadž jest v sáčku.
Upotřebení jest velmi jednoduché. Především jest nutno, aby
baleni šlo co možná rychle, aniž by k tomu bylo zapotřebí dvou
os~b. nebo zvláštního cviku. Známý ovocnář A. P e kru n dopo·
rucu]e následující postup:
·
Nejprve prolomíme spodní rohy a hranu sáčku as tím způ
T~bem, jako to činí kupci, když chtějí nasypati kávu do sáčku.
1m se sáček otevře a rozšíří.
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Nyní vezmeme sáček na rozříznuté ploše na druhé straně a
vsuneme jej touto rozříznutou hranou na stopku plodu tak, aby
plod byl uvnitř, a sice až na konci řezu (viz obr. 307.). Potom
položíme obě rozříznuté polovice sáčku přesně na sebe a přehneme
je šikmo, směrem k plodu a spojíme se spodními stěnami těsně
u stopky špendlíkem. A konečně ještě zby .ý otvor sáčku přehneme
(viz obr. 308.) a rovněž Špendlíkem připevníme.
Tento způsob jest tak jednoduchý, že lze za 1 hodinu 100
i více sáčků připevniti, jsou-li připraveny. Za deště sáčky sice
změknou, jakmile však uschnou jsou opět tvrdé, poněvadž jsou
zhotoveny ze zvláštního preparovaného papíru. Většinu jich lze tři
roky po sobě upotřebiti, rovněž špendlíky. Tyto jest nejlépe při práci
napíchati ve větším množství na polštářek a pověsiti si na kabát.
Každý plod nese
sáček s a m o st a t n ě.
V každém sáčku má
býti pouze 1 pI od a
na jednom plodonoši
nemá býti více než
jeden plod; ostatní se
mají záhy vylomiti; tím
· se docílí toho, že zbylé
plody se daleko více
a nádherněji vyvinou.
Listy a výhony nesmí
Obr. 308. Sá č ek "Sac
Obr. 307. Sáček "Sac
býti do sáčku zavázány. de
de France" na plody za
France" na plody za
Takto připevněné účelem docílení velkých
účelem docílení velkých
sáčky nestrhne ani sebe
a bezvadných plodů.
a bezvadných plodů.
větší vítr.
·
7. Dalším, velmi důležitým, vlastně hlavním prostředkem k docílení výstavních plodů, jest dostatečná výživa stromu či hnojení.
Veškeré ·vpředu uvedené prostředky by nepomáhaly nic, kdyby
strom byl ve špatné - chudé půdě a živořil. Má-li strom vyvinouti
výstavní ovoce, musí býti tedy řádně vyživován. Má-li půda dusíku
dostatek, vyvinuje strom dlouhé letorosty a sytě zelené listy a musí
se ještě na podzim přihnojovati Thomasovou struskou a na jaře
draslem (40 % draselnatá sůl). Když jsou plody nasazeny, pohnojíme rychle účinkujícím dusíkatým a draselnatým hnojivem a
přidáme buď ledek nebo síran ammonatý (oba buď tekuté nebo
v soli), případně i zředěnou močůvku.
8. Kypření půdy má ohromný význam, rovněž tak vydatné zalévání v době sucha.
9. Velmi důležité jest prořezávání zákrsků, aby mělo slunce a
vzduch dostatečný přístup. Kde jsou koruny husté, zůstávají plody
vždy nevyvinuté, nevybarvené a nechutné. Mimo toho drží se
v hustých korunách mnoho škodlivého hmyzu a jest to vůbec
pařeniště pro choroby rostlin.
Proto koruny zákrsků ne.smí býti
příliš husté.
·
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Jaký význam má stopka na ovoci a může-li býti
česání lhostejně ulomena?

při

Prohlížíme-li na trzích ovoce, zvláště hrušky, tu shledáme,
že téměř každá stopka jest přelomena nebo vůbec ulomena. Při
česání nebere se na stopku žádný ohled, považuje se snad za něco
zcela zbytečného. A přece má velkou důležitost. Tak jest ku př.
stopka důležitým rozpoznávacím znakem pomologů pro jednotlivé
odrůdy. Každá odrůda má téměř jinačí stopku, dle níž se mnohdy
na prvý pohled pozná. Známe ku př. dlouhou pružnou stopku

~

Obr. 309 . .,Baumannova reneta" ze zákrsku ; 4 plody váží přes 1 kg.
Foto ze zahrad autorových.

"Boskovy lahvice" nebo krátkou, silnou, tupou stopku "Křivice"
anebo tenkou, žlutou a velice tvrdou (jako drátek) u "Pstružky".
Stopka jest tak~ vzhledem k celku nezbytnou součástí plodů. Na
výstavách dostává ovoce s ulámanými stopkami vždy nižší cenu.
Mimo tyto zde uvedené okolnosti, má stopka také ještě jiný,
velice důležitý význam. Známo jest ku př., že zralé ovoce snadno
padá, nechá se lehce česati, poněvadž stopka snadno lne od dřeva
a sice následkem toho, že mezi stopkou a dřevem se vytvoří při
zralosti plodů zvláštní korkové buňky. Tyto buňky přeruší tedy
dřívější spojení svazků cévních a plod jde jak se běžně říká "lehce
od stopky", ačkoliv vlastně jde stopka lehce od dřeva.
Ta to okolnost jest nám vlastně také směrodatnou pro česání
ovoce. Letní ovoce kupř. jeví svoji zralost sežloutnutím; jinak se
to má ale s ovocem zimním. Zde nám vzhled ovoce neukazuje
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zralost, nýbrž právě stopka jest to, dle které se řídíme při sklizni
zimního ovoce. Jak známo, rozeznáváme botanickou a jedlou
zralost ovoce.
Botanická zralost nám právě ukazuje, kdy máme ovoce česati;
jest to stadium, kdy se vytvoří ony korkové buňky, které oddělují
stopku od dřeva a na to se má při česání dbát. Trháme-li ovoce,
které "nejde lehce od stopky", tu se většinou stopka přelomí a
ovoce pak obyčejně vadne. Zvláště kdo prodává ovoce na sklad,
má pilně hledět, aby bylo se stopkami celými.

·však jest sčesati všechna raná jablka a hrušky několik dní před
úplnou zralostí, čili před ukončením oné chemické proměny duž iny,
která jest nutná, aby bylo . ovoce zralé a k požívání způsobilé.
Tím stávají se chutnějšími, jsou šťavnatější a vydržejí po delší
dobu Totéž platí o broskvích a meruňkách, ~teré v opačném
případě zůstanou na jedné straně natvrdlé. - Svestky musí býti

Obr. 310. Sáčkování ovoce na kolmých kordonech na zdi. Děvčata dávaji ovoce
do sáčků • Sac de France c, aby ovoce se lépe vyvinulo a bylo beze skvrn.
Foto ze zahrad Schmitz-Hiibsch v Mertenu.

Česání ovoce.
Ovoce při česání musí býti zcela zralé, má-li se výhodně
jakýmkoliv způsobem použíti. Zralost jeho prozrazuje se obyčejně
spadáním některých nečervivých plodů; u jádrového ovoce (jablek
a hrušek) hnědou barvou jader, u peckového ovoce tím, že se
dají snadno rozloupnouti a lnou od pecky (jsou však také mezi
broskvemi a slívami jisté odrůdy, kde pecka vůbec nelne od
dužniny); všeobecně však lze poznati zralý stav ovoce na jejich
stopce, která se dá snadně, aniž by se přelomila, od plodu odděliti. Podle toho poznáme, kdy se má ovoce česati, ne ale ještě,
kdy se má požívati; k tomu účeli se musí ovoce dříve uležeti.
Letní ovoce, zvláště třešně, slívy a některé rané odrůdy jablek a
hrušek, hodí se hned k požívání, jakmile se byly očesaly. Lépe

Obr. 311. Boskova lahvice na zákrsku; jest to nejlepši pozdni podzimní hruška.

při česání velmi zralé, t. j. u stopky poněkud svraskalé. Mají-li
se sušiti, postaví se zpříma, stopkou vzhůru na lísky a suší se
nejprve pozvolna za mírného tepla, až zavadnou, načež se za
většího horka ve vzduchu více uzavřeném dosuší a pak na vzduchu
rychle ochladiti dají; tím nabudou krásného lesku.
Ovoce se má pokud možno trhati rukou, zvláště zimní odrůdy
·vkládati do koše uvnitř o blaženého; třese-li se stromem, přichází

-
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mnoho poupat květových na zmar, což jest na újmu příští plodnosti stromu. Mimo to se ovoce při pádu na zem potluče a nedá
se uchovati, poněvadž potom rychle hnije.
'
Jen ovoce k vaření neb to, jež se k hospodářským účelům
ihned spotřebuje, může se se stromu střásti, však tak, aby tím
strom co možná nejméně utrpěl.
K česání ovoce na vysokých stromech užívá se na tyči upevněný česáč, jichž existuje již více systémů.

t Obr. 312. Jablko •Ontario• na zá kr sku; jest t o velké, krásné, úrodné jablko,
(:_,._~.·

.J

vydrží do

června ,

aniž by vad lo. Foto ze zahrad autorových.

235
V jiném případě užívá se dlouhého žebříku o jedné žerdi,
dole třemi nohami v jedné čáře opatřeném, jenž se dá všude ke
stromu přistaviti, aniž by mu tím uškodil.
Též se používá malého, k tělu přivázaného neb připnutého
košíku, jenž se vyprazdňuje do většího koše. Má·li ~e ovoce jen
na málo dní uchovati, hleďme, aby se nestlačilo, neporanilo, nespadlo aneb jiným způsobem nepoškodilo.
Při česání se
má ovoce ihned pečlivě tříditi na 3 jakosti neb'b aspoň na
2 jakosti. První jakost jsou plody bezvadné. které možno
nejdéle uchovati, 2.
a 3. jakost se musí
dáti zvlášť k běžné
potřebě, poněvadž se
rychle kaJ;Í.
Při česání nutno
si pamatovati hlavní
zásadu: rané a podzimní odrůdy hrušek
a jablek jest lépe če
sati o 1-2 týdny (dle
druhu) před plnou
zralostí, ježto jsou
potom mnohem chutnější, šťavnatější, dají
se snadno zasílati a
déle vydrží. Nechá·
me-li plody však na
stromě do úplné zralosti, tu obyčejně
zmoučnatí nebo uhniliči a téměř nedají se
vůbec uchovati.
Obr. 313. Jablko •Skleněné žluté•; nejranější a
Zimní odrůdy
velmi úr odné. Foto ze zahrad autorových.
naproti tomu musíme
nechati na stromě co možná nejdéle, neboť v posledních dne ch
získávají nejvíce aroma a také na velikosti. Příliš záhy očesané
ovoce také velmi vadne a to zvláště qdrůdy s drsnou slupkou.
Druhy s mastnou slupkou tak rychle nevadnou, poněvadž mastný
povlak je chrání před přílišným vypařováním.
O třídění, balení, zasílání a uschování ovoce zimního jsem
napsal dosti obšírně v knize: "Jak d o c i lim e h oj no st i k r á sn é ho ovoce" a nebudu to zde opakovati. U vedu pouze to, co
tam uveřejněno nebylo.
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Kde máme ovoce na zimu uchovati.

Jak se ovoce nejlépe uschovává.
Jistý spolek pro kultury rašelinné ve Švédsku konal pokusy,
jak se osvědčí rašelina při uschovávání ovoce. K pokusu tomu
byla vybrána jablka zdravá, stejnoměrná a to Gravštýnské, Parména
zlatá a Ribstonský jadernáč. S každou odrůdou byly učiněny tři
pokusy; při jednom byla jablka položena prostě na ovocné lísky;
při druhém byla jablka dána do rašelinné směsi a to tak, že jedno
jablko od druhého bylo odděleno vrstvou rašeliny a konečně při
třetím pokusu bylo každé jablko zavinuto do hedvábného papíru
a položeny do rašeliny.
K uschování bylo použito sklepa, který byl stejnoměrně
vlhký a měl teplotu mezi 3°-9°; zrovna nejvhodnější tedy nebyl.
Pokus trval od prosince do února, potažmo až do května. Výsledek
pokusů jest z následujícího přehledu viditelný:
Váha v gramech
Odrůda

a

způsob

uschování

za čátkem I ku

Gravšfýnské
(dob-a od 5. prosince
do 21. února, plodů 43)
a lískách • • .
rašelině . .
papíře a rašelině .

konci

.,

Jsou přečetné odrůdy ovocné, které po otrhání se stromů
jsou nevzhledné, zelené a tvrdé a teprve "když několik měsíců leží
(mnohdy až do března) a v. komoře uzrají, jsou k jídlu schopny
a jsou pravou delikatesou. Casto slyšíme stesky: "mám v zahradě
hrušku, ale není vůbec k jídlu; je věčně tvrdá, zvadne, zhoubovaH a musíme jí vyhodit". A zde právě vězí ten háček. Jsou
mnohé odrůdy, které . dozrávají . teprve po vánoCích. Má:ne-li je

Jakost po
ukončení pokusů

zdravé

I

nahnilé

4808
4018
3810

3035
3723
3534

6
23
23

37
20
20

2303
2518
2388

1584
2203
1985

26
35
33

19
10
12

Parména zlatá
(od 5. prosince
do 10. května, piodů 45)
a lískách. .
rašelině . .
papíře a rašelině .

Obr. 314. Červencová hruška; nejranější, velmi Úrodná a dobrá. Foto ze
z~hrad autorových.

Ribsionský jadernáč
(od 5. prosince
do 10. května, plodů 45)
n a lískách . .
v rašelině . .
v papíře a rašelině .

I 2417

: I

2758
2789

1940
2482
2495

26
39
32

19
6
13

V rašelině bylo dle toho nejméně hniloby a může se ještě
více obmeziti, když se pouiije dobře suchá rašelina. Dle ztráty na
váze byl také zevnějšek plodů; na lískách uschované byly scvrklé,
kdežto z rašeliny byly čerstvé, svěží, lesklé. Z toho jest viděti,
že rašelina se k uschování ovoce výborně hodí a má budoucnost.

o

uložené v teplé, suché místnosti, tak brzy zavadnou a pak vůbec
neuzrají a jsou naprosto nepotřebny.
Zimní ovoce se má uchovávati v chladné, spíše vlhčí místnosti {sklepě), kde nevadne a volně, přirozeně dozraje. Připojené
obrázky {viz 325.) představují 2 plody "Děkanky zimní". Plod na
pravé straně byl v'Zat z normální, chladné ovocné komory a levý
plod ležel v teplém pokoji na stole. Tento zavadnu! a zhoubovatěl,
takže neni vůbec k potřebě, druhý jest svěží a v březnu jest v nejlepším stadiu zralosti.
Hlavní věcí jest, abychom ukládali ovoce jen úplně zdravé,
nepotlučené, nepomačkané a beze skvrn. Všeobecně panuje mínění,
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že zdravý plod se od nakaženého nenakazí. To mu tak ale ne ní a
snadno se každý o tom přesvědčí, když položí zdravý plod vedle
nakaženého. Podhoubí plísně vnikne průduchy na slupce plodu
v hojném počtu se nacházející do dužniny a ihned roste a svoji
rozkladnou činnost započne. Proto opakuji, Že ukládati se mají
jen úplně zdravé plody a tyto ještě častěji přehlížeti, nekazí-li se.

Zasílati možno v koších, krabicích, bedničkách a běžné ovoce
i ve zvláštních sudech. Při zasílání ovoce pro obchod musí býti
obaly naprosto čisté a pokud .možno jednotné.

Balení a zasílání ovoce.
Chceme-li ovoce zasílati poštou nebo drahou, záleží velmi
na tom, jak se ovoce balí a v čem se posílá. Nutno vždy pamatovati na to, že ovoce nejsou brambory, že má ovoce citlivou
slupku a při špatném balení velmi trpí.

Obr. 316.
Obyč.

česáč sáč·

Obr 317. Česáč ovoce sáčkový; mezi
zuby se ovoce zachytí a ulomí.

kový s plechovými
zuby.

Obr. 318. Sáčkový
česáč s drát. zuby ;
zubatý kruh je po·
hyblivý.

~-

~.

~·\

Obr. 315. Mezi největší hrušky patří · Pastornicec. Vydrží do března.
Foto ze zahrad autorových.

Letní a podzimní ovoce se musí zasílati as týden před
úplnou zralostí.
Dostávám stále zásilky ovoce k určování a velmi často přijdou
plody rozmačkané, k určeni naprosto nemožné, nahnilé, potlučené atd.
Především ne >mí býti ovoce měkké, poraněné nebo nakažené
(ani červivé). Má se baliti do hedvábného papíru a jednotlivé
plody proložiti dřevitou vlnou, aby se navzájem nemačkaly. Při
tom ale musí býti baleno pevně, tak, aby se plody v zavřeném
obalu neházely. To jest nesmírně důležité.

i)
Obr. 319. Sáčkový
česáč s pérem na
~

uzavření sáčku.

Obr. 320. Česáč se
4 prsty, které po·
mocí péra se uzavřou
neb otevřou.

Obr. 321. Nejpraktičtější česáč
ovoce, tak zv. •Chňap•. Každý
plod se utrhne zvlášť do pouzdra,
které má příklopku, pomocí péra
pohyblivou.

Praktické jsou krabice z vlnitého papíru na obsah 5 kg, jak
na obrázku 331. viděti. Vlnitý papír chrání ovoce před pomačkáním z venku.
Větší množství se zasílá v bednách na 15 a 25 kg; větší
n~~oby pro tabulové ovoce .se používati nemají, pro ovoce hospodarské ano. Vyobrazená bedna (obr. 332.) má na obou koncích
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připevněné železné pruty s otvory pro šroubky nebo hřebíky. Tyto
pruty se dají sesmeknouti. Při opatrném zacházení se dají takové

bedny vícekráte použíti.

Výhodný koš k zasílání ovoce.
Již dlouhou dobu bylo si stěžováno stále na to, že dopravované ovoce, ať povozem nebo drahou, dochází na místo určení
ve stavu, který neodpovídá požadavkům trhu. Plody trpí cestou
i balením, takže pozbývají na vzhledu, tím také značně na trvanlivosti a proto i na ceně.
Byly pořádány
již kongresy, poradní schůze a sjezdy,
na kterých bylo uvažováno o nápravě,
byly také přinášeny
vzorky různých bedniček a košů, které
sice se osvědčily
pro kratší dopravy,
ale pro cesty daleké,
zvláště pokud týče
se jemnějšího ovoce,
potřebám dosud nevyhovují.
Něco
praktického, účelného a
také s v ér á z n é h o Obr. 323 . •Praktický žebřík
zhotovil p. lg. Što- k ošetřování špalírů na zdi
sek, zahradník v Lo- (podpěry nb konci) ; žebřík
dá též složiti na stojato,
chovicích u Zdic. se
jako dvoják, k ošetřování
<?br; 32J. ~~aktickýv a~e~ je to košík odlišný volně stojících špalírů a zá·
ncky zebnk k cesam . ._ t
dd, d
krsků.
ovoce.
JIZ varem o
osu
užívaných, opatřený
uvnitř armovanou sítí z 5 mm drátu, na obrubě a u víka 7 mm,
čímž je usnadněno také uzavírání koše, které se děje bez prošívání motouzem, což vyžadovalo jednak mnoho času, také ale bylo
vzhledem k ceně motouzu samého dosti nákladné, nehledě ani
k tomu, že vícekráte opakovaným prošíváním byl koš silně poškozen - nyní stačí zvláštním klíčem přitáhnout víko k drátěné
obrubě koše, čímž se tento pevně uzavře.
Koš nese adresu odesílatele (majitele _koše) na plechovém
štítku, na takovém je také napsán nápis "Ceské ovoce", což je
pro naše ovocnictví velice důležité.
Mimo to je na víku koše plechová schránka pro adresu,
takže je nápadná a snadno viditelná; otevírá a zavírá se týmž
klíčem, který slouží k uzavírání koše. · Na druhé straně štítku adre-

sového nalézá se adresa odesílatele (majitele), takže stačí, aby ji
obrátil, zasílá-li obal zpět.
Dále nalézá se zde také plechový štítek pro nálepky dráhy
i po stranách otáčivá ucha, která visí při dopravě dolů a při nakládání do vozu nepřekážejí. Stěny koše jsou opatřeny ochrannou
látkou, bud plstí nebo 2 mm silným papírem, který je pevně
příjemce

připevněn.

Obr. 324. Jablko •Ontario• roztříděno ve 3 jakosti; odpad jest malý a dobře
prodejná i 2. jakost.

Obr. 325. •Děkanka zimnÍ•; vlevo předčasně sklizená takto zvadne i v nejlepším sklepě. Vpravo ve správný čas utržená, zůstane stále svěží.
"7"'11

Oproti dosud užívaným košům přibývá novému tomuto koši
na váze: pro 10 kg 1J2 kg (50 dkg), pro 20 kg 3í 4 kg (75 dkg),
pro 30 kg 1 kg, na objemu nepřibývá ale ničeho. Koš je mimo
to v~Iice odolný proti tlaku i nárazu a je nezničitelný.
16
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Obr. 330. Vzorná ovocná komora pro uchování velkého množství ovoce. Ovoce jest na lískách, které
se kladou na sebe.
Obr. 326. Pevný menši
podstavec pro ovoce se
zasunovacími liskami.

Obr 331. Praktická krabice
na zasílání ovoce; obsah 5
kg. Jest ze silného a polepeného vlnitého papíru, dovnitř se dají ještě vložky
téhož papíru, aby ovoce se
nepomačkalo. Krabice jest
rozkládací.

Obr. 327. Pevný podstavec pro ovoce;
lísky s ovocem se vsunují.

Přednosti
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Obr. 328. Lísky na uchováni ovoce.
Každá líska má nožky a staví se na
sebe dle potřeby do výše.

ovoee

-J ..

Obr. 329. Skládací podstavec
pro ovoce. Po upotřebení se
lísky složi na sebe a podstavec
se rovněž složí.

Cena jeho je oproti obyčejnému koši (z loupaných proutků)
2 1/ 2 -Skráte větší, vydrží ale za 10 jiných, takže i zde je patrna
značná úsporf'. ·
Jak autor uvádí, stál by za dnešní ceny 1 koš: I. s obsahem
12 I z loupaného( proutí s 5 želez. pruty Kč 22·-, ll. s obsahem
30 I z loupaného proutí s 6 želez. pruty Kč 32·-, III. s obsahem
15 I z neloupaného proutí s 5 železnými tyčemi Kč 18·-, IV.
s obsahem 30 I z neloupaného proutí se 4 želez. tyčemi Kč 22·-.
Při velkovýrobě a při větším odběru byly by ceny
o mnoho nižší.

takového koše jsou:

1. pevnost a odolnost koše za 6-8-10 obyčejných,
2. odpadá zašívání a spotřeba motouzů,
3. _odpadá obkládání stěn,
.
4. do adresky zasune se plechová destička v papírovém sáčku
proto, aby nemusely na ni být nalepovány adresy,
5. dříve se uzavře pět těchto, než se zašije takový jeden
obyčejný koš,
6. pohyblivá ucha košů vůbec nepřekážejí.
přání

Pro dopravu na místní a domácí trh mohou odpadnouti na
objednávajících:
1. adresky,v
2. nápis "Ceské ovoce",
3. vycpávání stěn koše.

Obr. 332. Praktická bedna na
zasílání ovoce; obsah 15 kg;
na rozích jsou železa, která
se dají přes okraj smeknouti,
jak na pravé straně lze viděti.
Bedna tato jest velmi trvalá .
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Obr. 333. Velmi praktický koš na zasílání ovoce. Patent • Štosek<.

PIány.
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Plány a návrhy na tvarové a zákrskové zahrady.
Kdo chce si založiti řádnou tvarovou zahradu, musí si býti
toho, že zařízení bude vyžadovati jistého nákladu a aby
ho bylo řádně použito, je nutno nechat zhotovit si od řádného
odborníka specialisty dobře promyšlený a účelný plán.
Věc ta není lhostejná a hrají zde důležitou roli četní činitelé,
které projektant musí bráti v úvahu, aby se nevyskytly později
nějaké vady a nedostatky.
Nejen k projektování · celých zahrad, ale i v jednotlivých
případech, ku př. osazování zdí domů nebo pod., jest nutno požádati o radu řádného odborníka specialistu, který dle rozdělení
oken a dveří vypracuje návrh, dle kterého sází se pak určitý
počet stromů, v určitých tvarech a druzích.
Proto každý, kdo chceš podnikati něco podobného, porad
se dříve se řádným odborníkem, neboť chybně založené špalíry
nejen že žádaný a právem očekávaný užitek nedají, ale nepůsobí
nám také ani žádnou radost, naopak vzbuzují při každém pohledu
jenom mrzutost.
Autor tohoto spisku zabývá se specielně projektováním takových zahrad a dle nabytých zkušeností může každému interesentu
všestranně dobře poraditi a návrhy vypracovati.
vědom
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Obr. 334.

Plán ovocné tvarové zahrady pana J. Zycha, profesora
v Chrudimi. jest zde viděti 9 řad kolmých kordonů
(celkem 208 kolmých ,kordonů), 4 vodorovné kordony,
15 zákrsků, ll meruňkových a broskvových špalírů,
44 stromečků rybízových a angreštových. Mimo to též
ozdobné křoviny a růže.

..Ja : ozdobná i užitková; v užiť
olrv, angrešt, rybíz, maliny, jah

J

Obr. 335. Ukázka vzorné zákrskové a tvarové zahrady ovocné ve vyšší státní pruské zahradnické škole v Proskavě.
Celá zahrada jest rozdělena na široké zahony (s prkennou obrubou); uprostřed záhonů jsou nasázeny zákrsky, mezi nimi jsou
stromky rybízů a angreštu, po kraji jsou vJd:>rovné kordony a po celé ploše jahody. V pozadí j~ou viděti volně stojící špalíry.
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Obr. 338.

Na tomto plánu vidíme malou zahrádku v rozloze 400 m 2•
Všimněme si, jak jest uspořádána, a co v ní jest vše vysázeno.
Hned u vchodu vítá nás branka pokrytá pnoucími růžemi.
Od té branky vede středem hlavní cesta, ukončená besídkou.
Vpředu jsou po obou stranách cesty vysázeny ovocné kordony,
v počtu 18, a to hrušně a jabloně. Další část hlavní cesty jest
vroubena rabaty se stromkovými růžemi (18 kusů), pod nimiž jest
240 peren. Dále jest zde 8 ovocných zákrsků, 6 vodorovných
kordonů ovocných, při plotě 10 palmet Verrierových (nebo 40
kolmých kordonů), 3 ovocné vysokokmeny (švestky), 150 jahod,
14 stromků angreštů, 67 keřů rybízových, 30 malin a 1 smuteční
jabloň nad odpočívadlem.
Podle toho vidíme, jaké bohatství lze v zahrádce míti, a podle
uvedeného počtu vysázeného materiálu snadno si učiníme představu,
že i na takové malé ploše možno míti vše zastoupeno, to ve slušném
počtu, a že také sklizeň jest dosti značná. Také na zeleninu zde
zbývá ještě dosti místa.
Také v každé ozdobné zahradě mohou se tvarové stromy
ovocné velmi dobře uplatniti. Většinou se nyní projektují a zakládají zahrádky smíšené, t. j. před budovou jest ozdobná část, v další
části jsou pak ovocné stromky.

Obr. 339.

Smíšená 'iahrada: v užitkové části jest ll ovocných vysokokmenů, 60 kolmých kordonů, 47 stromků angreštů
a rybízů, t:naliny, jahody, rybíz a angreštové keře,
kdoule atd.
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Obr. 340.

Smíšená zahrada; v užitkové části jest 85 kolmých
kordonů, 6 zákrsků, 7 kordonů vodorovných, 18 st.romků
rybízů a angreštů, maliny, jahody, lisky, rybíz a angrešt
keřovitý.

Obr. 341.

Smíšená zahrada: v užitkové části jest 70 kolmých kordonů,
5 ovocných vysokokmenů, 3 zákrsky, 14 stromků angreštů
a rybízů; maliny, jahody, ořechy, rybíz a angrešt keřovitý.
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vyvinuté. A přec dá se snadno správným ošetřováním, t. j. správným
řezem docíliti přímo skvělých výsledků. V následujícím chci podati
přesný návod, jak se má réva správně řezati a ošetřovati a kdo
se dle toho bude říditi, ručím každému za dobrý výsledek. Réva
se hodí na zdě jižní, jihovýchodní a jihozápadní. V chr~něných

I

l

polohách možno použíti i zdě východní a
západní. Při správném
ošetřování možno skliditi až 3 kg hroznů
z 1 m2 plochy.

Nadzemní
revy.

části

Prve, než budeme probírati jednotlivé
řezy či způsoby pěsto

Obr. 342. Smíšená zahrádka: v užitkové části jest 48 kolmých kordonů, 6 zákrsků, S vysokokmenů, 16 stromkových angreštů a rybízů, 7 vodorovných kor·
donů, maliny, jahody, ořechy a keřový rybíz a angrešt. Mohl bych uveřejniti
ještě několik set podobných návrhů, nemělo by to však účele a jako u~ázka,
stačí těchto několik. Kdo by se zajímal o další, najde je v mém spise "Ceské

Patka jest

,

Réva v 1 n na.
vinné révy

Obr. 344. Sázeni révy ke zdi bez

větví.

zahrady", dH II.

Pěstování

Obr. 343.

vání révy, musíme znáti Réva v košíku. koše a v koši. Sázeti se má kolmo
názvy těch částí, o nichž
ke zdi a ne rovnoběžně se zdi. .'·~
bude jednáno.
Čip e k jest nejčastěji uváděn. U ovocných [stromů jest čípek
ta část, kde se vyřeží očka a k holému dřevu se přiváže letorost.
U révy se jmenuje čípkem ta část, kterou seřízneme na 2 očka,
která se nesmí vyříznout, poněvadž z těchto dvou oček mají vyrůsti dva náhradní výhony, pro
příští rok. Cípky
hledíme míti vždy
co nejblíže kmene
nebo hlavních

při

zdi.

O velkém významu a výnosnosti vinné révy při staveních
jsem napsal ve svém spise: "Jak docílíme hojnosti krásného ovoce"
zajímavé pojednání a nesporný doklad a proto nebudu to již zde
opakovati.
Révu vinnou nalezneme sice dosti hojně na obydlích, avšak
uspokojivý výsledek nalezneme velice zřídka. Hlavní příčina spočívá
v nesprávném ošetřování; namnoze se ré'l{_a vůbec neošetřuje. Také
nesprávný výběr odrůd zaviňuje nezdar. Casto vídáme velké plochy
révou porostlé, avšak velice málo hroznů a tyto jsou ještě ne-

větévka seříznutá

na 1 očko ; výhon
tento jest zpraObr. 346. Při řezu révy vidla do zásoby
se ne s mi řezati těsně a v příštím roce
nad očkem, jako u ovocv•
v
ných stromů, nýbrž aspoň ~~ senzne az na
1 cm nad očkem; na ctpek.
.::oobrázku vlevo jest správpro dl o uObr. 345. Sázeni révy šikmo. ný řez, vpravo chybný řez. z
v
• st
e n y• cv 1• p e k Je
letorost seříznutý na 3-4 očka; výhon tento má přinésti v příštím
roce letorosty s hrozny, případně dle potřeby se nejspodnější
výhon použije pak na čípek.
·
Pl o do n o s n á r é v a se ~eže na 4-8 oček a má přinésti
letorosty s hrozny .
· ::---,. /7
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Ú p on k y jsou na révě zcela zbytečné, protože musíme révu
míti a ne tam, kde se sama uchytí.

přivazovati tam, kde ji chceme
Proto se při řezu odstraňují.

Pa z o u c hy jsou letorosty, rostoucí z paždí listů; tyto jsou
a záhy se odříznou za prvním listem.
Li sty jsou hlavními činiteli na révě a proto se musíme
snažiti, abychom docílili zdravé, bujné a četné listy.
H r o z n y jsou cílem
pěstitele révy. Chceme-li
docíliti výstavní hrozny,
musíme bobule prostříhá
vati, aby se zbylé mohly
řádně vyvinouti.

nepotřebné

dlouhá zeď, jest dobře napnouti dráty 40 cm nad sebou, jako
u ovocných špalírů. Jsou-li okna, tu vsadíme dle šířky plochy
jednu neb více sazenic. Kolmé kordony se sází na 120 cm od sebe,
poněvadž plodonosné výhony se udržují účelně v délce 60 cm na
každé straně.
Je-li kostra hotova, počneme se sázením: Půda se musí řádně
a hluboko propracovati a pohnojiti. Nejlépe jest sázeti jednoleté,

l

Řez révy.

L

Dnes již máme přes
100 různých method řezu,
z nichž valná většina se
vztahuje na pěstění révy
na · vinicích a některé
z nich jsou úplně bezvýznamné. Tak známe ku
př. řez na kolmé kordony,
řez dle Kechta, dle Thomery, obloukový řez, vodorovný kordon, tažňový
řez, Polabský, Alsaský,
Porýnský, střídavý atd.
Pro nás má hlavně
význam ř e z n a k o I m ý
kordon, Kechtův řez
a dle Thomery.

1. Kolmý kordon
révový.
Při pěst~vání vinné
révy máme na zřeteli hlav
ně dva účely· a to: aby•. .'
v •
chom doc1hh co mozna
nejvíce a největších hroznů
a" aby zeď, při které jest vysázena, byla pěkně zakryta, celá zelená.
Tak jako kolmý kordon jablečný neb hruškový, musí i révový
kordon míti pouze j eden kmen, na němž na obou stranách jsou
krátké plodonosné větévky.
Nejprve si musíme připraviti kostru. Poněvadž kolmý kordon
má pouze jeden hlavní výhon, jest zapotřebí pouze 1 hlavní lať
a ostatní slabší latě se dají na vzdálenost a s 25 cm od sebe. Je-li

Obr. 347. Vylamováni pazouchů; a jest letorost,
na kterémž v b vyrostl.list dva předčasnr let~rost,
tak zv. pazouch c, ktery se vzdy za prvmm ockem
v e vylomí, úponka f rovněž se odstraní.

Obr. 348.

351.

350.

349.

''Kolmý kordon révy vinné:
Réva první rok po
vsazeni.

Týž rok na podzim po seřezání;
nechá se pouze
1 výhon,. na němž
se vyhlédne · pět
oček .

létě
řezem

Druhý rok v

s na; postranní výhony 1., 2., 3.
a 4. se seříznou na čípek
(na 2 očka), výhon 5.
na pět oček.
značeným

2. rok na podzim
po seřezání.

zakořenělé řízky. Nejvýhodnější jest sázeti révu vypěstovanou
v koš i č k ách ·(obr. 343.); tato se však u nás v Cechách téměř
vůbec nepěstuje a sázíme tudíž jednoleté neb dvouleté zakořenělé
řízky. Sázeti starší révy (které se velice zhusta od školkařských
závodů žádají), se rozhodně nedoporučuje, poněvadž starší sazenice
se těžko ujímají a potom rostou volněji a slaběji, než mladé
sazenice. Jedině, když jsou vypěstovány v koších, dají se s prospěchem použíti.
v
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Jámy se vykopají co možná největší a hlavně hluboké,
poněvadž réva poušti kořeny velice hluboko do země (na vinicích
byly kořínky nalezeny až 16 m hluboko). Sazenici položíme potom

kolmo ke zdi (obr. 344.), skoro vodorovně, nikoliv podél zdi
a nebo kolmo dolů. Réva se položí celá do země, jen se nechají
as 2-3 nejhořejší očka venku. Spodní konec musí,'přijiti as 30 cm
hl u boko (dle délky sazenice).
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Řez a ošetřováni první rok.

První rok necháme růsti jen nejsilnější výhon a přivážeme
ho kolmo na hlavni laf a ostatní všecky odstraníme.
Na podzim, as v listopadu, seřízneme tento výhon as na
65 cm. Je-li však tento výhon slabý a krátký (méně než 1 m
dlou.hť), seřízne

me JeJ znovu as
na 20 cm a musíme ještě 1 rok
čekati.

Při řezu

nesmíme si počí
natijako při ovocných stromech,
t. j. řez se nesmí
provésti těsně nad
očkem, nýbrž se
nechá as 1 cm
dlouhý čípek (viz
obr. 346.), poně
vadž by jinak tak
zv. duše vyschla
a očko zaschlo a
nevyrašilo by vů
bec anebo jen

-~r
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slabě.

V drsnějších
krajinách se pak
výhon zavine do
slámy nebo ještě
lépe ohne a při
kryje zemi, aby
nezmrznu!.

Obr. 352.
Réva třetí rok v létě s naznačeným řezem .
Z čípků 1., 2., 3. a 4. vyrostlo po 2 výhonech,
které mají již hrozny (obyčejně za 5. listem) ;
z oček 6., 7., 8. a 9. vyrostou letorosty, které,
jakož i všecky dolejší, zalomíme v délce 60 cm .
Úponky se odstraňují, pazouchy vylamuji. Na
podzim seřízneme výhony 6., 7., 8. a 9. na čípek
a z výhonů 1., 2., 3. a 4. odřízneme ten vzdálenější od kmene zcela pryč , a onen bližší na
čípek. Toto se každý rok opakuje.

353.
Réva třetí rok na podzim po
řezu.

Obr. 354.
Postranní výhon na kolmém kordonu révovém :
pazouchy d se za 1. listem olamuji, úponky m
se odstraňují, stopky po
hroznech g se odstraňuji. Výhon se v létě
zaštipne as na 60 cm
v c, na P.odzim seřízne
na čípek C (za 2."očkem)
v z. Zbudou 2 očka.
l a h; očko k jest ne 1
vyvinuté a nepočítá se.

Réva druhý rok.
Na jaře se
odkryje a
opěť k lati při
váže. Z oček výhonu 65 cm dlouhého vyraší nyní
výhony, z nichž
r.éva

nejhořejší přivá

Obr. 355.
Výhony vyrostlé 2. rok z čípku
C; ošetřování v létě totéž
jako v předešlém roce: úponky
a stopky po hroznech se odstraňují, pazouchy za 1. listem
a oba výhony na 60 cm. Na
podzim se výhon C, který jest
vzdálenější od kmene než E.
odřízne v z, a výhon E na čípek
(na 2 očka). Nemá· li výhon C
žádné hrozny, může se již.
v létě odříznou ti.

žeme opět kolmo
k lati - jakožto
hlavní výhon (později kmen) a z ostatních ponecháme pouze neJlépe vyvinuté 4 výhony, které na obě strany rozvedeme a vodorovně přivážeme k latím.
17

Ostatní výhony pak vyřízneme u kmene, ale teprve tehdy,
když již jsou ty nejlepší vyvázány. Když dosáhne hlavní výhon
(pouze letorost) délky as 150 cm, seřízne se as na 120 cm. Na
hlavním výhonu (který se nesmí nechat růsti pod lať), jakož i na

~

&,

Obr. 356.
Ze zbylého čípku vyrostou 2
výhony C a D, které se ošetřují opět tak. Na podzim se
pak zase onen vzdálenější od
kmene C: odřízne zcela pryč, a
bližší D na čípek.

Ob. 357.
Ze zbylého čípku D vyrostly
zase 2 výhony, kt~ré se opět
tak ošetřují, jako předešlé. Ale
nyní jest dřevo od kmene až
k čípku již moc dlouhé, i nutno
je zmladit. Z výhonů, které stále
u kmene vyrůstají, se jeden C
ponechá; na podzim se oba horní
v B odříznou a výhon C opět
na čípek a celá manipulace se
opakuje znovu.

postranních výhonech vyrůstají nyní vždy u každého listu nové,
předčasné výh0nky, t. zv. pa z o uchy (obr. 347.), které nemají
žádný význam a proto se záhy vyříznou a sice obyčejně za prvním
listem. Rovněž veškeré úponky odstraníme, poněvadž jsou naprosto bezúčelné, jelikož révu přivazujeme.

Na těchto postranních výhonech, které jsou vlastně plodonosnými výhony, vyrostou nyní hrozny. Na každém tomto výhonu
bývají obyčejně 2 hrozničky a jakmile se tyto ukáží, seřízneme
výhon za P.rvním listem od posledního hroznu počítaje. Výhony,
které nemají žádné hrozny, se zakrátí v délce 60 cm.
N a podzim (v listopadu) provedeme opět t. zv. zimní
ř e z a sice následovně : v š e c k y p o s t r a n n í v ý h o n y s e říz·
n e m e na čípek, t. j. z a druhý m oč k e m. První - nejspodnější očko se nepočítá, poněvadž bývá nevyviquté a dá výhon
slabý, který se pak v květnu ihned vylomí. Na hlavním kolmém
výhonu se vyhledá z důli nahoru opět 5 oček, z nichž nejhořejší
dá pokračování kolmo a z ostatních vyrostou postranní výhony,
na každou stranu dva. Keř se nyní natře vápenným mlékem, ohne
a přihází zemí, nebo aspoň přikryje chvojím nebo slamou.
Réva třetí rok.
N a jaře se réva odkryje a přiváže pečlivě k latím. Tento·
rok vyrostou na každém postranním na 2 očka zakráceném výhonu
čili čípku dva letorosty a z hlavního výhonu vyrostou čtyři postranní vodorovné plodové výhony a kolmý prodlužovací výhon.
Tento hlavní se opět při výšce 120 cm seřízne, pazouchy a úponky
se rovněž odřezávají. Vedlejší výhony z druhého ročníku se vyvazují a seříznou za prvním listem u posledního hroznu, nemají-li
žádných hroznů, tu je seřízneme opět v délce 60 cm. Pazouchy
a úp-onky se rovněž odřezávají. Nyní máme ještě třetí, t. j. dolní
ročník; zde vyrostou z každého ponechaného čípku 2 plodonosné
výhony, které seřízneme opět za prvním listem u posledního hroznu.
Z těchto dvou výhonů jest vždy jeden blíže kmenu a ten
potřebujeme pro další vypěstování plodonosného dřeva v příštím
roce; jest to tedy náhradní dřevo. Když tedy tento - kmenu
bližší letorost má hrozen, tak se seřízne za prvním listem za hroznem,
nemá-li žádný hrozen, tedy se seřízqe., jako všecky jiné výhony
v délce 60 cm. Druhý, od kmene vzdálenější výhon se seřízne za
prvním listem u posledního hroznu; nein4-li ale žádných hroznů,
tu jest bezúčelný a může se již v létě vůbec odříznouti pryč.
Nechá-li se, musí se odstraniti na podzim. Zkracováni letorostů
se děje proto, aby byla spodní 2 očka náležitě vyživena, poněvadž
z nich mají příští rok vyrůsti opět dva nové plodonoše. Pakliže
zakrátíme tyto letorosty pozqě, tu se nevyvinou . většinou žádné
hrozny a nezakrátíme-li vůbec žádný letorost, anebo příliš pozdě,
tu se může státi, že nedostaneme ani jeden hrozen na celém keři,
poněvadž se plodná očka vyvinou dále u konce, který se musí
odříznouti a máme jeden rok ztracený.
Hrozny se vyvinují obyčejně za pátým listem a není-li žádný
hrozen ani při sedmém listu, tu se již žádný nevyvine.
Někdy se stane, že na čípku jedno očko vůbec nevyraší (ná~ledkem. poškozeni nebo mrazem neb pod.) a máme pak jenom
Jeden vyhpn; tento ovšem nesmíme odstraniti, ani když nemá
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Réva ve tvaru nepravidelném.

očka.

Obr. 360.

Obr. 362.

Z čípku se vyvinuly dva
letorosty; na podzim hořejší odstraníme a dolejší opět seřízneme na
čípek, jak čárkami na·

Vyvine-li se více letorostů, tedy
na podzim slabší odstraníme
úplně a nejsilnější seřízneme
na čípek (2 očka). ;

značeno.
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Obr. 359.

60 cm zaštipnouti a na podzim

opět

na

Všecky ostatní výhony, mimo svrchu popsaných, jsou pře
a hned v létě se odstraní.
N a pod z i m se všecko předešlé opakuje: hlavní výhon seřízneme na 5 oček, postranní jednoduché výhony seřízneme na
2 očka, t. j. na čípek a spodní dvojité výhony seřízneme tak,
že ten, který jest blíže kmenu, seřízneme na čípek a onen druhý,
vzdálenější, odřízneme vůbec pryč. Tato manipulace se nyní každý
rok stále stejně při letním i zimním řezu opakuje. (Obr. 352.)
Na podzim, po vykonaném řezu, starou odprýskávajíci kůru
oloupeme, mšice štítkaté zničíme a keř natřeme vápenným mlékem.
U takto pěstovaného a ošetřovaného kordonu se postranní
dřevo od kmene k výhonu stále prodlužuje as o 5 cm, takže při
pátém roce jest již as 25 cm od kmene vzdálen a nutno jej
z mI a d i t i. Každý rok vyrůstá u kmene několik vedlejších letorostů, z nichž se jeden vhodný vyváže vodorovně a staré rameno
se celé odřízne (viz obr. 357.).
Když dosáhne kordon určité výše a dále nemůže býti veden,
tu se hlavní výhon na podzim seřízne pouze na 1 očko; v létě
ale se nechá letorost růsti a zaštípne se při výšce 1 m, poněvadž
musí býti nerušený pohyb šfáv celým keřem. Druhý rok seřízneme
opět na 1 očko atd.
. Popsaným způsobem lze pěstovati jako kolmý kordon každou
odrůdu révy. Máme-li nějakou vysokou zeď (as 6 m), tu vedeme
kolmé kordony ~ tři dav ě, t. j. první, třetí, pátý atd. vypěstujeme
nejprve 2 1/ 2 m vysoký kmen a pak teprve rozvětvení a opět druhý,
čtvrtý. šestý atd. rozvětvujeme hned z důli.
Kde pěstují révu vinnou ve skleníku, tam používají výhradně
kolmých kordonů s naznačeným řezem a docílí překvapujících
výsledků. Tak ku př. vystavoval šlechtic · z Lade r. 1893 ve
Vratislavi na vý~tavě hrozny 46 cm dlouhé a sice odrůdu "Belle
Angevine". Jiný, vrchní zahradník H. Fochs z Neudecku {Slezsko)
vystavoval hrozen odrůdy "Gros Colman" (Volské oko), který
byl 75 cm dlouhý. Vypěstovati hrozny 5-8 kg těžké, není v Anglii
zvláštností. V roce 1875 vypěsto\ al zahradník M. Cu r r o r
v Esbank u Edinburku hrozny 14 kg těžké.
Jak si ale nyní přeměníme st ar š í, nesprávně vedený keř
v kolmý kordon, tázal se již mnohý. To jde velice snadno a sice
následovně.: nejprve si připravíme řádně kostru na zdi; tedy hlavni
latě na 120 cm od sebe a mezi tyto hlavní upevníme 4 slabší,
čili každý kordon dostane 1 hlavní a 4 slabší latě.
Máme-li ku př. stěnu as 5 m dlouhou, na níž jest rozveden
1 ~eř, tu učiníme z toho čtyři kordony. Vybeřeme si tedy čtyři
neJvhodnější větve, které vedeme as 30 cm nad zemi a sice každou
k jedné lati a konec ohneme pak vzhůru a zbytek odřízneme
rovněž až na spící očko ·u větvě. Ostatní větve vyřízneme úplně
pryč. Nyni na jaře ponecháme ze ·spousty rašících letorostů. pouze
bytečné

"{

Obr. 358.
Takto vyvinutý, silný
letorost seřízneme na
čípek , t. j. na dvě

při

čípek seříznouti.

Obr. 361.

Obr. 363.

Týž letorost po

Táž réva po

Táž réva po

řezu .

řezu.

řezu.
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jen ty vhodné růsti, které pak ošetřujeme tak, jako u normálního
kordonu a ostatní odstraníme ihned pryč. Takto docílíme snadno
pěkn~ kolmé kordony, které již třetím rokem přinesou hojnost hroznů.

~

2. Réva na zdi ve tvaru nepravidelném.

..

\

Obr. 366.
Ve 4. (případně třetím) roce se vyvinulo pět
letorostů, z nichž dva nejspodnější seřízneme
na čípek, abychom si zajistili náhradní dřevo pro
příští rok, ostatní .3 výhony seřízneme na S oček
a očekáváme od nich v následujícim roce hrozny.
Obr. 354.
Z čípku se vyvinou v 3. roce
2 letorosty, které po správném
letním ošetřováni takto vyhliží;
spodní se seřízne na čípek,
hořejší na .3 očka. Roste· li réva
již ve 2. roce bujně, provede
se tento řez již ve 2. roce.

-~
I

Obr• .365. Táž réva po řezu.

Obr: .367. Táž réva po řezu; nyní máme dva
čípky a 3 révy plodonosné.

Obr. .368. V pátém (připadně ve čtvrtém) roce po řezu provedeném dle před
chozího nákresu se vyvinou letorosty asi tak, jak zde nakresleno ; letorosty vyvazujeme tak, aby se nekřižovaly. Pazouchy pilně vylamujeme. Nejprve si vyhlédneme ty letorosty, které nezbytně potřebujeme na čípky a plodonosnou révu ;
letorosty jsou zde označeny čárkami, kde se pak na podzim seříznou Ostatní
letorosty mají přinésti hrozny. Ty, které žádné hrozny nemají, odřízneme úplně ·
j•ž v létě, a ty, které h10zny mají - zakrátíme za druhým listem za posledním hroznem. Na podzim po opadání listů provedeme řez tak, jak čárkami na·
značeno. Vždy musí zůstati ila každé větvi : čípek a plod?noš.

· málo hroznů. A přec možno správným řezem docíliti velké úrody
a keř není nikde přeplněn přebytečnými výhony.
Zásada správného řezu tohoto dle Kec h to vy metho~y
spočívá v tom, že máme stále mladé dřevo a staráme se stále o to,
abychom měli na révě stále dostatek čípků, prodloužených čípků a
plodonos. výhonů. Všeobecně se vyvinu jí hrozny na letorostech;
na starším dřevě jen ojediněle.
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Řez révy má se vždy vykonati na podzim po opadání listů.

Režeme-li teprve na jaře, tu keř silně slzí, t. j. z řezné plochy vystupuje šťáva, čímž se keř velmi seslabuje. Byly prováděny pokusy
při jarním řezu; na uříznutou větev byla nasazena skleněná trubička
v téže síle a štáva vystoupila až 24 m. vysoko. Představíme si
tudíž snadno, jaká ztráta při pozdním řezu nastává.
V našich krajinách s mírným podnebím se nemusí réva na
zimu přikrývati; v drsném podnebí jest to však nutné. Při řezu
révu očistíme, ostříháme úponky a vše, co tam nepatří, a révu
pokryjeme buď chvojím (kde jest menší keř) nebo všecky výhony

Na připojených obrazcích vidíme postup řezu od nejmladší
rostliny počínaje.
Při vysázení se réva v každém případě seřízne na jedno očko.
Vyrostlý Ol letorost přivážeme k hůlce a vyvinuvší se pazouchy vylomíme za 1 očkem. Většinou ale vyvine réva v prvém roce jen
slabý výhon a musí se znova seříznouti na 1-2 očka. Během léta

Obr. 369. Táž réva po vyko.n aném řezu na podzim; nyní máme 5 čípků a 5 plodonosných rév. Zde jest u dvou výhonů chyba kreslířská; od levé strany počítaje ,
nal druhé a čtvrté větvi chybí čípek.

ohneme k zemi, svážeme dohromady a buďto zahrabeme do země
nebo zavážeme do slámy, chvojí neb pod. V únoru se réva odkryje a jen lehce chvojím neb pod. zastíní.
Při řezu se nesmí řezati přímo nad očkem, jako u ovocných
strom(!, nýbrž aspoň 1 cm nad očkem.
Rezati započneme od spodu a to vždy v tomto pořadí:
nejprve čípek, nad ním prodloužený čípek a nad tímto plodonosná réva a opět čípek, prodloužený čípek a plodonosná réva atd.
Tím docílíme toho, že máme již od spódu stále mladé dřevo a
hrozny. Na celé ploše smí býti jen tolik dřeva (výhonů}, aby zeď
byla pokryta; přebytečné výhony odstraníme úplně.
Při vyvazování letorostů musíme přísně dbáti toho, aby nebyly výhony vyvazovány přes sebe; přebytečné výhony odstraníme.
Jednotlivé výhony máme vždy vyvazovati vodorovně nebo šikmo
a nikdy .kolmo vzhůru, ježto při tom spodní očka špatně vyraší.

~

O~r. 370. V šestém (případně pátém) roce vypadá réva asi tak, jak kresba ukaZUJe a ošetřováni jest rovni\ž takové. Nejprve si zjistíme révy, které potřebujeme
na čípek pro příští rok; k tomu volme vždy výhony nejníže stojící. Pak si vybereme silné výhony, které mají vyvinouti plodonoše v příštím roce,. Nejsou-li
na zbylých letorostech hrozny, odřízneme je úplně již v létě, a kde hrozny jsou,
seřízneme výhon za druhým listem za posledním hroznem. N'a podzim se pak
provede řez tak, jak čárkami naznačeno. Jsou-li ale výhony příliš husté, nene·
cháme tolik plodonošů, ale vždy předev.šim musíme pamatovati na čípek. Tímto
způsobem se pak pokračuje každý rok dále.
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vydatně · zalévati; za sucha aspoň dvakráte týdně, ale
důkladně. Poněvadž se půda stálým zaléváním utluče, musí se
každý týden znovu zkypřiti. Abychom nemuseli stále kypřiti, po- .
kryjeme misku setlelým hnojem, mechem neb rašelinnou měli. Tím
se také zamezí vysýchání půdy. Poz_orujeme-li, že réva vzdor hojnému zalévání slabě roste, zmírníme zalévání, aby kořínky neshnily.
Na jedno očko řežeme z jara po tolik roků, až se nám vyvine
opravdu bujný výhon; pak teprve ·můžeme pokračovati v dalším
řezu a pěstění. Mnohdy jest to nutno po 3-4 roky.

Na podzim provedeme řez tak, jak čárkami ukázáno, a seřezaný keř vypadá pak dle obr. 369.
V dalších letech se děje ošetřování a řez tímtéž způsobem.
Na každé větvi musíme míti vždy aspoň 1 čípek, abychom měli
stále mladé dřevo.

nutno

V létě a ·!a podzim.
Z čípku vyrostou dva letorosty (obr. 364.); rostou-li oba
bujně, ponechají se oba, jinak se slabší záhy odřízne. Vyvážeme je
rovně vzhůru a pazouchy vylamujeme za 1. listem. Když má letorost
(nebo oba) as 8-10 oček, zaštípne se, aby se očka řádně vyvinula. Z nejhořejšího očka vyroste po zaštípnutí nový letorost, který
za druhým listem zaštípneme. Rost~u-li z babky nějaké výhony,
tedy je odstraníme.
Na podzim seřízneme jeden (spodní) výhon na čípek (2 očka),
druhý {hořejší) na prodloužený čípek {3 očka), jak lze na obr.
365. viděti.
To jest stav ve třetím roce ; roste-li réva dosti bujně již ve
druhém roce, tedy jest to stav roku druhého; to samé jest u všech
dalších řezů.
Čtvrtý rok v létě a na podzim.
Ve čtvrtém (případně třetím) roce se vyvine réva jak na
obr. 366. viděti. Vpředu uvedeným řezem dostaneme pět letorostů,
které rozložíme tak, aby se netísnily, a zaštípneme je opět za
8.-10. listem. Pazouchy opět zalamujeme za prvním listem, zbytečné výhony z babky a pod. odstraníme atd. jako v létě pře
dešlém.
Na podzim provedeme řez tak, že oba nejspodnější výhony
seřízneme na čípek {2 očka), ostatní na 4-6 oček. Tyto mají
přinésti v příštím roce hrozny. Při řezu vždy hleďme k tomu, aby
čípek byl níže a co nejblíže kmene nebo hlavních větví. Tím docílíme toho, že máme stále vše plně využitkováno a žádné holé
dlouhé větve.

Pátý rok v

létě

a na podzim.
V pátém {případně čtvrtém) roce se vyvinou ze seřezané révy
dle obr. 367. letorosty, jak obr. 368. ukazuje. Nyní musíme již docíliti hrozny; jakmile se květy vyvinuly, seřízneme letorost za druhým
listem za posledním hroznem, na kterých se žádné hrozny nevyvinuly a nemáme je určené jako náhradní dřevo pro příští rok,
tedy je úplně vyřízneme. Letorosty pro příští rok určené zakrátíme
za 8.-10. listem. Všecky letorosty vyvážeme tak, aby se netísnily
a nekřižovaly, pazouchy vylamujeme za 1. listem.

'

Obr. 371. LouDÍ z vinné révy; hroznů bylo veliké množství, nejso~1 však zde
dobře viděti. Foto ze zahrady p. J. Špitálského, vrch. ředitele Zivnobanky
v Přerově n. L.

3. Vodorovný kordon révový.
Máme-li nižší zed výhodně položenou, můžeme na ní s pro-

spěchem pěstovati vinnou révu ve tvaru vodorovného kordonu.
Zplisob tento byl nejprve zaveden v· městečku Thomery u Paříie
a nazývá se proto dosud všude methoda dle "Thomery".
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Révu sázíme na 140 cm od sebe; z toho důvodu sázíme keře
dále ode zdi, aby měly kořeny více místa a potravy. Révu pak
položíme do země a konec vedeme při zdi vzhůru. Ve výši 60 cm
se letorost ohne, a to tak, aby v ohbí bylo 1 očko, z kterého se
má vypěstovati druhé rameno. K tomu účelu se může použíti pří
padně i pazouchu.
Druhá sazenice se vede o 60 cm výše, kdež se založí vodorovná ramena; třetí sazenice o dalších 60 cm atd., dle výše zdi.
Dle toho musí býti vodorovné dráty napnuty 60 cm nad sebou,
jest však dobře, když mezi ně napneme vždy ještě jeden drát,
abychom mohli letorosty včas vyvázati.
Při ohýbání musíme býti opatrní, aby se výhon nezlomil,
nebo kůra nepraskla; nejvhodnější doba k tomu jest, když jest
výhon polodřevnatý.
Obě ramena mají růsti · stejnoměrně; je-li jedno rameno
bujnější, přivážeme je pevněji, čímž se ve vzrůstu zarazí. Nepomůže-li to, ohneme slabší vzhůru, silnější dolů. Je-li jeden výhon
o mnoho delší než druhý, uřízneme špičku, aby druhý zatím dorostl.
V druhém roce vybeřeme na každém rameni 3-4 zdravá
silná očka; slabá očka, nebo po straně a vespod větve ležící, po
vyrašení vyřízneme. V létě necháme ponechané letorosty růsti
vzhůru, až dosáhnou druhý drát (60 cm) - druhou etaži a pak
je zaštípneme. Vodorovný vedoucí výhon se neřeže, nýbrž jen
zbaví pazouchů a k vodorovnému drátu přiváže.
Ve třetím roce v únoru (nebo na podzim) seřízneme kolmé
výhony na čípek (2 očka). Na vodorovném rameni vyhlédneme
opět 3- 4 očka, ostatní letorosty se zase odříznou. (Obr. 372.)
Z čípku vyrostou dva výhony, které zaštípneme, jakmile dosáhly hořejší etaži, ve výšce 60 cm. Tyto letorosty mají přinésti
již ovoce.
Na podzim nebo časně z jara odřízneme z výhonů, na čípku
vyrostlých, onen hoř~jší pryč a spodní se seřízne opět na čípek.
Toto se pak každoročně opakuje. Dolejší výhon vždy na čípek,
hořejší se odřízne.
Vedoucí vodorovný výhon se rovněž každoročně stejně
ošetřuje; vyhlídnou ·se 3-4 očka. Když pak dorostou vodorovná
ramena dvou kordonů k sobě, můžeme buď onen slabší zmladiti
nebo je spolu sroubujeme - připlátujeme.
Ošetřování vodorovného kordonu jest vlastně totéž, jako
u kolmých kordonů révových.
Výběr vhodných odrůd.

Na špalíru pěstíme obyčejně ty odrůdy, které mají krásné
a chutné hrozny, tedy odrůdy stolní a hlavně záhy zrající. Z těch
jsou as následující nejlepší:
Madlenka raná. Zraje koncem srpna, má bujný vzrůst a musí
býti sázena vedle jiné odrůdy, ježto se květy špatně oplodňují,
Vyžaduje delší řez. Hrozny jsou veliké, světle žluté, velmi aromatické

Madlenka královská. Roste silně a potřebuj~ mnoho místa.
velice úrodná a brzo zraje, chuť má kořennou
ji na stěnách, jež jsou před deštěm střechou

Při řezu na čípek jest
a jest dobře pěstovati
chráněny .

ll

Hedvábné žluté. Roste bujně, vyžaduje rllouhý řez a velkou
plochu stěny, jestliže má uspokojivě roditi. Rodí teprv v pozdějších
letech. Hrozny jsou velké, světle žluté, s podlouhlými tlustoslupkými
bobulemi, které vzdnrují hnilobě. Chuť sladká a slabě kořenná.
Zraje brzo.
Hedvábné zelené. Tato odrůda roste bujně a potřebuje velkou
plochu. Přes to však přece snese krátký řez a nese hojnost raného
a chutného ovoce, které snáze podléhá hnilobě, proto vyžaduje
stěnu střechou před deštěm chráněnou.

Obr. 372. Vod01ovné kordony -~inné révy ve 3 poschodích nad sebou, dle
methody •Thomery•. Kolmé plod onosné výhony se ošetřuji jako u kolmého
kordonu révového.

Ušlechtilé bílé (Chrupka bílá). Zraje prostředně brzy a přináší

při krátkém řezu na čípék hojnost velkozrnných, zlatožlutých, na

sluneční straně do hněda zbarvených hroznů. Jest to vděčná
špalírová odrůda, která zasluhuje rozšiřování. Bobule jsou tvrdé,
proto dají se dobře tasílati a dlouho uchovati. Ta, která má trochu
dovnitř zkroucené listy, dává krásnější a chutnější hrozny než ta
'> listy plochými. Chrupka bílá mění své vlastnosti a to dle půdy
hnojení a místa, kde se nachází. Nazývá se též Weisser Gutedel,
Pariser Gutedel, Chasselas de Fontainebleau, Chasselas ďoré atd.
Ušlechtilé červené (Chrupka červená). Liší se od předešlé
jen červenými hrozny, v ostatním se s tímto vyrovná. Ch. červené
jsou 2 odrůdy a sice jedna se světle červenými a druhá,s tmavočervenými bobulemi. Poslední jest -lepší.
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Portugalské modré. Roste bujně, vyžaduje velkou plochu; při
krátkém řezu hojně rodí. Tmavomodré, velice řídké hrozny zré<jí
prostředně brzy a mají příjemnou sladkou chuť.
Muškátové žluté. Jest to výborná odrůda, jejíž hrozny jsou
při úplné zralosti na sluneční straně hnědě skvrnité, jakoby opečené,
s hustě narostlými bobulemi, poněkud tuhou avšak sladkou dužninou s muškátovou příchutí. Při řezu na čípek plodí silně a pro
svůj bujný vzrůst potřebuje větší plochu. Zraje později, proto
potřebuje teplejší stěnu.
Malíngre rané. Jest přiměřeně rostoucí, ale bohatě plodící
a brzo zrající odrůda, která musí býti krátce řezána, neboť přílišnou
úrodou by seslábla. Bobule jsou krásně žluté, tenkoslupké a velice
sladké. Spokojí se malým místem. Poněvadž podléhá silně hnilobě,
jest dobře chrániti ji střechou před deštěm.
Burgundské rané modré. Velice raná odrůda bohatě rodící,
s malými bobulemi, řeže se na oblouk, avšak též při krátkém řezu
na malé ploše uspokojivě rodí. Bobule jsou příjemně sl~dké a mají
tvrdá, silně vyvinutá jádra.
Tro!linské modré. Roste velice bujně a hodí se k pokrytí
velkých ploch. Hrozny jsou velké; tmavomodré a silně voní; bobule
mají řídkou dosti tuhou dužnirtu a příjemnou chuť. Poněvadž pozdě
zraje, vyžaduje teplou stěnu. Rez může se díti na čípek.
Lánské rané. Má hrozen velký, barvy svétle žluté, šedě
ojíněné. Zraje o něco později než Hedvábné. Chuť sladká. Vyžaduje úrodnou půdu a v mládí delší řez.
Veltlinské rané. Má hrozny střední velikosti, bobule světle
červené, šedomodře ojíněné . Zraje velmi záhy a snese i krátký řez.
Sylvanské zelené (Cinyfal zelený}. Má hrozny střední velikosti,
bobule zelené, šedě ojíněné. Zraje záhy a vyžaduje propustné půdy.
Mimo toho jest ještě celá řada odrůd více méně vhodných.

4. Choroby a

škůdci

révy vinné.

Jako každá rostlina, má i réva svoje nepřátele. Nejhlavnějši
jsou:
Nepravé· pa d 1í (P eronospora viticola}. Vyskytuje se v největším rozsahu za chladného a vlhkého léta a tq již v červenci.
Na listech se tvoři bíié skvrny, zvláště vespod, tam, kde se nervy
sbíhají. Skvrny se rozšiřují, listy bývají celé hnědě skvrnité, nemohou tak pracovati, záhy cpadají, dřevo nevyzraje a hrozny
zůstanou kyselé. Bobule pak sesíchají u stopky, zhnědnou, jsou
jakoby kožovité a jsou k jídlu neschopné.
Proti této houbě působí výborně bordelésská směs, kterou
zhotovíme následovně: Nejprve roz.pustíme v 8 1 teplé vody 2 kg
modré skalice a v· dalších 8 l vody 2 kg páleného vápna. Obé
músí býti úplně rozpuštěno a při lití do nádoby, kde se vše
smíchá, se musí přecediti. Do čistého sudu dáme 84 l vody a za
stálého míchání vlejeme nejprve vápenný roztok a pak roztok
a

nejznámější

modré skalice. Takto jest 20fo roztok hotový k používání. Před
upotřebením se má vždy zamíchati, není však radno nechati roztok
déle ~táti než 14 dní. Potřebujeme-li jen malé množství, vezmeme
ony dvě látky v menším množství. Hlavní věcí jest, aby roztok
·byl mlhovitě na listy rozprašován a to stříkačkou k nošení na
údech, jaké se používá také k postříkávání ovocných stromů.
Velmi důležito jest předejíti této chorobě a nečekati, až se
vyvine a rozšíří. Na podzim musíme všecky spadané listy pečlivě
sebrati a spáliti; půdu postříkáme 100fo karbolinem stromovým,
posypeme vydatně vápenným prachem a po prvním mrazíku hluboko
přeryjeme. Z révy odstraníme všecky úponky, such~ listy a s větví
sloupeme veškerou suchou kůru, která odprýskává a dá se lehce
sloupnouti a natřeme je 30fo roztokem sirníku draselnatého (sirná
játra). Na jaře krátce před vyvázáním révy postříkáme zeď a latě
svrchu uvedenou bordelésskou směsí.
Pak jest klid; až teprve když
jsou bobule as jako hrášek veliké,
začne se stříkati a to nejlépe ráno
neb navečer. Za 3 - 5 týdnů se stříká
po druhé a po další stejné době
po třetí.
Pravé padli (Oidium Tuckeri) se vyskytuje hned po odkvětu;
letorosty dostávají bílé skvrny, listy
rovněž tak a vypadají jakoby práškem
posypané. Pravé ·padlí neškodí tak
listúm jako nepravé padlí, za to však
zničí hrozny. Bobule se sice dosti
dlouho vyvinují, pak ale praskají a
Obr. 373. Stříkačka v činnosti; stři·
potom hnijí.
·
Ničení tohoto padlí se děje za kání se děje mlhovitě, ne tak jak
na obrázku viděti.
sucha roztokem: 2·5 gr sirníku draselnatého rozpuštěného v 1 l vody,
k čemuž se přidá ještě 7·5 gr mazlavého mýdla.
Pohodlnější jest poprašování mI e to u sír o u (ne sirný květ),
a. to za teplého počasí zrána za rosy nebo po dešti, aby prášek
s1ry dopadl na vodu, -neboť jinak by málo působil.
J~kmile ~éva vyraší začneme poprašovati, což opakujeme vždy
za 2 tydnr: ~zv do ?~by, když se bobule začínají vybarvovati.
v Jest Jeste cela rada chorob způsobených houbami, uvedl jsem
v~ak pouze tyto dvě hlavní, neboť ostatní jsou spíše podřadného
vyznamu.
·
• Z živočišných škůdců uvádím velmi ro'lšířený: r o z t o č
r ev~:' Ý (Phytoptus vitis}. Vyskytuje se na listech již od května
a ~or; ~a pov~ch~ zv~á~tní :duře~iny značné velikosti; vespod
po . te~1to z_durenmami. 1est zl utav a, plsfnatá hmota. Toto poškozem ~pusobu1e nepatrny roztoč, který ssaje z listu, čímž jej dráždí
k tvorení zduřenin. Celkem jest_škůdce tento málo škodlivý, ačkoliv

•

způsobuje velmi mnoho starostí. Velmi často dostávám tímto poškozené listy k určení škůdce a obyčejně bývá odesílatel celý
zoufalý, že réva zajde.
Ochrana jest možná časně na jaře, začátkem března, natíráním révy 5% roztokem stromového karbolinea.
R é v o k a z či korovnice révová (Phylloxera vastatrix) jest
nejobávanější škůdce a natropí hrozných škod, ano zničil již celé
vinice. jest to malá mšice žijící, na kořenech révy; z kořenů ssaje
šťávu, tvoří se nádory a za
2-3 roky réva zajde. Napadené keře přestávají růsti, jeví
chorobný vzhled, listy před
časn·ě odumírají a hrozny neuzrají. Zajímavo jest, že v písčitých půdách se révokazu
nelíbí. Uřady zamezují rozšiřování révokazu přísným zákazem prodávání rostlin· ze
zamořených

5. Pozdní vinné révy,
které neuzrají, přeroubovati .

krajů.

Jediná odpomoc jest roubovati naše ušlechtilé a choulostivé odrůdy na americké,
révokazu vzdorující révy, jako
jest Vitis riparia, V. aestivalis,
V. cordifolia, V. cynerea, V.
rupestris, V. monticola a j.
Mšice štítkate (též
štítěnky nebo puklice zvané)
tvoří na dřevě puklice, pod
nimiž nalezneme nejprve bílý
prášek, t. j. vajíčka, .z nichž
vylíhlé malinké mšice se rozlézají dále a když se usadily,
vytvoří nad sebou opět takový
krunýř . Tyto mšice ssají šťávq
ze: dřeva a tím révu poškozují.
Obr. 374. Nepravé padlí na hroznech révy Napadené keře musíme oči
vinné, bobule zakrní, svraskají, jsou modrostiti ostrým kartáčem, nejlépe
šedé, úplně nepotřebné.
ocelovým, kůru sloupati a
spáliti a natříti 3% roztokem sirníku drasdnatého (sirná játra).
V o s y, sršně, mouchy a podobný hmyz škodí na hroz-·
nech tím, že dozrávající bobule nakusují, vyssávají; tím povstává
také hniloba bobulí a hrozny jsou nevzhledné, neprodejné.
Hrozny můžeme chrániti zavázáním do pytlíčků z týlu; také
se již prodávají tyto pytlíčky impregnované. Možno též pověsiti
mezi révu k hroznům láhve s otvory; do láhví se dá cukrová
voda, v níž se vosy utopí. Také obyčejná láhev se širokým
hrdlem postačí.

\.\

V VIII. ročníku časopisu "Zahrada" jsem upozornil na to, jaké
ohromné množství vinných hroznů by
se dalo docíliti, kdyby na všech
vhodných stěnách byla vysázena vinná
réV,!l. Bylo odhadnuto přibližně, Že Obr. 375. Přístroj na poprašování
v Cechách by se dalo na stěnách
révy sírou.
vypěstovati přibližně 75 milionů kg
hroznů, kdyby se počítalo průměrně na
každý keř 3 kg, což jest ovšem minimální.
Nelze upříti, že jest réva vinná
na domech dosti vysazována, avšak poměrně jest to přec jen nepatrné množství. Příčinu nelze hledati v nepochopení nebo v malém zájmu o révu vinnou.
Naopak, každý majitel domu by jistě
měl velice rád vinné hrozny, avšak vět
šinou bývá odstrašen tím, že hrozny
málokdy vyzrají. Pěstitelé révy prodávají sazenice bez ohledu na dobu zrání,
jsou to ponejvíce odrůdy vhodné na
vinici, ale ne na stěny. A tak shledáváme velmi často pěkně porostlý dům
révou, avšak majitel není s ní spokojen,
Obr. 376. Ochrana hrozuů gá- protože hrozny neuzrají.
zovými pytlíčky proti poškození
Jako při ovocných stromech mů
vosami a pod. hmyzem.
žeme každý, i starý strom, jehož ovoce
nás neuspokojuje, přeroubovati
na druh lepší, můžeme i révu,
jejíž hrozny nevyzrají, přerou
bovati, byť byl keř sebe starší.
Na jaře, jakmile šfáva
přijde do
oběhu,
seřízneme
kmen co možno IJejníže u země,
nebo v zem i. Rez se ostrým
nožem· zahladí, kmen se rozštípne a nasadí 2 rouby. Roub
musí míti 2 zdravá očka nad
rozštěpem. Roubovanec se pak
ováže pevně lýkem a zamaže
voskem.
Nyní přihrneme roubo- Obr. 377. Láhev se sladkou tekutinou
vance až 1 cm nad poslední s postranaími otvory pro chytání vos, aby
nepoškodily hroz!ly.
očko jemnou zemí a přikryjeme
18
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lepenkou nebo prknem, aby se dešťová voda odváděla. Přikrytí
zemí a prknem přispívá k lepšímu výsledku. Když rouby vyrašily,
odstraníme přikrývku, avšak přihrnutou zem odstraníme teprve
příštím jarem.
Práce tato jest velice jednoduchá a dá se tu zachrániti a
řádně využitkovati velmi mnoho sazenic vi.mé révy.

šupinovitě stavěnými listy účinnou ochranu proti dešti a ssaci
kořínky, kterými se výhony na zeď přissávají, nejsou svým určením

a účelem schopny vlhkost do zdi přivésti, nýbrž naopak. Rozhodně
jsem v žádném případě nepozoroval, že by břečťan podporoval
vlhkost zdí.
V jednotlivých případech, kde byly zdi porostlé břečťanem
vlhké, byly zjištěny jiné příčiny. Tak na př. v jednotlivých pří-

Kostry pro tvarované stromy.
Škodí tvarované ovocné stromy u domu vysázené zdi?
Stavební vládní rada B. Novák podává následující úvahu :
"Všeobecně jest rozšířeno a ustáleno mínění, Že vysázením
tvarových stromů ovocných. nebo pnoucích rostlin u domů, zdi
do sebe ssají vlhko, zvlhnou a vlhkost pak stoupá do ostatních
zdí a Že tím se stane obývání zdraví škodlivé. I také příklady
hledí se to dokazovati. Ale s druhé strany se z odborných kt:uhů
odporuje a jasnými příklady náhled o škodlivosti vyvrací. Já sáM
z vlastní zkušenosti jsem přišel k přesvědčení, že osazování zdí
domů není škodlivé a že v případech, kde osázené zdi se jeví
vlhkými, pochází vlhkost odjinud a že nepovstala následkem osázení.
Nejčastější rozepře se týkají břečťanu. V mnoha případech
jsem se osobně přesvědčil, že staré, břečťanem hustě popnuté zdi
se ukázaly úplně suchými. Dle mého náhledu tvoří břečťan svými

'
Obr. 379. Využitkováni zdi pod a mezi okny ovocnými tvarovanými stromy.
Foto ze zahrad p. Dra Dohnálka v Háji.

Obr. 378. Využitkování zdi mezi a pod okny ovocnými stromy tvarovými.
Foto ze zahmd p. Dra Dohnálka v Háji.

padech přer.ostl břečťan přes okapovou rouru na střechu, roura
se zacpala a voda přetékala přes zeď. V jiných případech chyběla
isolace proti stoupající vlhkosti z půdy a bylo nedostatečné odvodnění pod okapem.
Jako další nevýhoda osázení zdí břečťanem se uvádí, že
kořínky vniknou do spárů mezi cihlami, maltu rozvolní a tím dělají
cestu pro vnikání mokra a mrazu. Do jistého stupně jest tato
výtka odůvodněna, ale zde se jedná pouze o vlastní kořeny kmene
a ne o ssací kořínky výhonů a případ takový vyskýtuje se jen

.&.ll
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u zříceninových budov a vnikání kořínků do zdi dá se předejíti .
Co řečeno o břečťanu, platí o samopnoucím víně (Ampelopsis),
o révě vinné a o všech jiných pnoucích rostlinách.
Osazování zdí ovocnými špalíry možno označiti jako naprosto
neškodné. Již způsob upevnění na latě a dráty zamezí příliš blízký
styk rostliny se zdí a jest značná mezera mezi oběma.

Jak si postavíme kostru pro ovocné špalíry.
V domácích zahrádkách nalezneme zhusta špalíry, které však
neskytají ani pěkný pohled, ani nevyhovují svému účelu. Jest to
obyčejně několik tyčí, na kterých se libovolně výhony přivgtzuji.
Tyče brzy shnijí, vyvrátí se a celek činí nepořádný dojem. Casto
také vidíme kostru pro
špalíry z dřevěných
sloupků,
které jsou
drátem spojovány. Kostry tyto jsou sice levné,
ale takový sloupek nevydrží déle než 8 roků
i když jest dobře impregnován; části, které
jsou v zemi shnijí, vítr
jimi klátí a dokonce
Obr. 381. Skoba se připevní do zdi a upevní
je i povalí, a u takocementem nebo sádrou; otvor skoby má míti
vodorovný směr.
vých pak nedrží kostra
stromky, nýbrž naopak
-stromky jsou oporou pro kostru. Při vyměňování těchto sloupků
se stromky obyčejně poškodí a jest to vůbec obtížné.
Kdo chce tvarové
stromky pěstovati, má si
vždy postaviti řádnou železnou kostru ; zařizovací
výlohy jsou při tom sice
o něco větší, jest však
· - d •
J
d • k
potom pokoj jednou pro
vd Rv 'd • k
•
Ob r. 382 . N apmac ratu. e mm oncem se
připevní ke kůlu druhým koncem vychází drát. vz Y· a na ostra must
'
býti trvalá, účelná a musí
činiti dobrý dojem, neboť špalíry mají býti nejen užitečné, ale
také ozdobné.

Špalíry na _domě.

Obr. 380. Využitkování zdi pod a mezi okny ovocnými tvarovanými stromy.
Foto ze zahrad p. Dra Dohnálka v Háji.

Jedinou výtku možno · uvésti, že na místech, kde se sází, se
musí okapové dláždění odstraniti, což ale nemá žádnou zvláštní
nevýhodu.
·
Dle mé zkušenosti a dle mého náhledu nemůže býti řeči
o vlhnutí zdí následkem osázení pnoucími rostlinami a ovocnými
špalíry; musí se však dbáti toho, aby žlábky odpadní nezarostly
a nebyly listy zacpány."

~
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Vysázením tvarových stromů na zeá,
získá budova dvěma
Obr. 383.-384. Klíče k napínači drátu.
směry: špalíry ok-rášlí
budovu a dají slušný užitek, poněvadž se dá jimi každá prázdná
plocha využitkovati. Ovšem, že se na všecky budovy nehodí, . po?ěvadž ovocné špalíry i při vší své kráse a dokonalosti jsou přec
Jen užitkovými rostlinami, které na budově, vypravené a opatřené
všemi luxusními a přepychovými ozdobami, by rušily dojem; takové domy osázíme pl~ménkem, Glycinou neb pod.
· Rozdělení špalírů musí se provésti účelně, s oh}edem na okna,
(která se nemohou zakrýti) u sice tak, aby byla u stromku rovno-
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váha. Nejprve však musíme se rozhodnouti, který ovocný druh
budeme sázeti, zda broskve, nebo révu, nebo ostatní jádrové a
peckové ovoce, poněvadž při každé z těchto tří skupin se kolmé
latě na jinou vzdálenost od sebe upevňují.
Pro hr u š n ě, j a b I o n ě, tře š n ě, m e r u ň k y a slívy se
upevňují kolmé latě (nebo bambusové hůlky) na vzdálenost 35 cm
od sebe; jiné míry jsou
chybné. Pouze kolmé kordony sázíme na 40 cm od
sebe a tudíž i latě na tuto
vzdálenost upevníme.
Nyní si změříme
stěnu, která se má osázet,
nakreslíme si, kde jsou
okna a dveře, a dle zbývajících rozměrů rozhodneme, které tvary a s kolika rameny budeme sázeti. Počet kolmých latí,
čili počet kolmých kordonů (neb počet kolmých
ramen jakéhokoliv tvaru)
zjistíme tím, když šířku
plochy dělíme 35 {t. j.
vzdáleností jednotlivých
ramen od sebe). Je-li ku
př. vzdálenost rohu budovy k prvému oknu 3m,
připevníme 8 latí.
Při
vzdálenosti 2 m jest zapotřebí 5 latí, při 4 m
l l latí, při 6 m 16 latí
atd. Když víme, kolik
kolmých latí máme k disposici, určíme nyní které
tvary, resp. s kolika ra""'m.eny stromky ka.m. vsaď
p·
·
..
d1me.
Kul pr.
.
ob r. 385 . P npevnovam 1ah na ze . n tom pracuJI
l
, .ma jedno
d'v
nejlépe 2 osoby.
po e 12 ah, jest tu IZ
zapotřebí 12 kolmých ramen a můžeme nasázeti buďto 3 verierky o 4 ramenech nebo 2 verierky o 6 ramenech, nebo 6 tvarů U o 2 ramenech a nebo také
1 verierku o 12 ramenech. Má-li jiné pole (3 m široké) 8 latí, dáme
buď jednu verierku o 8 ramenech nebo Gaucherovu palmetu
o 8 ramenech {čtyřnásobné U) atd. Konečně můžeme vysázeti
samé kolmé kordony na 40 cm od sebe.
Samo sebou se rozumí, že nejprve připevníme kostru a pak
teprve zpracujeme půdu a sázíme stromky. O přípravě půdy jest
v·

v

••

.-

pojednáno na jiném místě. Nyní si připravíme všecky pomůcky,
jmeno-...:itě metr, tužku, nějakou olovnici, kladivo, kleště, dláto,
~~dru nebo cement, motouz, latě {2 cm široké a 18 mm silné,
dvakrát čistou fermeží natřené), tvarovací latě (12 mm široké a
8 mm silné) nebo místo obou bambusové tyče v téže síle; jsou-li latě silnější, ~
·nemohly by již viseti na drátě, nýbrž
·
".~
by se musely připevnit na lať vodo_
rovnou. Pozinkovaný drát {2 1/2 mm
silný), pozinkovaný slabý drát {1'2 mm)
na přivazování. latí, napínače s klíčem.' Obr. 386. Mírka na měření vzdále20 cm dlouhe skoby a pod. Dobre
nosti jednotlivých lati.
služby zde dělá t. zv. nosič nářadí či
ovocnický stolek, popsaný ve stati o nářadí,
poněvadž nemusíme ná·~l(I~;;l ~"
řadí klásti na zem, máAl~~~
,I
me je stále pohromadě
a můžeme jej snadno
přenášeti, aniž bychom
museli jednotlivé kusy
nářadí po zemi sbírati
a v kapsách nositi.
Vezměme za pří
Obr. 387. Připevňování latí klad zeď, 4 m širokou. Obr. 388. Připevňováni lati
k drátu. Přední strana.
Nejprve si nalezneme
k drátu. Zadní strana.
pomocí provázku střed
a naznačíme jej 50 cm vysoko nad zemí a pak ještě 2 m nad tímto.
Tužkou si naznačíme v tomto středu kolmou čáru pomocí olovnice,
od které se pak měří vlevo a vpravo. Na plochu tuto potřebujeme
l l latí. Nyní si zjistíme body, kde
zapustíme skoby do zdi, a sice nejprve
si odměříme na .každou stranu 190 cm,
kdež učiníme opět svislou čáru, na kteréžto se naznačí body pro skoby.
Hleďme při tom, aby byly skoby přesně
vodorovně nad sebou, jelikož dráty
musejí býti rovněž přesně vodorovně
napnuty. Skoby zatlučeme 40 cm nad
sebou a sice první 40 cm nad zemí.
Na výšku 3 m potřebujeme 7 skob,
na druhé straně rovněž 7 skob, musíme
tedy vydlabati ve zdi 14 otvorů pro
skoby.
Skoby mají býti 20 cm dlouhé;
1 O c m nejméně musí přijíti do zdi, aby
Obr. 389'.-390. Kleště s klíčem
mohly odporovati značnému napětí a
k napínači drátu ; pohled ze
tahu, ·a 10 cm ode zdi přijdou dráty,
strany a ze předu.
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tak že špalíry jsou pak 10 cm ode zdi vzdáleny, čímž docíleno
toho, že má vzduch dostatečný přístup a že zeď tím nikdy netrpí.
Mimo to řádným řezem a ošetřováním nejsou větve zkřížené a
přeplněné, jak to bývalo dříve, nýbrž takový špalír musí býti stále
vzdušný, a to v zájmu stromků samých, nehledě ani na budovu.
Skoby mají býti přesně stejně daleko od sebe a rovněž stejně
hluboko do zdi zapuštěné, aby totiž otvor, na konci se nacházející,
byl u všech stejně daleko ode zdi, poněvadž jinak by dráty nebyly
rovně. Skoba se připevní do zdi tak, aby otvor by I obrácený
v od o rovně ne vzhůru. Když jest materiál, jímž skoby se do zdi

Napínače isou dvoje; jedny s při nýtovaným, nepohyblivým
<>zubeným kolečkem, do něhož uzávěrka zapadne a druhé mají
pohyblivé ozubené kolečko, připevněné na hřídeli; toto druhé zařízení {obr. 382.) jest lepší, poněvadž se dá kdykoliv libovolně
povoliti rteb utáhnouti. Drát se napne pevně, aby nebyl volný.
Když jsou dráty napnuty, připevníme kolmé latě. Zde jest
zapotřebí 2 lidí; jeden pracuje dole a druhý na žebříku. Latě
musejí býti všecky přesně stejně daleko od sebe a a bychom si
měření toto usnadnili, zhotovíme si zvláštní mír k u {obr. 386.)
a sice následovně. Vezmeme 2 kousky latěk 40 cm dlouhých; na

Obr. 391. Tvarované stromy ovocné na vile p. Dra Dohnálka v Háji.
Na obrázku jest jasně viděti jak jednotlivá ramena jsou vedena, aby místo
mezi a pod okny bylo plně využitkováno.

upevnily {sádra, cement) náležitě ztvrdlý, přistoupíme k napínán i
drát u. Mezi 2 skoby se připevní vodorovně drát a na každý drát
přijde jeden na pí nač. Když jest tedy taženo 7 drátů, jest zapotřebí 7 na pí n ač ů.
Na každý napínač připevníme na krajní otvor as 20 cm
dlouhý drát, který se potom připevní ke skobě. Na druhou
skobu pak připevníme druhý konec drátu. Závity při upevňováni
drátu ke skobě a k napínači musejí být i krátké, těsně k sobě
přiléhající a stejně dI o u h é, totiž všude stejný počet závitů,
řekněme 6, a to proto, aby bylo vše pěkně stejné, přesné. Tím
způsobem se připevní na všecky skoby a napínače drát a počne
se s napínáním a sice pomocí zvláštního k I í č e {obr. 383.). Na
hřídeli, uvnitř napínače připevněném, učiní se as 3 závity, t. j.
drát se a s 3krát otáčí; mnoho závitů dělati neni radno.

Obr. 392. Tvarované stromy ovocné na vile p. Dra Dohnálka v Háji.
Místo mezi a pod okny jest plně využitkováno,

I)

každé seřízneme 3 1/ 2 cm široký zářez a sice na obou koncích,
načež zářez tea as do polovičky lafky odštípneme, čímž dostaneme
zářez. Nyní jest vrchní kratší plocha přesně 33 cm dlouhá a kolmé
latě mají býti také 33 cm přesně od sebe a poněvadž jsou latě
2 cm široké, obnáší tudíž vzdálenost latěk od středu ke středu
přesně 35 cm, kteroužto vzdálenost mají jednotlivá ramena palmet.
První ·lať připevníme přesně kolmo pomocí olovnice a sice
16·50 cm od svislé čáry, kterou jsme si nejprve učinili.
Připevnění děje se drátem, jak obr. 337.-338. ukazuje a sice
nejprve jednou nahoře a dole. Nyní pomocí v předu popsané
mírky naměříme 33 cm vpravo nebo · vlevo druhou lať, připevníme
nahoře a dole atd. Když jsou všecky latě pověšeny, připevníme
teprve latě ke všem křižujícím se drátům. K připevňování vezmeme
do levé ruky slabý zinkový drát, do pravé pak ·lehčí kleště.
uprostřed,
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Praktické jsou kleště, které mají na konci jednoho ramena klíč
k napínačům (obr. 389.-390.). Drát pevně utáhneme a závit pak
ohneme a přitlučeme k lati, aby se výhony o něho neodřely. Takto
zhotovená kostra jest trvanlivá a vkusná.
Je-li zeď dlouhá, třeba 100 m, stačí pouze jeden napínač, za to
ale musíme připevniti na každých as 5 m slabší skoby, jakožto podpěry drátu. Latě nemají státi na zemi, poněvadž by snadno hnily.
Při vysazování špalírů na dům, musíme míti v prvé řadě na
zřeteli, jakou polohu dotyčná stěna · má či proti které straně jest
obrácena a dle toho volíme ovocný druh a odrůdu.

zimní odrůdy (Děkanka zimní, Krasanská, Kalvil a pod.) pěstovati
nemůžeme, poněvadž by neuzrály.
Na jižní stěně můžeme také pěstovati ušlechtilé francouzské
broskve, které jinak nedosáhnou nikdy té vzácné jakosti. Americké
broskve, jako A m s den, Alex a n dr, Cu m berl a n d, E I ber ta
a j. jsou otužilejší a v teplejších krajích se daří dobře i na zákrscích; na jižních stěnách dosáhnou ovšem největší dokonalosti .
Z jablek jest to jedině Kal v i I b í I ý zimní, který musi
býti i v normálních poměrech pěstován na jižní stěně. Do studenějších krajin se vůbec nehodí. Potřebuje velice mnoho tepla
a světla. Ostatní jablka se na jižní stěně nedaří; trpí příliš mšicemi
a padlím a nerostou dobře.
~hrušek jsou to
hlavně zimní a též
p o d z i m ní má s I o vky, které na jižní stěně
jsou znamenité. Pro
rané odrůdy jest toho
místa škoda: Dielova
máslovka, Jodoignesská, Meródova, Vienská, Pastornice, Mad.
V erté. T ongreska, Kři
vice, Mechelenská, Napoleonova máslovka,
Koporečka,

Obr .. 393. Zvláštní špalírové zdi k pěstění tvarovaných stromů ovocných
v závodě fmy Schmitz·Hiibsch v Mertenu.

jižní stěny.
Nejvýhodnější jest ovšem jižní stěna; tato má slunce od jara
až do podzima a to od rána do večera. Jak známo, jsou světlo a
teplo nejdůležitějšími činitely a čím více světla, tím lepší vzůst a
tím lepší plodnost. Také na jakolit plodů má světlo hlavní vliv a
jest známo, že čím více světla, tím jsou plody sladší a aromatičtější.
jižní stěna má nejen nejvíce světla, nýbrž také nejvíce tepla.
Každý ovocný druh potřebuje k svému dokonalému vývinu určité
množství roční teploty a na jižní stěně můžeme i ve studených a
drsných krajích docíliti dobré ovoce odrůd, které na jiné stěně
by již nevyzrály a které v teplejších krajích se daří i jako volně
stojící stromy. Toť důkaz, že možno i ve studených krajinách na
jižní' stěně dobré ovoce vypěstovati a nemusíme se nechat odstrašiti všeobecným míněním: "U nás jest moc zima, nic neuzraje."
To mu tak není a kdo chce ovoce pěstovati a má k tomu jižní
stěnu, může směle špalíry sázet. Ovšem, zde hraje ještě důležitou
roli půda (musí býti dobrá, úrodná a ne studená a vazká) a správný
výběr odrůd; ve s t u d e n ý c h k r aj i n á c h m u s í m e p ě st o v a t i
hI a vně rané ovoce, aby mohlo uzráti. Přirozeně, že jemné

Děkanka

zimní, Olivier de Serres,
Krasanská, Comtesse .
de Paris aj. jsou cenné.
Také réva se na
jižní straně dobře daří,
jak ve zvláštní stati Obr. 394. Zvláštní špalírové zdi k pěstování jemného
uvedeno.
ovoce v závodě fmy Schmitz-Hiibsch v Mertenu.
Jihozápadní a jihovýchodní stěny.
Jihovýchodní stěna má slunce zpravidla od 6 hod. ráno do
3 hod. odpoledne, tedy největší žár okolo ll. hodiny; jihozápadní
pak as od 10 hod. ráno do 6 hod. večer, tedy největší žár okolo
2. hod. Na tyto dvě stěny se mohou sázeti ještě ty samé odrůdy,
jako na čistě jižní stěnu. Révu možno zde také pěstovati.
Východní stěny.
.
Východní stěny mají slunce pouze dopoledne, možno je ale
Je~tě považovati za zcela vhodné pro špalírové stromy. Výhoda
vychodní stěny před západní jest ta, že jest chráněna proti studeným západním větrům a silným dešťům, naproti tomu ale má tu
nevýhodu, že trpí spíše suchem (čemuž však možno zaléváním
odpomoci) a že při jarních pc>Zdních mrazech j~ou slunci záhy
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vystaveny a tudíž někdy květy zmrznou. Není to však tak často
a lze tomu předejíti včasným zastíněním.
Na východní stěnu se hodí především dobře všecky odrůdy
broskví; ano i francouzské odrůdy jdou zde dobře, rozhodně lépe,
než na volně stojících zákrscích.
Po broskvích se nejlépe daří jabloním. Kalvil žádá ovšem
stěnu jižní nebo jihovýchodní, ale ostatní tabulové odrůdy se zde
daří dobře. Jablka žádají stále spíše čerstvý vzduch, který na
východní straně se udržuje.
Také slívy se na východní straně dobře daří, pěstují se však
jako špalíry zřídka.
·
Meruňka se sice na východní straně dobře daří, jest
však vystavena nebezpečí jarních
mrazů. Jinak ale plody meruněk
jsou zde větší a šťavnatější, než
na jižní stěně, kdež bývají často

r

k východu neb západu a má-li dobrou půdu, můžeme k ní nasázeti
i rané hrušky.
jest jisto, že ovoce nedosáhne nikdy takové jakosti jako na
slunečných stranách, rovněž úrodnost není tak veliká, přece však
jést aspoň něco a nemusíme nechati stěny holé. Amarelka stinná
se zde výborně daří. Na severní straně jest dřevo obyčejně dlouhé
slabé. Je·li blízko naproti opět vyšší budova, tu jest tato stěna
následkem lámání a odrážení se paprsků dosti osvětlena, a k pě
stování višní ještě dosti vhodná. Připojené obrázky (obr. 161.)
ukazují amarelky na severní zdi, kdež velmi dobře se daří.

Zvláštní špalírové zdi.
Kdo se zabývá pěstěním jemného tabulového ovoce a .nemá
z:-ovna teplou vinařskou polohu k disposici, musí si postaviti
špalírové ochranné zdi. Tyto mají různý účel:

moučnaté.

Z hrušek se daří hlavně
podzimní odrůdy, jako Die I o v a
má s I o v k a, Poiteauova, Aman ·
liská, Hardyho m., Me_ródova,
Kongresovka, VLenská, Klappova, Avranšská, Cáslavka a pod.
Rané odrůdy ovšem také.
Z j a b I e k : Croncelské,
Celini, Velkovévoda Bádenský,
Charlamovski, Skleněné žluté,
Peasgood a j.
Réva se zde také velmi

..

dobře daří.

Obr. 395. Tvarové stromy na ohradní
zdi, upevněné dále ode zdi, aby měl ze
zadu přístp vzduch a světlo. Střední
výhon na verierce tam nepatří.

Západni

stěny.

Jak již řečeno, trpí tyto
stěny silnými dešti a větry. Daří
se zde dobře především hrušky, pak meruňky, jablka i réva.
Jablka: Královnino, Baumannova reneta, Velkovévoda Bádenský, Croncelské, Pontoiské, Landsberská reneta, Hawthorndenské, Ananasová reneta, Kaselská reneta, Hammersteinovo,
Ontario, Peasgood a j.
Z hrušek se daří tytéž odrůdy jako na východní stěně.

Severni

stěny

pro ovoce.

Má-li severní stěna poněkud sklon k \ýchcdu nebo k západu,
když jest tedy severozápadní, nebo ~evero\ýchcdní a je-li také
půda dobrá, úrodná a teplá, můžeme nasázeti višně (Amarelka
stinná), a případně raná jablka. Je·li strana severní obrácena více

~

Obr. 396. Ohradní zed pro tvarované stromy; do zděných sloupů se připevní
železné skoby a napnou dráty; vodorovných lati není třeba.

ll

1. chrání proti bouřlivým a studeným větrům,
2. umožní· pěstění nejjemnějšího tabulového ovoce, které dosáhne své dokonalosti jedině na vhodné zdi a
3. konečně chrání proti krádeži.
Aby se mohly takové dosti nákladné zdi dle možnosti využitkovati, . postavíme je od severu k jihu a můžeme pak na
východní i západní stranu sázeti.
Zdi takové možno zhotoviti z různého materiálu a volíme
vždy ten materiál, který nejlevněji jest na blízku k dostání. Mohou
se .stavěti z cihel (tyto jsou ale drahé), z cementu (o těchto jest
pojednáno zvlášť), ze sádrových desek a pod.
Známý pěstitel tabu~ového ovoce, S mi t z- H ii b s c h z M e rte nu, který má špalírové zdi v délce 3000 m a 4 ~ vysoké, je
postavil z trolivce, který měl v blízku levně k dostání. Zdi hlavní
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jsou 13 cm silné, vedlejší vnitřní zdi pouze ll cm. Tyto slabší
jsou, jak na obr. 394. vidno, nahoře spojovány dráty, aby snáu
vzdorovaly větrům.
Zdi tyto byly stavěny následovn'ě: nejprve se vytýčil směr
všech zdí a pak se ve vzdálenostech 3 m vykopaly jamky 80 cm
hluboké a 40 cm do čtverce. Do těchto jamek se postavily železné
sloupky {nosiči) a upevnily do betonu.
Sloupky jsou spojeny 3 pozinkovanými, 3 mm silnými dráty,
čímž se docílí značné pevnosti. Majitel tento doporučuje dáti na
vrch stříšku s okrajem as 20-30 cm, která chrání jemné odrůdy
{Kalvil bílý zimní, Děkanka zimní a j.)
proti Fusicladiu; mimo to chrání před
mrazem a i před jinými živly.
Trolivcové desky se spojují maltou
z 2 dílců vápna, as 1 dílu cementu, omítka
{1 cm silná) s 1 dílu vápna -a 2 dílů cementu s potřebným pískem a pak se celé
stěny postříkají vápenným mlékem stří
kačkou "Peronosporou" neb j.
Zdi tyto nejsou však zapuštěny do
země, nýbrž jsou vyzděné na vodorovně
položených nosičích železných "-{tvaru T).
Cena této zdě byla před válkou as 4 Kč
za 1 m 2•
Obyčejné

zahradní zdi
(ohradní).

Že se dají různé ohradní zdi k pěsto·
vání tvarovaného stromoví výhodně použíti,
rozumí se samo sebou. Opatření jest totéž
iako u jiných a mohou se buďto napnouti
Obr. 397. Latě na zdi pro
vodorovné
dráty a na tyto připevniti kolmo
ovocné tvary. Na verierce
nakreslený střední výhon tam bambusky nebo laťky, nebo přibijeme
2 vodorovné latě {obr. 395). a na ty pak
nepatří.
buďto laťky nebo bambusky připevníme.
Zeď podporuje zdar stromků špalírových následkem tepla,
které odráží. Strom však potřebuje k svému zdaru také vzduch,
kterýž zajisté poskytneme větší měrou, když dáme špalír dál ode
zdi {obr. 395.), než když jest připevněn přímo na zdi. Obyčejně
se dává špalír na 10 cm ode zdi. Poslední dobou doporučuje jistý
pěstitel Kalvilu bílého "p. Bechtle-Wallerstein" dávati
špalíry 70 cm až 1 m ode zdi. U něho se způsob tento prý veli ce
dobře osvědčil; poněvadž ale dalších zkušeností o tom ještě ne
stává, neni zatím možno způsob ten ani doporučovati, ani za·
vrhovati, zajisté ale to za pokusy stojí. Zdá se mi ale, že předně
jest to velkým plýtváním místa a pak mnoho odražených paprsků
tepelných se při této vzdálenosti ztrácí.

Cementové zdi pro špalíry.
Chceme-li nebo jsme-li nuceni zahradu ohraditi zdí, postavme

zeď z cementu; tato nezaujme tolik místa {cihlová zeď se dělá
40 cm, cementová 20 cm silná) a jest o mnoho levnější {o cele
2 třetiny), zeď takovou pak můžeme velice výhodně použíti k pě
stování jemného tabulověho ovoce na tvarovaných stromech.
K zhotovení jemného cementu -použijeme 1 díl čistého ostrého
3
písku a 2 díly štěrku, oboje se dobře promíchá. 1·15 m této
směsi se pokryje. 3 q dobrého portlandského cementu a lopatou
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Obr. 398. Stavba betonové zdi s naznačeným obložením; tyto zdi nemusí být
tak silné jako zdi z cihel. Na leyo jest průřez betonové zdi s obložením.

se celá hromada třikrát přehází a pak ještě jednou třikrát s při
míšením vody. - Vody se dá as tolik, aby hotová hmota byla as
jako hodně vlhk!i. zem.
K zh.otovení cementové zdi potřebujeme několik prken as
30 cm širokých, 3"5 cm silných a as 2·15 m dlouhých, několik
lati as 115 cm dlouhých z užších prken řezaných; též několik
šroubů as 1 cm silných a 24 cm dlouhých (délka mezi hlavou a
matkou).
Nejprve zatlučeme ve směru plotu malé kolíky as na 2 m
od sebe -a na těchto místech · vyjmeme rýčem čtyřhranné jamky
v průměru as 25 cm a až na původní· zem (as 60 cm hluboko);
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prostor mezi jamkami se vyhloubí na 40 cm hluboko a 20 cm
široko a dno se udělá oblé (obr. 398.).
Do jamek (2 m od sebe vzdálených) dáme nejprve trochu
betonu, načež tam postavíme železné sloupky tvaru T; nyní je
srovnáme do řady a zasypáváme kamením a betonem, který se
důkladně upěchuje. Tímtéž způsobem vyplníme a upevníme celý
příkop. Druhý den položíme na obě strany železného sloupku prkna
a připevníme šrouby, latěmi prostrčenými (obr. 398.). D., povstalé
příhrady sypeme nyní beton a řádně jt-j upěchujeme. Přimícháním
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Obr. 400. Kostra pro ovocné špalíry (i loubí). Rohové sloupky musí míti 2 opěry ,
střední jsou bez opěr. Výška nad zemí 3•50 m. Kolmé lafky 35-40 cm od sebe,
dráty 40-50 cm nad sebou.

Na takovémto plotě můžeme pěstovati tvarované stromy ovocné ve
všedÍ nejlepších druzích a ve všech tvarech; možno zde pěstovati
hrušky, jablka i révu, broskve a meruňky. Sloupky v zemi za puštěné mohou býti karbolineem napuštěné, aniž by to stromkům
škodilo; musí se ovšem ponechati nějaký čas vyčpěti. Natřeme-li
však i nadzemní prkna, tu jsou výpary velice škodlivy a i po
3 letech při slunečním dnu otravují výpary z karbolinea tak, Že
listy poblíže se všecky spálí.
~- I I J5-

Obr. 399. Verierky tříetažové {se 9 rameny) vysázené při drátěném plotě ;
vpředu vodorovný kordon. Foto ze zahrad p. Dra Dohnálka v Háji.

kamenů -do betonu se nám I celá věc ještě zlevni. Za 24 hodiny
můžeme šrouby vytáhnout a pr)s.na položit dále a takto pokračovat.
Konečně dáme hotové zdi ještě lehkou omítku a navrch kryt
z betonových latí v délce as 1 m.

I
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Prkenný plot pro ovocné špalíry.
Velmi zhusta bývají zahrady obraženy prkennými ploty, kteréž
bývají obyčejně holé, aniž by si byl majitel vědom toho, jak velkého ufitku by mu mohl plot ten poskytnouti. Ať jde plot směrem
jakýmkoliv, má vždy aspoň 1 stranu sluncem ozářenou; jde-li od
severu k jihu, jsou obě strany (východní i západní) osvětlené a
potřebné, jde-li od východu k západu, jest jižní strana potřebná ..

I

I
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Obr. 401.

Dřevěná

kostra se železným spodkem.
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Chceme-li prkna karbolineem napouštěti, /aby byla trvalejší,
musíme tak učiniti aspoň 4 roky před upotřebením, nechceme-li
si stromečky zkaziti. Rovněž tak se má suché dřevo a nikoliv
mokré napouštěti.
Na příčné vodorovné latě připevníme bambusové hůlky nebo
dřevěné laťky a nasázíme k nim bud kolmé kordony nebo jiné tvary.

Ovocné špalíry na plotě z drátěného pletiva.
I na takové drátěné ploty možno ovocné špalíry nasázeti a
letorosty místo na latě, přivazujeme na drát. K specielnímu provádění se to nedoporučuje; kde však takový plot již stojí a nebo
kde jsme nuceni jej postaviti, možno jeho plochu tímto způsobem
velice dobře zužitkovati. Je-li však
nebezpečné sousedství za plotem, pak
ovšem to radno není. Na obr. 399.
vidíme u drátěného pletiva krásné bezvadné verierky.
Také na obyčejném tyčkovém
neb laťovém plotě můžeme ovocné
špalíry pěstovati a to opět tímtéž způ
sobem, jako při prkenném plotě. Napnou se dráty a připevní se laťky nebo
bambusky, k nímž se pak stromky
bezpečně sází.

Kostra pro volně stojící špalíry.
Pro volně stojící špalíry se používá kostra jako pro kordony vodorovné, jenže jsou sloupky silnější a
. . 1
k d"
ob r. 402. K ra1ovy
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v zemi.
míti přirozeně také větší opěrné desky.
Do sloupků (nejlepší jsou tvaru T) se navrtá 40 cm nad zemí
první otvor, do kteréhož se upevní drát; nad tímto otvorem pak
ve vzdálenostech 40 cm se navrtají další otvory pro dráty. Sloupky
se dají 4 až 5 m od sebe. (Obr. 400.)
Při stavbě jednoduch?ho špalíru volíme směr od východu
k západu a stromky sázíme na stranu jižní, aby dostaly co nejvíce slunce.
Dříve se stavěly a osazovaly dvojité špalíry; nyní se však
více nevysazují, poněvadž se ukázalo, že stromky mají málo světla
a zvláště když jsou již starší, mívají obyčejně menší plody.
Používati k volně stojícím špalírům dřevěné sloupky se nedoporučuje, poněvadž tyto, jak již vpředu řečeno, za 3-4 roky
nad zemí uhnijí a špalír jest stále v nepořádku a konečně častým
obnovováním se tyto tak zdraží, že přijdou ještě dráže než
železné.

•

Že nejprve postavíme kostru a potom teprve sázíme stromky,
rozumí se samo sebou.
Napínání drátu, připevňování latí nebo bambusových tyčí a
ostatní s tím spojené práce jsou popsány v odstavci o špalírech na zdi.
Pro nižší špalíry (do 2 m), při vzdálenosti sloupků na 5 m,
možno použíti uhlových sloupků L, 3-4 cm silných. Při vyšších
špalírech {do 3 m) (musíme použíti sloupky silnější, a to 5 cm,
a tvaru T.
Také ze s t a r ý c h ž e I e z n ý c h t r u b e k možno účelně a
levně kostru postaviti. G r es se n t tyto velice dóporučuje a sestavuje kostru tak, že krajový sloupek sestává ze tří sloupků;
jeden se zapustí do betonu a stojí kolmo, a druhé dva proti němu
šikmo, jakožto vzpěry. Jinak jest vše jako při druhých kostrách.
Konečně ještě jeden způsob postavení kostry uvádím. Jsou
to dřevěné sloupky se spodkem ze železa {obr. 402.).
Musejí býti olejovou barvou natřeny {nejlépe bílou) a nátěr se
musí po čase obnovovati, načež jsou Rak také velice trvalé. Hodí
se rovněž ke stavbě ovocného loubí. Zelezná část musí však sahati
nejméně 30 cm vysoko nad zemí, poněvadž v těchto místech dřevo
vždy nejdříve hnije.
V poslední době se zkouší také použití sloupků železobetonových. Střední sloupky by se snad uplatnily, ale krajové by
sotva snesly velké napjetí drátů a přelámaly by se. Obšírnější
:Tfušenosti v tomto směru ještě nejsou.

Nářadí.
Jaké opatříme si nože a jiné nářadí?
Ke každé práci je vždycky zapotřebí v prvé řadě řádného
praví také, že "dobré nářadí je poloje zapotřebí nářadí a od jeho jakosti
záleží mnoho na zdaru práce. Především potřebujeme nůž, t. zv.·
ž a b k u, n ů ž r o u b o v a c í, o č k o v a cí, n ů ž k y a p i I k y.
nářadí a osvědčené přísloví
viční práce". Tedy i k řezu

Obr. 403. Praktická zahradní žabka; ostří má správně zahnuté ; špička se
·
nesmí nikdy ubrousiti. Pro ovocnáře nezbytná.

Žab k a musí míti silnou rukojeť a rovněž i želízko musí býti
dosti silné. Obé musí býti spojenct tak, že tvoří dohromady ladnou
křivku, což má důležitý význam. Spička žabky je velká, protáhlá
~ zahnutá. Obraz 403. představuje věrně dokonalý tvar žabky.
.t.abkou řeže se tak,. že přiložíme ji u rukojetě k výhonu a tahem
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ke špičce, podporovaným mírným tlakem se větévka hladce uřízne,
Chybné jest řezati žabkou vásilím pouze na jednom místě - tak
nedocílí se řádného řezu. Rez musí být tažný a právě ona protáhlá špička nože slouží k ukončení řezu. Levou rukou držíme
stromek těsně pod místem řezu, nikdy ne nad místem, protože
tlakem mohli bychom výhon snadno vylomiti a také i říznouti nebezpečně do ruky, smekne-li se někdy nůž. Rovněž nemá se při
řezu napomáhati palcem pravé ruky, jak činí zpravidla všichni
začátečníci, nasazujíce žabku na větévku proti palci, vykonávajíce
tak protitlg1k, čímž se stane snadno, že se každý řízne pořádně
do palce. Zabka musí se držeti v ruce zlehka, ale přece zase tak
pevně, abychom ji zcela ovládali tak, že nemůžeme nikdy zaříz
nouti špičkou do výhonu, což u začátečníka stává se často.

Obr. 404. Nejvhodnější očkovací nůž.

Obr. 405. Očkovací nůž s kostkou; v oběhu jsou ještfó různé jiné vzory.

es-:-::·.-:~
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Obr. 406. Broušení nožů. Tře se
ploše směrem od hřbetu k ostři.

Obr. 407. Broušení riožů. Tře se
ploše, ostřím kupředu do kruhu.

~~~~~:.......~~~~$·.·J(.~~..;~.~}.-t~~~·
řemen na obtahováni zapomocí Šroubu se kůže
napíná. Jsou také řemeny bez šroubu. 1

Obr. 408. Praktický
h~dnických nožů;

Obr. 409. Jednoduchý řemen
b e z d r ž ad 1 a na obtahován{
nožů.

Podotknouti dlužno ještě výslovně, že u žabky je podmínkou
zaokrouhlení a délka špičky a silný konec rukojeti; dosud
je ale málo závodů, které je vyrábějí správně. Neméně jest důle
žité, aby takový nůž byl zhotovený z pravé anglické ocele, která
je pro nože nejlepší. Kupovati zahradnické nože u místních nožířů
se nedoporučuje, poněvadž bývají zhotovené z příliš měkké ocele
a hned se vytupí. Nože mají se často brousiti a udržovati stále
čisté a ostré, neboť pouze ostrým nožem docílí se správný ahladký řez. Ovšem že. takových nožů má se používati výhradně pro
řez stromů, neboť řezáním suchého dřeva nebo chleba nůž velice
vytnpí. Rovněž nemá být takového nože používáno k loupání a
krájení ovoce.
řádné

'

Velice důležitým výkonem jest br o u š e ní n o ž ů a budiž
:zde zvlášť podán návod, jak se má správně brousiti. Necháme-li
nůž příliš vytupiti, tu nejen že není možné vykonati řez správně,
a vyžaduje to pak také mnoho práce, než jej opět řádně vybrousíme. Broušení samo, čili získávání nového jemného ostří, není
tak snadné; neznalý věci jezdí nožem po brousku semo tamo a
obyčejně nůž vykazí, protože ho přebrousí, nebo na špičce nebo
u rukojeti hluboko ubrousí. Také není lhostejno, jaký brousek '
upotřebujeme. Nejlepší
brousky jsou belgické
žluté. Hladkou plochu
navlhčíme vodou nebo
olejem, čepel nože položíme naň na plocho
(obr. 407.) a třeme ně
Obr. 410.-411. Dva různé praktické vzory roukolikráte jednu stranu
bovacích nožů; hlavní věcí jest, aby ostři bylo
v kruhu, potom stejně
úplně rovné a brousiti se smí pouze na té straně,
i stranu druhou. Ostří
kde jest sbroušen, tedy ne na hladké straně.
nože přitlačí se k brousku, ale tak, aniž by
se hřbet nože zvednul.
Broušení trvá tak dlouho, až zpozorujeme, že
na hraně ostří visí drobounké úlomky ocele,
Obr .412. Velmi cenné dvojsečné nůžky. Obě
načež následuje nejdů
želízka jsou ostrá a nemačkají tudíž dřevo jako
ležitější bod broušení,
jednosečné .

odstranění těchto úlomků, aniž by se ostří

samo porušilo. Rukojef
uchopíme volně do tří
prstů, čepel položíme
na brousek, ale bez
všeho tlaku, také ne
zcela ploše, ale hřbet
Obr. 413. Dvojsečné nůžky zahradní velmi prak·
nože zvedneme zcela
tické, neocenitelné; <;>ba nože mají ostré.
málo. Takto třeme každou stranu pouze ve směrů od hřbetu k ostři (obr. 406.) zcela lehce
a při každém pohybu vždy nůž v prstech obrátíme. Toto obrácení
nesmí se provésti dříve, dokud celá čepel,není v mčité poloze, tedy
když hřbet jest jen málo nadzvednutý. Ulomky brzy na to mizí
a odstraní-li se všechny, je nůž zcela ostrý a je potřeba obtáhnouti
ho ještě na řemenu, na kterém obr a c í se nůž h ř b e t e m,
nikdy pře s ostří. Po nabroušení se nůž jestě obtáhne na
řemenu jako Qřitva.
Roub ovací ll ů ž musí míti ostří zcela rovné, což jest hlavní
podmínkou; jinak je zcela lhostejné, jaký má tvar. Oč k ovací
nože vyrábějí se v různých· tvarech.
·

.

294

I

J

Konečně jsou nezbytné k řezu nůžky a sice dvojsečné,
t. j. s dvojím ostřím. Nůžky s jedním ostřím jsou sice levnější,
jsou ale méně výhodné, protože tupou stranou příliš mačkají dřevo,
kdežto dvojsečné nůžky ne. Také lze jimi silnější větve ustřihnouti.
K vyřezávání silnějších větví slouží pak dobrá p i I k a. Pilek tak
zvaných zahradních vyrábí a nabízí se více, ba mnoho systémů,
z nichž hodí se ve skutečnosti pro praksi jen
velice málo. Největší
vadu mívají takové
pilky tu, že zoubky mají
h rub é, takže není
možno vykonati jimi
ostrý řez! Mimo to má
být pilka sama připev
něna k obloučku silným Obr. 414. Velmi praktická pilka zahradní; pákou
pérem (obr. 414), které u držadla se list najednou uvolní a do libovolné
polohy upevni, takže můžeme vniknouti i do huumožňuje obrat pilky,
stého paždí větví.
•
takže můžeme vyřezati
i větve špatně přístup
né, aniž bychom museli
nechávati nebezpečné
a neúhledné pahýly vě
tevné, jakých můžeme
po různu vídati hojně.
Pro } ~ar o_ v é Obr. 415. Zahradní pilka s otáčecím listem postromky UZIVa se p1lek
mocí dvou šroubů.
podobných, ale menších
a zvláště jemně zoubkovaných, kterými bychom mohli odstraňo
vati silnější, přebytečné Obr. 416. Praktická pilka pro řezáni
nebo ochuravělé větév hustých větví, lcamž s pilkou s oblouky postranní, nebo tečkem nemůžeme vniknouti.
hdy, je-li nutno tvarové
~ Obr. 417. Tvarovací
stromky
zmlazovati,
~
pi!či~ka s velmi. i~?t;
kdy větších a silných S
- nym1 zuby. Dulez1ta
pilek není možno užití
při přetvarování.
pro husté postavení
větviček. Hlavně pak jest tato jemná pilčička zapotřebí k dělání
zářezů do větví při přetvarování; proto se jmenuje tvarovací
pilka (obr. 417).
Mimo toho potřebuje každý majitel ovocné zahrady nevyhnutelně štěp a ř s ký v o s k, a to jednak k roubování a pak
k natírání větších řezných ploch. Každá řezná rána se zacelí
mnohem dříve, je-li natřena štěpařským voskem. Nejlepší vosk
jest ten, jenž jest i za studena měkký a nemusí se tudíž při použiv ání teprve rozhřívati.

•
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Konečně potřebujeme ještě dobré I ý k o a to nejlépe "rafii";
lípové lýko se k našim účelům méně hodí.
Mnozí ovocnáři používají pro ruční nářadí (nože a nůžky)
zvláštního pouzdra, jak na obr. 418 viděti.
Také lze si sestaviti zvláštní t. zv. ovocnářský st ol e k,
který se do země zabodne a všecko drobné nářadí, lýko, vosk
a pod. může na něm ležeti, abychom nemuseli vše klásti na zem.
Mnohdy jest zem vlhká, nářadí rezaví a nebo snadno něco na
zemi zapomeneme .

Obr. 418. Pouzdro na
nože a nůžky.

Obr. 419.

Ovocnářský

Sor tim
Které

odrůdy

stolek pro
lýko, vosk a pod.

en

ruční nářadí:

t y.

ovocné máme sázeti?

To íest vlastně hlavní otázkou, neboť· co jsou nám platny
stromy sebe lépe a správněji ošetřované, když jsou na nich nevhodné odrůdy. Stromy ovocné, jakéhokoliv druhu a odrůdy,
pěstujeme jen za ú~elem docílení hojnosti krásaého a dobrého
ovoce. Proto jest vhodný výběr odrůd hlavní podmínkou.
• Kdo_ má možnost koupiti si nádherné a velmi cenné dílo
"Ríhovo Ceské ovoce", jehož vyšlo již 6 dílů, nalezne zde bezpečně
spolehlivý výběr. Dílo to jest . ale dosti nákladné, a tudíž ne
každému přístupné.

...
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Parména zlatá, Richardovo žluté, Reneta francouzská šedá, Reneta
Zuccalmagliova.
H r u š k y: Angoulemská, Blumenbachova milslovka, Dielova
máslovka, Hardyho másl0_vka, Charneuská, Křivice, Koporečka,
Mechelenská, Pastornice, Spinka.

V této knize jest nemožno podati seznam nejlepších odrůd
s popisy a fotografiemi, ježto by to přesahovalo rámec knihy.
Uvádím zde tudíž jen různé sortimenty pro různé poměry a úče!t~
a vbrzku vydám zvláštní knihu s podrobnými popisy a fotografiemi
nejlepších odrůd.
Poněvadž se zabývám bezplatným určováním ovoce, dochází
mne stále velmi mnoho zásilek k určení správného jména. Někdy
ale přijdou plody v hrozném stavu - pomačkané, přezralé, shnilé,
že není naprosto možno je určiti. Kdo potřebuje některou odrůdu
správně určiti, prosím, aby zaslal vždy 2-3 normálně vyvinuté
plody, každý zvlášť zabalený v papíře a proložené dřevitou vlnou,
nebo aspoň hodně papíru. K zasílání jest nejlépe použiti bedniček
nebo dobrých krabic, nikdy ale ne posílat jen balíček v papíře
zabalený, jak někteří činí. Dále nutno vždy poznamenati, je-li
ovoce s vysokokmenů, či zákrsků a pod., stáří stromů, výška nad
mořem, půda a poloha. To vše nutno věděti, ježto plody jedné
odrůdy z různých krajin jsou naprosto odlišné.
V následujícím uvádím některé sortimenty, které ovšem nejsou
úplné.
Pro drsnější polohy.
J a b 1 k a: Cář Alexandr, Baumannova reneta, Boikovo,
Boskoopské, Croncelské, Cellini, Evino, Gdánský hranáč, Hawthorndenské, Charlamovski, Jeptiška, Kasselská reneta, Knížecí zelené,
Krásokvět červený, Kardinál žíhaný, Skleněné žluté, Landsberská
reneta, Lebelovo, Langtonovo, Lord Grosvenor, Lord Suffíeld,
Oberdickoyo, Parména zlatá, Reneta francouzská šedá, Ribstonský
jadernáč, Rehtáč soudkový, Strýmka, Ušlechtilé žluté, Virginské
růžové, Zuccalmagliova reneta.
•
H r u š k y: Aniavliská máslovka, Avranšská, Boskova lahvice,
Cervencová hruška, Cáslavka Williamova, Děkanka červencová ,
Guyot9va máslovka, Magdalenka, Muškatelka, Poiteauova, Pastornice, Spinka, Trevouxská.
Pro sušší

půdy.

Obr. 420. Cář álexandr; velmi krásné jablko; správně uchované vydrží až do
dubna. Foto ze zahrad autorových.

J a b I k a: Cář Alexandr, Astrachán bílý, Baumannova
reneta, Charlamovski, Kasselská reneta, Lebelovo, Landsberská
reneta, Langtonovo, Ontario, Parkerovo, Řehtáč soudkový, Strýmka,
Skleněné žluté.
_.
Hr u šky: Amanliská máslovka, Avranšská, Boskova lahvice,
Cáslavka Williamova, Dvorní máslovka, Děkanka Robertova,
Hájenka, Esperenova, Kongresovka, Magdalenka, Pastornice.
Pro vlhké

. Odrůdy brzy a hojně rodící (do dobrých půd).
J a b I k a: Ananasová reneta, Bismarkovo, Cellini, Croncelské,
Coxova reneta, Evino, Hawthorndenské, Hammersteinovo, Charlamovski, Landsberská reneta, Lord Gros.venor, Lord Suffield, Lebelovo, Ontario, Parména zlatá, Skleněné žluté, Virginské růžové,
Zuccalmagliova reneta.
Hr u šky: Amanliská máslovka, Avra.nšská, Ananasová, ~n
goulemská, Boskova láhvice, Bram bořice, Cervencová hruška, Cáslavka Williámova, Děkanka červencová, Esperinka, Charneuská,
ldaho, Křivice, Klappova máslovka, Kiefferův se~enáč, Krvavka,

půdy.

J a b l k a : Astrachán červený, Boikovo, Boskoopské, Gravštýnské, Gdánský hranáč, Harbertova reneta, Jeptiška, Kmínová
reneta Lebelovo - Muškát o v á reneta - Par ker o v o
.J.
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Klarinka Frijsova, Mariev Louise, Napoleonova máslovka, 1Pastornice,
Pstružka, Poiteau-ova, Spinka, Virgule.

Dle zrání.

Krásné výstavní plody rodí:
J a b I k a: Cář Alexandr, Boskoopské, Blenheimská reneta,
Bedfordshirské, Croncelské, Cellini, Grahamovo, Královnino, Kmínová reneta, Libernáč Vinický, Lord Suffield, Princ Albert, Ontario,
Peasgood, Pontoiské, Signe Tillisch, Stark Delicious, Ušlechtilé
žluté, Velkovévoda Bádenský.

"

J a b I k a I e t ní: Astrachán bílý a červený, Hedvábné červené
letní, Croncelské, Traasovo letní, Charlamovski, Skleněné žluté,
Langley Pippin, Lord Suffield, Lord Grosvenor, Safstaholm, Suislepper, Virginské růžové.
J a b I k a podzimní: Cář Alexandr, Cox Pomona, Cludiovo
podzimní, Cellini, Evino, Frogmorské, Gravštýnské, Hawthorndenské, James Grieve, Kalvil červený podzimní, Kesvické, K~ntské,
Lebelovo, Langtonovo, Parména letní, Parména šarlatová, Rehtáč
soudkový, Velkovévoda Bádenský.

...
Obr. 422. Giffardova máslovka; letní hruška, velmi
Foto ze zahrad autorových.

~Obr.

krásně

zbarvená.

J a b I k a zimní (listopad-únor): Allingtonovo, Bedfordshirské,
Biesterfeldská reneta, Bismarkovo, Doberánská míšenská reneta,
Ernst Bosch, Fieserovo, Gravštýnské červené, Coulonova reneta,
Královnino, Kardinál žíhaný, Lebelovo, Landsberská reneta, Míšenské, Meklemburské, Nonnetit, Panenské, Peasgood, Princ Albrecht
pruský, Papeleův jadernáč, Redero:..a reneta, Richardovo žluté,
Rehtáč soudkový zimní, Signe Tillisch, Ušlechtilé žluté, Velkovévoda Bádenský.
·
Jablka po z d n í zimní (únor-jaro): Aderslebenský kal vil,
Ananasová reneta, Adamova parména, Blenheimská reneta, Britzké
vytrvalé, Bernské růžové, Baldvin, . Baumannova reneta, Berlepschovo, Boskoopské, Coxova reneta, Vilémovo, Boikovo, Graha-

421. Pontoiské jablko; veliké, krásné jablko, trvající až do dubna.
Fo to ze zahrad autorových.

Hr u šky: Angoulemská, Bachelierova máslovka, Čáslavka
Williámova, Dielova máslovka, Drouardova m., Guyotova m.,
Klappova m., Kongresovka, Křivice, Lectierova, Le Brun, Marillatova, Pastornice, Tongreska, Triumph de Jodoigne, Vienská, Vévodkyně Eliška, Wiirtemberská, Von Marum.

l
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movo, Gloria Mundi, Gasdonská reneta, Hohenzollernské, Harbertova reneta, Hedvábné pozdě kvetoucí, Halberstadské, Jeptiška,
Kalvil bílý zimní, Krátkostopka král., Kriigerovo, Krásokvět žlutý,
Karmelitská reneta, Kmínová reneta, Kaselská reneta, Knížecí zelené,
Kalvil St. Sauver, Princ Albert, Londýnský jadernáč, Hammersteinovo, Muškátová reneta, Nordhausenské, Newtonovo, Nathusiovo,
Omanové, Orleánská reneta, Ontario, Oberdickovo, Parrnéna zlatá,
Pontoiské, Parkerovo, Ribstonský jadernáč, Štrymka, Šampaňská
reneta, Tvrdé červené, Wagenerovo, Zuccalmagliova reneta.

vine, Roosevelt, Říhova bezjaderná, Salisburyova, Smolnice, T ongreska, Van Marum, Wiirtemberská, Vévodkyně Eliška, Zephirinka.
Hrušky zimní (listopad-únor): Belle des Abres, Dielova
máslovka, Charles Ernest, Chaumontel, Jodoigneská, Koporečka,
Lectiero~a, Mad. Bonnefond, Meurissova zimní, Pstružka, René
Dunan, Sterkmannova másl.. Virginie Baltet.
Hrušky pozdní zim ni (prosinec-květen): Angevine (pro·
sinec-červen), Beurré d'Avril (březen-duben), Comtesse de Paris
(pros.-leden}, Děkanka zimní (leden-březen), Děkanka G.~ Boucher

'

,

Obr. 423. Pitmastonská hruška; při pečlivém ošetřováni dosáhne obrovské ;
velikosti, až 1 kg váhy. Foto ze zahrad autorových.

H r 9 š k y l e t n í (červenec- záři): Amanliská, Červencová
hruška, Cáslavka Williamova, Děkanka červencová, Guyotova
máslovka, Giffardova máslovka, Jakubka, Kongresovka, Kozačka,
Klappova máslovka, Magdalenka, Muškatelka letní, MariUatova,
Mortilletova máslovka, Pixla, Rising Summer, Solanka, Spinka,
Trevouxská, Wilderova, Vienská, Zelinka.
Hrušky podzimní (září-listopad): Avranšská, Alexander
Lucas, Angoulémská, Angerská, Boskova, Bachelierova máslovka,
Bergamotka červená, Blumenbachova másl., Capiaumont, Colomaova,
Conference, Kolmarská zlatá, Děkanka Robertova, Děkanka červená,
Dvorní, Duillardova, Esperinka, Eva Baltet, Hájenka, Hardyho
máslovka, Charneuská, ldaho, Křivice, Kieferův semenáč, Mad.
Ernest Baltet, Merodova másl., Máslovka předobrá, Ministr Dr.
Lucius, Marie Luise, Napoleonova máslovka, Pitmatstonská, Poite-

..

Obr 424. Dielova máslovka; velmi cenná pozdní hruška. Foto ze zahrad
autorových.

(únor-březen), Děkanka M. T. Levav.aseur {únor-květen}, Esperenova berg. {únor-duben}, Hoerenzova másl. (prosinec}, Hardenpontova {prosinec-leden), .. Charles Cognée (březen-duben}. Jeanne
d'Ar~ {prosinec-leden), Krassanská {prosinec-březen}, Louisa Goethe
(prosmec-březen}, La Vendeeme .(leden-únor}, Mad. Verté (prosinecleden}, Ministr Viger (prosinec-leden}, Mad. Baltet (leden-únor),
Mad. Du Puis (leden-únor), Mechelinská (leden-březen), Marie des
Nouhes {únor-březen), Notář Lepin {únor-květen}, Olivier de Serres
(leden-duben), President Drou,.,.-1. J.T.U'osinec-leden), Profesor Bazin
(březen-květen).
{prosinec-leden}, Souv. •
·
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Dle dosavadních zkušeností se má používati proti všem

škůdcům na ovocných stromech a keřích, koniferách a ozdobných

Choroby.
Ničení škůdců a chorob pomocí stromového karbolinea.

Až do nedávna hrála hlavní roli Bordolésská směs (roztok
modré skalice a vápna). U této směsi jest příprava dosti obtížná,
nedá se dlouho uchovati a jest poměrně drahá; v novější době se
zavedlo ve vodě rozpustné stromové kar boI in e um, kterýmž
lze mnoho škůdců najednou ničiti; směs dá se lehce zhotoviti,
jest levnější, nezkazí se, nezacpe stříkačky, jest pro rostliny pod
stromem neškodné a t. d.
Chceme-li proti některému
d
škůdci radikálně zakročiti, musíme jeho působiště, jeho množení a jeho život znemožniti. Co
nám jsou platny všecky vymož{nosti ohledně zavedení řádného
a jednotného třídění a balení
ovoce, zakládání chladíren pro
uchování ovoce, zlevnění tarifu
dopravního atd., když se při tom
zanedbává mnohem důležitější
bod, t. j. ničení škůdců, kteří
nám činí ovoce neprodejným.
Co jest platno stromy správně
řezati, hnojiti, okopávati, příkrý. bl v · kt .
vati a pod.,
když
ob r. 425 . K vevt opas Ja
onovy,
ery
•v•
b námh škůdci
d •
zničí miliony květů jabloni a hrušni;
ovoce Zni CI, ne o zne o nob.
do poupátek e vloží brouček c vajíčko,
To vše se řádným používáním
z něhož vylíhlá larva b vyžírá tyčinky
stromového karbolinea odstraní·
a p~stiky. Pou~ě zů.~tane zavřené a
stromy pak mají svěží vzhled:
zhnedne d. Kdyz Iarv1cka dorostla, za(k
. .
'd • v• v•v· •
.
1Isty
pupí se a a vylíhlý brouček se pak
tere JSOU neJ u1ezitejSiml
prQkouše ven. Zahnědlá poupata nutno
orgány) jsou velké, čisté, zdravé,
záhy v~ pilně otr~ávali ~ rozmačkati;
sytě zelené a mohou pak yykoB~ouc~t se chy!~l' ho~~e na lep~ave
nati mnohem více práce. Urodpasy 1 do lapacu. Zapach karbohnea
t
k
.
.
je odpuzuje.
nos pa
stoupa, hm ovsem
i výnosnost a tím přijdou výlohy
s tím spojené brzy mnoho1,1ásobně zpět a to ne v tříletých pře
stávkách, nýbrž každoročně.
Nyní existuje již celá řada dobrých karbolineí pod různými
jmény: Oendrin, Dendrolin, Vegetan, Vegetalin a j., z nichž ně
které jsou velmi levné a možno tudíž každému jich používati a
proti škůdcům energicky zakročiti. Upozorňuji však na to, že se
musí používati pozorně, poněvadž by jinak škodily; roztoky se
musí používati přesně dle udaného návodu a v pravou dobu.
Nesmí se na příklad v dobré vůli použíti v době vegetace místo
10°/0 roztoku 50° I 0 roztok ; tím by se strom spálil.
·
Asi., Maslov .... _
,.eonova máslovka, t.

'

křovinách a to s dobrým výsledkem následující postřikování, při
použití karbolinea "Dendrosan" nebo "Oendrolin":
1. Na podzim a v zimě 3-4 natírání kmenů 20°j0 roztokem,
t. j. do ll vody 200 gr karbolinea, koruny stromů 150fo; u peckovic
a mladých stromů 150fo.
2. Na:jaře a v létě několikrát lOOfo roztokem, t. j. na 1 1
vody 100 gr karbolinea; u peckovic 60fo roztokem. Proti mšici
krvavé·\ nátěr 20 -300fo, dle stáří stromů.

(:

'

v

Obr. 426. Mšice krvavá. A) hmyz, B) skupiny hmyzu na větvi jabloně, C) rakovina povstalá zraněním mšicemi. Mšice krvavá se pozná dle bílého chmýří.
Napadená místa nejptve opatrně prstem rozmačkati, aLy žádná mšice nespadla
a pak štětečkem natříti· as 20°/0 roztokem stromového karbolinea, opatrně však,
aby se zbytečně nenatíralo vedlejší dřevo, zvláště v létě. Mimo to celý strom
nutno tímto .karbolinem prostříkávati, jak v textu uvedeno.

Stříkati se nemá za siunečna neb.o za mrazu, nebo před

deštěm a v dešti, a má se rozprašovati mlhovitě a ne kropiti ve
velkých kapkách. Oešf karbolineum smyje. Také za větru nemá

:zacházejte ěetrně
8 kni):l01.l1
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stříkání účel. ?ostříkávati se má celý strom, poněvadž chorohy (Fusicladium, padlí, Monilia a j.) a škůdci jsou po celém

1

9. Poněvadž zastaralá hnízda škůdců se nedají v létě 10' / 0
roztokem zničiti, musíme vypomoci ještě jinými prostředky; např.
kde jest mnoho mšic listových, potíráme a stříkáme Speculínem
(odvar mušího dřeva); mšice krvavé potíráme 30°/0 karbolineem
nebo lihem, v němž jest něco lupkového oleje nebo štěpařského
vosku. Padlí zničíme poprašováním za slunečna mletou sírou; rakovinu zahojíme 40°/0 karbolíneem. -

stromě.

Nesmíme vždy čekati teprve, až když se některá choroba
nebo škůdce ve velkém množství objeví, nýbrž vždy tomu předejíti,
nebof tak jest ničeni a boj proti škůdcům mnohem snadnější.
Kmen a větve se musejí důkladně postříkati nebo natříti a držíme
hubici stříkačky vždy jen několik cm od kmene vzdálenou, kdežto
v koruně as 1 m. Nátěr vápnem se při tom ušetří. Vápno má
stejně mnohé nevýhody, neboť mnozí škůdci naleznou právě pod
vápnem nejlepší úkryt a ochranu přes zimu. Supiny s kůry se
mají kartáčem ocelovým nebo zvláštním škrabáčem oškrabati,
poněvadž jimi nic nepronikne.
Tedy před po stříkáváním
musíme nejprve kůru oškrabati a pak zůstane již kůra
stále čistá. Také řez má býti

Obr. 429.-430.

Škrabáče na oškrabávání ki'•ry se stromů, což jest nesmírně
ježto pod korou přezimuje škodlivý hmyz.

důležité,

před postříkáváním ukončen.

Obr. 427.-428. Rakovina jabloní; B vlevo
jest zavřená (nádor), vpravo B jest otev ř ená rána; nutno ránu vyřezati až na
zdravé dřevo a natříti stromovým karbolineem.

Nyní, kterých chyb se
máme vyvarovati:
Před přidáním karbolinea
do vody, musíme jej dobře
z a mích a ti, poněvadž při
stání se jednotlivé součástky
v karbolineu oddělují. Nejlépe jest připraviti si dříve
v jiné nádobě.
Základní podmínky při
stříkání jsou :
1. Používejme jen správného karbolinea stromového a
2. jemně rozprašující stří
kačku s dobrým tlakem.
3. Hubice od roury se
musí vésti rychle, ne držeti
stále na jednom místě.
4. Nesmí nikdy kapati.
5. Roztok musí býti přes
ný, jinak může škoditi.
6. Smíchání vody s karbolineem musí býti stejnoměrné.

7. Za slunečna, větru,
mrazu a před deštěm se stří
kati nemá.
8. Nesmíme býti netrpělivými, když hned po prvém stříkání
se výsledek zřejmě nedostavil. Musíme uvážiti, že přilézají zase
noví škůdci a žádný prostředek není s to je pojednou zničiti.

10. Krátce před a po od1-20fo roztokem
karbolinea. (Vegetan, Vegetalin.)
ll. V zimě se s výhodou
promíchá 100fo mazlavého mýdla
(které rozpustíme ve vřelé vodě),
dále 150/0 vápna, as 100fo hlíny,
lOOfo kravského lejna a 50fo čer
stvé hovězí krve na 100 dílů vody
a tím se pak natírají kmeny, větve
i ratolesti, bez ohledu na očka.
Naopak, zvláště očkům jest to
prospěšné. Mimo to se stříká každý
čtvrtý týden (pokud nejsou mrazy)
200fo karbolineem, v němž jest
květu stříkáme

Obr. 431. Ocelový kartáč na oškrabávání kůry se stromů.

_,
)

Obr. 432. Smutníce hrulíková (Sciara
piri); muška lclade do J;Iialinkých plodů
vajíčka, z nichž vylíhlé larvy vyžírají
duininu; plod zakroí, zčerná a spadne.
Napadené plody nutno záhy se stromu
sbírati a páliti. Vyobrazený plod s larvami a muška jest v přirozené veli\tosti, larva silně zvětšená.

20

Obr. 433. Patent. stříkačka na ovocné
stromy k nošení na zádech. Levou
rukou se pumpuje, pravou řídíme rozprašovač.
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v ty je přeměníme, natřeme-li je na vrchu lepem housenkovým,
proti píáalce a vlnopásníku.
Kdy a jak klademe lapače?
Nejvhodnější doba k přikládání jest: od konce června do
konce října. Pásy klademe na kmeny v té výši, abychom je mohli
pohodlně připevniti. U starších stromů oškrabeme v onom místě
starou, odchlíplou kůru. Pásy necháme as o 4 cm delší než jest

10% vápna a 10°í0 mazlavého mýdla dobře rozpuštěno a jemně

procezeno, čímž se docílí výborné výsledky.
Také u růží, révy, rybízů, angreštů a pod. se tím docílí
dobré výsledky. •
' Opakuji ještě jednou, že se musí k stříkání a
natírání používati výhradně jen strom o v é kar b ol in e um (Dendrosan, Dendrolin, Vegetan, Vegetalin a. j.),
které je ve vodě rozpustné . Kdybychom stříkali obyčej
ným karbolineem, které se používá k nátěru plotů a
vůbec k impregnování dřeva, zničili bychom tím stromy
okamžitě.

Stromy stříkané a natírané
stromovým k ar b o I i ne e m jsou
mnohem zdravější, mají velký zelený list a nejsou nikdy tak vyhledávány housenkami a jiným
hmyzem, ježto zápach karbolinea
je odhání.
Jedinou vadu má stříkání
ovocných stromů karbolineem:
hmyzožravé ptactvo se takovým
stromům vyhýbá pro zápach.
Jest pak nutno voliti: bud plnou
zahradu zpěvného ptactva, stromy
a ovoce zničené hmyzem a chorobami, nebo méně ptactva a stromy
zdravé, ovocem obalené.

1. .

ri.

Obr. 435. Mol jabloňový; žije na jabloních a
švestkách v pavučinách; larva jest as 1 cm
dlouhá, žlutavě šedá, ožírá listy a smotává je
pavučinou; pak so zaku"lti v bílé kokonky.
Motýlek jest maličký ; vrchní křidélka jsou·
bílá s černými tečkami. V červnu nutn ~ pavučinová hnízda mačkati I! stromy stříkati
stromovým karbolineem.

N ejosvědčenější prostředek
proti červivosti ovoce a proti
květopasu.

Nejlepší známé prostředky
úrody ovoce a k ochraně
Obr. 434. Pojízdná stříkačka na střistromů před škodným hmyzem
kání vyššíc-h
v
d cerv1vos
v
•
t'1a k ve- t o-'
· stromů a zdí.
. zv I,asvtve pa k pre
pasem, jsou lapače hmyzové. Cervivost ovoce způsobuje obaleč
jablečný kladením vajíček do poupat květných; oba zde· jmenovaní
jsou nejnebezpečnější škůdcové ovocnictví.
Co jsou lapače hmyzové?
.
jsou to pásy z vlnitého silného papíru; přiložením na kmen
povstanou následkem jeho vlnitosti mezi kmenem a papírem c.hodbíčky a skuliny, které od těchto škůdců jako úkryt rády jsou
vyhledávány.
Co všecko chytá se do těchto pásů?
Při odebírání pásu nalézáme v nich množství různých škůdců:
housenky, larvy, červíčky a broučky. Další předností pásových
lapačů jest, že mohou býti použity na podzim jako lepkavé pásy;
k

zajištění

Obr. 436. Cervec \puklice, štitěn
ka, mšice štítkatá); ria větvičkách,
větvích i kmenech se tvoří puk'lice. pod nimiž jsou' vajíčka; ·vylílilé mšice se rozlézají dále a
ssají z kůry šťávu a každá utvoří
opět takový krunýř. Mají se hned
m~čkat~ oškrab~vati a když vylézají v dubnu, natírati sodnatým
louhem nebo 5°/ 0 stromovým
~ karbolineem.

objem kmene, aby konce přesahovaly přes sebe. Na to pás dvakrát přivážeme; . jednou při hořejším okraji, podruhé něco pod
polovicí. To to. druhé přivá~ání nesmí býti příliš pevné. U špalírového
a zákrskového ovoce upevňujeme pásy pod nejdolejší větví.
Kdy sundáváme lapače?
S odebráním počkáme do listopadu; pak je pozorně, aby
žádný hmyz nevypadnu!, odvážeme a ponoříme do horké vody,
necháme oschaouti a uschováme pro další' potřebu.
Kdyby každý majitel zahrady na své stromy přikládal po
několik roků tyto lapače, nebylo by za někollk roků vůbec žádného
·

š inění knihY

Ze. -poškozeni neb po P

plati ae náhrada.

·'-
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červivého ovoce a proto jest záhodno tyto všude doporučovati
a rozšiřovati.
Škůdců a chorob ovocných stromů jest tak velké množství,
že není naprosto možno v této knize všecky zde uváděti a uvádím
pouze několik těch nejhlavnějších. V dohledné době vydám pak
zvláštní obsáhlou knihu o všech škůdcích a chorobách.

,

Obr. 438.

Vlevo housenky bourovce prstenčitého rozlezlé po větvL Vpravo uprostřed větvičky
prstenec s vajíčky; tyto prstence nutno v zimě
pečlivě sbírati a páliti. Foto Horák.

Obr. 437.

Housenky bourovce prstenčitého, slezlé na jedno
místo; vše co jest na obrázku bílé, jsou pavučiny.
Housenky jsou modře pruhované, mají modrou
hlavu a jsou až .7 cm dlouhé. Nutno sbírati v zimě
prstence vajíček na větvičkách. Stříkané stromy
stromovým karbolineem nejsou napadány; housenky
nesnesou zápachu. Foto Horák.
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Obr. 344. Lapač hmyzový (vnitřní strana).
Lampička na 11palování
housenčích hnízd v pavučinách .
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Obr. 440.
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Obr. 447. Jak sýkorka vybírá
ČP.rvy (larvy) z lapače.

Obr. 439. Bourovec prstenčitý; vlevo housenka, vedle
prstenec s vajíčky. Nahoře motýl, barvy bledě žluto
hnědé s tmavšími pruhy na přič na vrchních křídlech;
pod nim sedící ~amička.

Obr. 445. Malé
housenkami

třešně,
píďalky

tak zv. holátka, ožraná
; c bezkřídlá samička.

Obr. 442. Připevňování lapa čů
hmyzových na kmeny v polovici
června.

Obr. 441. Obaleč jablečný, způsobující červivost ovcce. Vlevo
jest červivé jablko, z něhož provrtanou chodbit:kou vylezla
larva (červ) a spouští se po pavučince dolů. Potom leze na
km~n. kdež pod šupinami kůry se zakuklí a čeká na jaro.
"Proto se má kůra pečlivě oškrabávati a na kmeny dávati lapače hmyzové. Vpravo vedle vidíme zakuklenou larvu, nahoře
můrka, která klade na malá jablíčka v11jíčka.

Obr
.• 4~8. ~apírový
OP"",._ _ __
Obr. 443. Lapač hmyzový
v kotouči.
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Obr. 452. Hraboš vodní; v zahradách poblíže vod a kde jsou velké louky
nadělá velkých škod tím, že ohlodává kořeny stromů úplně, takže zůstanou
jen pahýly. Kde jsou rozšířeny a jest to možno, jest nejlépe při sázení dáti
kol jámy husté pletivo zinkové. Pak jsou různé pasti a otravování jedem.

Obr. 449. Lap a č hm yzový po upotřebení s četn} mi zapupenými červy obaleče
a květopasy.

2>

Obr. 450. Pídalka zimní menší; a motýlek, sameček , c motýlek,
bezk ř ídlá s a mička , b housenka , h pavučiny od housenek.
Způsobuje n ě kdy ohromné škody ; stromy ožere do hola,
rovněž květy a také plody nakusuje. Poněvadž samička nelítá, musí lézti po kmenu , aby nakladla v koruně vajíčka ,
což se d~je v říjnu ; musíme tudíž z a čátkem ř íjna připevniti
Obr. 451.
na kmen y papírové pásy a natříti je dobrým housenkovým
List tře š ňový,
lepem, aby samičky se naň přilepily. Lep musí býti dobrý , ožraný pídalkou;
d louho lepkavý a nesmí stékati.
b housenka.

~ Jaké stáří

,

dosahuje ovocny Špalír?

V jistém odborném časopise pražském jsem četl zprávu:
"Ovocný špalír má býti každých 10 let obnoven, má-li zůstati
skutečně špalírem a přinášeti kromě toho úrodu. Jako ovocné
špalíry přinášejí ovoce nejkrásnější a největší, tak také brzo se vyčerpají, na což má každý, kdo špalíry sází a je pěstuje, pamatovati".
Zabývám se studiem a pěstováním ovocných špalírů se zvláštní
zálibou již velmi dlouho a poznal jsem, že při správném ošetřování
(kypření půdy, hnojení, správný řez a stříkání proti chorobám a
škůdcům) dosáhnou ovocné špalíry vysokého stáří při plné síle a
plodnosti. Vyžádal jsem si také zprávu od p. Dr. Dohnálka z Háje,
který má vysázensr několik tisíc kolmých kordonů a jiných tvarů
a jeho odpověď zní doslovně:
"Veškeré moje stromy jsou nyní (1924) 15 roků staré, ani
na jednom z nich není znáti, že Ly neměl chuti k dalšímu životu.
Špalíry jsou tak svěží, jakoby teprve včera byly sázeny. P e kru n
v Dráždanech má · zahradu tvarovou as o 20 roků starší, ted y
35 roků a všecky stromy jsou dosud svěží, zdravé, každý rok tvoř í
dlouhé výhony, jako u mne a jsou v plné plodnosti. Jsem jist, že
tvarové ~trorpy, jsou-li správně ošetřovány, mohou dosáhnouti téměř téhož stáří, jako každý jiný strom". ' Dr. Dohnálek.
Také rozsáhlé tvarové zahrady p. Slavíka, statkáře v Úhře
ticích, jsou, pokud mi je známo, již aspoň 30 roků staré a jsou
v plné síle, svěžesti a plodnosti.
. Ta~ové novinářské "kachny" se nemají bezmyšlenkovitě
OJ?Isovat!, zvláště pak ne . v časopise odborníkem redigovaném .
T1m se Jednak poškozuje dobrá věc a dělá se jen zmatek.
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Dějepisná

1. kolo "Dobrovského". (]. Dobrovský nazývá husitství a
bratrství nejslavnější dobou národa, pobělohorskou protireformaci
nejžalostnějším úpadkem. Dal obrozenému národu pevný směr a
bezpečný cíl pro všechnu práci další.)
2. kolo "Jungmannovo". (Jungmann byl vůdcem .druhé
družiny buditelův. Jeho národní a vědecké úsilí vrcholí v Slovníku

zahrada.

Pan L. Růžička, učitel v Náchodě, zaslal mi dopis, kterÝ pro
jeho zajímavost uveřejnil jsem v roč. XVII. naší "Zahrady" a který
zde opakuji:
"Zahrada mého otce jest v Dohalicích při řece Bystřici ' (asi
14 arů veliká).
Před 40 lety bylo to místo nerovné, močálovité, bývalé sádky.
Nyní rovná zahrada se zdravými stromy ovocnými, rozmanitých tvarů.
Zahrada byla zavážena blátem silničním s okr. silnice, po níž
zejména v podzimu jest čilý ruch, neboť se vozí cukrovka do blízké
továrny v Sadové. Bláto silniční - smíšenina nejrůznějších půd,
jest výbornou zemí, která po troškách svážena. Na některých
místech jest 1 1/ 2 m navážky.
Na severní straně zahrady jest zděný plot, na východní plot
tyčkový, po něm se rozvádějí krsky ovocné (ovocný plot), na jižní
straně zahrada sousedova, západní stranu omývá Bystřice; břehy
jsou srovnány a osázeny vrbou košíkářskou.
Prohlédněme zahradu. Na straně východní, jižní a západní jsou
ovocné besídky, mající jména našich nejlepších mužů; uprostřed
spatříme 4 kola a po celé zahradě četné nápisy (všechno z ovoc.
stromků). Sloh zahrady pravidelný.
Projděme ovocnými besídkami a koly ovocnými, přečtěme
nápisy! (V závorkách bude vždy vzpomenuto několika slovy zásluh
našich dřívějších i nynějších bojovníků za svobodu, jež při prohlídce oživuji v naší mysli, nebo jichž možno použíti jako výkladu.)
I. besídka "Husova". (M. J. Hus za své přesvědčení podstoupil smrt - v tom jest veliký význam jeho v myšlenkovém
vývaji lidst-va.) NáP.is: "Pravdy hJedej, zastávej, braň!"
II. besídka "Zižkova". (]. Zižka z Trocnova, slavný vůdce
božích bojovníků.) Nápis: "Kdož jste boží bojovníci."
III. besídka "Chelčického"; (Petr Chelčický, duchovní původce
slavné Jednoty bratrské, v níž ožil starokřesťanský ideál Husův, propracovaný Chelčickým.) Nápis: "Národ svorný jest nepřemožitelný."
Nápisy: "Lipany" a "Bílá Hora." (Bitvou lipanskou vítězí
reakce nad pokrokem. - Bitva bělohorská přinesla národu českému
tolik utrpení a bídy, tolik neštěstí, způsobila v jeho dějinách neblahý převrat, že tři století nemohla napraviti všechna zla.)
IV. besídka "Komenského". Ubohý národ, z něhož odcházejí
nejlepší mužové. Komenským zasáhl národ český po dvoustoleté
přestávce znovu do světového ruchu myšlenkového. Všeobecné
sbratření národů, vzájemné dorozumění všech náboženství a láska
všech ke všem byla ideou, ke které dospěl ve svém vývoji duch
český, třeba již mimo vlast. Vědecké snahy Komenského oživly
v dílech učenců francouzských, jeho ideál všelidského smířeni
rozvinulo století 18. Tyto myšlenky byvše přeneseny koncem
stol. 18. za . Josefe ·lL na půdu českou, zlomily reakci a přispěly
k obrození národa.

cesko-německém.)

,
.·

v

3. kolo "Čechovo". (Sv. Cech, pěvec lásky k vlasti a Slovanstvu, snil o svobodě, rovnosti a bratrství lidstva. Věřil pevně,
že náš národ nezahyne.)
4. kolo "Republiky", v němž heslo "Pravda vítězí."
Mimo to čteme tato jména:
"K. Havlíček". (K. Havlíček jest nejčistší a nejvýraznější
česká povaha, nejsmělejší a nejbystřejší mluvčí své doby).
"F. Palacký". (F. Palacký dovršuje české obrození a vede
probuzený národ k novým cílům a snahám. Budeme-li lnouti svůj
k sv~mu, jednati vždy dle pravdy a ustavičně se vzdělávati, máme
budoucnost zabezpečenu.)
"A. Denis". (A. Denis, slavný francouz§ký dějepisec, sepsal
výborná díla "Konec samostatnosti české" a "Cechy po Bílé Hoře.")
"R. Medek". (R. Medek, básník hrdinských činů našich legií.)
"A. Jirásek". (A. Jirásek, spisovatel historických povídek a
románů hlavně z doby husitské a z doby obrození.)
"E. Beneš". (E. Bene§, ministr zahraničních záležitostí,
s presidentem Masarykem a Stefanikem stáli v popředí zahranič
ního odboje.)
Podél Bystřice jsou besídky a jména nynějších bojovníků
za svobodu:
V. besídka "G. Gajdy", VI. besídka "G. Syrového". (G. Gajda
a g. Syrový se vyznamenali na ruské fr,9ntě.)
VII. besídk~ "Štejanikova". (M. R. Stefanik zasloužil se hlavně
o zřízení legií. Zivotem svým dal nám příklad práce, čestnosti,
lásky k vlasti, obětavosti, odvahy a skromnosti.)
VIII. besíd~ "Legii". Na besídce nápis "Sláva legiím!" -·Vedle brána s nápisem "Blaník". (Tam spali rytiři; čekali, až bude
vlasti nejhůře, pak vytáhli jako národní vojsko, šířili slávu vojs'<a
na všech bojištích.) .
Podle hlavní cesty nápisy "T. G. Masaryk" a "Wilson". (Místo
Masarykovo v dějinách jest vedle Husa, Komenského, Havlíčka
a Palackého. Roku 1893 řekl ve vídeňském parlamentě: "Naše
státoprávní · požadavky vrcholí v přirozeném úsilí o politickou samostatnost. Osamostatnění našeho státu nezabráníte." Pokračovat, to
jest neobyčejně významné slovo pro Masaryka. "Nazpět nemůžeme
jíti, musíme tedy, nechceme-li zůstati státi, tlačiti ku předu." Celý
jeho život, všecko jeho veřejné úsilí je neobyčejným tlakem vpřed.
Na nás všech žádá, abychom nestáli, nýbrž pokračovali. Uznání
sebeurčení československého . národa demokraciemi světovými a
vybudování československé republiky jest 'jeho životním dílem.
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Masaryk jest největším filosofem přítomné doby. Wilson, ušlechtilý
president Spojených států severoamerických, stal se přičiněním
Masarykovým přítele'm českého J"!ároda.)
IX. besídka "Říhova". (J. Ríha, slavný náš pomolog, zemřel
1923, ale dílo jeho mluviti bude budoucím věkům za něho.)
X. besídka znázorňuje "Říp", je ozdobou vchodu do zahrady.
V zahradě pěstuje se mnoho odrůd ovocných; jest v tomto oboru
zahradou pokusnou.
Dodatek: Myšlenka tato jest skutečně originelní. Jest to
první pokus provésti dějinné události na zahradě v takovém rozsahu. Důležitý jest výklad v závorkách. Podnik tento svědčí
o ušlechtilosti povahy majitele; dává na jevo svoje vlastenecké
smýšlení, ctí naše nejzasloužilejší muže a spojuje to vše ve stromech
ovocných. Fotografie těchto besídek a nápisů nebylo dosud bohužel
možno zhotoviti.
-

Pěstování nových odr-ůd.
Křížení či zušlechťování ovoce - pěstování nových odrůd.
Toto velice důležité a zajímavé pojednání uveřejnil jsem
v časopise "Zahrada" a poněvadž se jevil o to neobyčejný zájem,
podávám tuto látku také zde, ovšem značně rozšířenou.
Otázka, máme.Ji se snažiti pěstovati nové odrůdy ovocné
či ne, jest různě zodpovídána a chápána. Mnozí tvrdí, že nám není
nových odrůd třeba, že máme již dosti cenných odrůd a že ovocné
novinky nejsou pro nic jiného, než aby školkaři tyto novinky dráže
_prodávali. Takovéto názory jsou ovšem nesprávné a zpátečnické.
Uvažme jen, kde by bylo dnes strojnictví, kdyby se na př.
před 25 roky řeklo: "máme všecky stroje dokonalé, netřeba nových vynalézati a zdokon~lovati". Proč se věnuje v zemědělství
ohromná pozornost výzkumnictví, proč se pěstují a stále zušlechťují
veškeré druhy plodin hospodářských? Aby se docílilo lepších,
výnosnějších a dokonalejších odrůd.
Totéž jest při ovocnictví. Kdyby se pěstitelé nezabývali
zušlechťováním a pěstováním nových odrůd ovoce, neměli bychom
dnes takový výběr tak cenných jablek a hrušek. Na př. odrůdy,
které před padesáti roky byly uznávány za nejlepší, byly považovány za rekord, dnes již . ztratily na ceně a významu, ježto jsou
zatlačeny novými a cennějšími. A bude-li se cílevědomě v zušlechťování pokračovati, budou za padesát roků odrůdy, dnes za nejlepší
uznané, zatlačeny do pozadí odrůdami novými, lepšími.
Kromě toho nutno vzíti v úvahu velmi důležitou a závažnou
okolnost, že totiž jednotlivé odrůdy stářím zdegenerují. Na př.
naše česká Koporečka, Hájenka a j. trpí tak úžasně Fusicladiem,
kteréž se roubováním stále přenáší, že plody bývají úplně nepotřebny,

jestliže se pilně nestříká stromovým k arbolineem a občas nezmlazuje a nehnojí.
Jedná se nyní o to, jaké odrůdy se mají pěstovati, či kterých
vlastností jest nutno docíliti:
·
1. Především musí míti zdravý vzrůst, který jest nutný k vytvoření zdravé, silné kostry, jež by unesla tíži ovoce. Cím více
zdravých, velkých, sytě zelených listů, tím se zpracuje více reservních látek a strom může tím více plodů vyvinouti. Boskoopské
a Baumannova reneta jsou v tomto směru vhodnými odrůdami pro
další zušlechťování.
2. Otužilost proti chorobám a škůdcům. V uzavřených sadech
trpí jabloně padlím (bílý prášek na listech a zakrnění těchto)
a strom chřadne. Vypěstovati odrůdy houbě této vzdorující mělo
by význam.
Téměř většina odrůd trpí Fusicladiem {skvrnitost plodů a listů),
následkem čehož plody krní, jsou neprodejné a vůbec méně cenné
a rychle hnijí. Také strom tím velmi trpí a chřadne; Bylo by
nesmírně důležité vypěstovati odrůdy této chorobě vzdorující
{hrušně i jabloně).
V poslední době se úžasně rozšiřuje všude mšice krvavá
a za nedlouho bude po celé republice; jak záslužné by bylo vypěstovati odrůdy jabloní, mšici krvavé vzdorující. Některé vzdorující
od~dyj~ mám~
·
Rakovina jabloní jest postrachem všech ovocnářů a proto
i zde nutno pěstovati vzdorující odrůdy.
Jest známo také, že všechny odrůdy nemají červivého ovoce
a že červy vyhledávají jen určité odrůdy, kdežto jiné úplně pomíjí.
Tedy také důležitý směr pro pěstitele. Dále mšice listové atd.
3 Brzká, hojná a pravidelná úrodnost. Jablko Gravštýnské,
Míšenské aj. počnou roditi teprve za mnoho roků, kdežto jablko
Evino, Hawthorndenské, Lord Suffield, Charlamovski a j. rodí již
ve školce na malých stromečcích. Okolnost tato jest nesmírně
důležita. Dnes žijeme rychle, chceme b~zo míti ze všeho užitek
a investovaný ypitál musí býti brzy úročen a amortisován. Proto
nutno pěstovati odrůdy s ohledem na brzkou plodnost a dále aby
úroda byla pokud možno každoroční a hojná.
4. Velikost plodů přichází velmi v úvahu. Na trhu se vždy
lépe prodá ovoce veliké, nebo prostředně veliké, než drobné.
Máme mezi malými jablky velmi vzácné odrůdy: Coxova reneta,
Ananasová reneta, Muškátová reneta, Míšenské aj., které zůstávají
vzdor tomu nepovšimnuty; pouze ten, kdo odrůdy ty zná, nebo
ten, kdo chce levnou drobošť pro děti, je koupí. Proto se musíme
snažiti docíliti plody veliké, nebo aspoň prostředně veliké.
Jaká jest to pak přímo nepopsatelná radost, když stromky
dají první ovoce, jež vyniká krásou a velikostí. Co se tu zažije
pak šťastných rodinných chvil, ~dyž v následujícím roce jest zákrsek
nebo kordon obalen opět tak nádhernými plody. Slyšel jsem často
od takový.;h zahráclkářů vypravovati přímo dojemné episody; jak
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na př. děti takové první, krásné a velké jablko pečlivě ošetřovaly
a hlídaly jako oko v hlavě, každý den nové objevy pozorovaly
a s velkou vážností v rodině pak o tom vypravovaly, a když
potom plod uzrál, tu nastala opravdová slavnostní chvíle, když
otec rozdělil jablko na tolik dílů, kolik je členů rodiny. Co tu
chvály, posudků a úvah, a co sladkých nadějí do budoucna, až
ten milý stromeček vyvine více tak krásných plodů, aby každý
aspoň jeden dostal. Drobné ovoce skýtá dětem také radost a pochoutku, ale nikdy ne v té míře, jako ovoce velké, krásně vybarvené.
Nejhledanější jsou jablka barvy zářivě červené, také žluté
s pruhováním, jako Parména zlatá (oblíbený a vžitý název "Zlaté
renety"), nebo čistě žtuté. Velmi oblíbené jsou odrůdy s rezovitou
slupkou, všeobecně zvané "kožené". Také odrůdy s význačnými
žebry, jako kalvily, jsou oblíbené.
Dohromady shrnuto, jsou požadavky městského obyvatelstva
tyto: ovoce velké, krásně vybarvené, zrající buď velmi záhy, nebo
dlouho se držící a dobré chuti.
5. Barva plodů jest velmi důležitá. Většina lidi chutná očima.
Je-li jablíčko ' krásně vybarvené, láká daleko více ke koupi než
odrůdy zelené, třeba i byly skutečně dobré. Hlavně oblíbena jsou
jablka červená (naše Panenské jablíčko každý velmi rád koupí),
nebo žlutá s červeně zardělým líčkem anebo čistě žlutá. Také
dosti oblíbena jsou jablka s rezovitou slupkou, t. zv. kožená.
6. Poněvadž se musíme snažiti, aby naše ovocnictví dosáhlo
co největšího významu národohospodářského, musí míti odrůdy,
k pěstování ve velkém určené, také pevnou slupku a dužninu;
tuhost slupky neb schopnost zasílání je velmi důležitá vlastnost,
ježto se většinou ovoce do vzdálenějších míst zasílá, případně
i za hranice. Máme některé velmi cenné odrůdy, které mají ale
příliš jemnou dužninu, takže při zasílání se pomačkají, zhnědnou
a trpí velmi na vzhledu a ztrácejí přirozeně na ceně. Důležitou
tuto okolnost vystihli záhy a správně Američané, kteří vypěstovali
celou řadu odrůd, snášejících bezvadně dalekou dopravu až k nám
(Wagenerovo, Baldwin, Newton, Ontario a j.).
Při křížení nutno tedy pamatovati také na tuto velmi důle
žitou okolnost.
Vhodným použitím jen skutečně cenných odrůd při výběru
matek i otců získáme i my v budoucnosti zdatného potomstva
pro naše klimatické poměry vhodného a nebudeme odkázáni na
odrůdy cizí, dosud u nás ve větším měřítku nevyzkoušené.
7. Kromě toho ještě přichází v úvahu celá řada vlastností,
na něž nutno bráti ohled: aby strom byl otužilý proti mrazu, aby
nebyl vybíravý v půdě, aby netvořil mnoho odpadu, t. j. mnoho
drobného, nepotřebného ovoce. Ovoce nesmí trpěti Monilií, jako
Alexandr, nesmí lehce padati se stromu; ne~éně důležitý jest tvar
plodí1.
8. A konečně, jako hlavní podmínka, musí býti ovoce výborné chuti, neboť to jest přec jen to nejdůležitější. Co jest platna

,

sebe lepší krása ovoce, když není k jídlu (hruška "Král K. Virtemberský a j.).
Dle uvedeného jest viděti, jak velké požadavky se kladou
na budoucí novinky a jak ohromný úkol čeká pěstitele novinek
a mnoho trpělivosti a vytrvalosti bude zapotřebí, než vypěstíme
odrůdy, jež by těmto všem podmínkám vyhovovaly. Ze stávajících
našich lepších odrůd má každá nějakou dobrou vlastnost, a tu
bude nutno vhodným výběrem matek a otců tyto dobré vlastnosti
přenášeti a soustřeďovati.
Uvedenými důvody jest dostatečně dokázáno, že pěstováni
nových odrůd ovoce cílevědomým zušlechťováním a křížením jest
nesmírně důležité a naléhavě nutné. Vždyť všecky naše nejlepší
odrůdy mají nějakou špatnou vlastnost, která se musí křížením
odstraniti. Na př. Coxova reneta jest výtečné chuti, ale příliš malá,
velmi choulostivá. Parména zlatá jest již zdegenerována! a v brzku
vymizí vůbec. Peasgood hnije skoro jako Alexandr. Cornvallské
hřebíčkové má velmi špatný vzrůst (slabý, převislý). Ananasová
reneta jest drobná, trpí mrazem a rakovinou, mnoho odpadu.
Boskoopské praská. Kmínová reneta žádá dobrou půdu a chráněnou polohu. Gravštýnské příliš pozdě rodí, trpí chorobami, nedá
se zasílati atd.
Velmi správně praví Proche ve svých rukopisech: "Kdo ne·
pokračuje, couvá zpět".
Velká většina odrůd ovocných povstala nahodile a jen nepatrný
počet byl vypěstován dle programu křížením.
Z českých pěstitelů to byl hlavně ). Proche, pomolog ve
Sloupně u N. Bydžova, který se zabýval křížením a cílevědomým
pěstováním nových odrll:d ovocných, a mezi jiným vypěstoval tato
jabla: Božena Němcová, Vytoužené, Ideál, Daňkovo, Oberdieckovo,
Gagarinovo, Mikulášovo, Jaroslav Němec, Malinové sloupenské,
Libernáč sloupenský, Výtečné_ české, Růženka, Marie, Fialkové,
Parména Gemma (Poklad), Ceská pochoutka a j. a j. Z hrušek
stojí za zmínku Vanilková. Kromě toho má celou řadu nových
odrůd nepojmenovaných, pouze pod čísly vedených.
Dev~t jelfo novinek jest vyobrazeno a popsáno v Vl. díle
Rihova "Ceského ovoce" od Dr. Kamenického.
Podařilo se ml získati ·rukopisy Procheho, v nichž jest popsáno a většinou i nakresleno přes 1250 ovocných odrůd. V rukopisech . těchto nalézá se dosti obšírný a podrobný návod k pě
stování ovocných kříženců podle jeho vlastní zkušenosti. Pojednání
to jest rozvrženo na dva oddíly:
1. Povšechná úvaha s uvedením všech zásad a ohledů; uvádí
za příklad křížení dobytka, pak obilnin a konečně ovocné stromy.
2. Podrobný návod specielně o křížení ovocných stromů.
Obsah obou jest velmi cenný, srozumitelný a nesmírně důležitý a
zajímavý. Upravil jsem rukopis ten a uveřejním jej v následujících
v

statích.
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U nás, jak již vpředu řečeno, se téměř nikdo nezabývá sousta vně a cílevědomě křížením a zušlechťováním ovoce.
V největším měřítku se tím zabýval a nejlepší výsledky vykazuje jedině t J, E. Pro c h e, náruživý pomolog a pěstitel ve
Sloupně u Nov. Bydžova, který byl v tomto ohledu v cizině mnohem
více znám a vážen než ve vlasti. Také některé své novinky ně
meckým závodům prodal a odtud byly pak pod cizími jmény prodávány jako německé novinky.
]. E. Proche narodil se 13. prosince 1822 v Nov. Bydžově,
zemřel 12. listopadu 1908 ve Sloupně u Nov. Bydžova. Po ukončených studiích věnoval se obchodu, ale jeho touha po ovocnictví se stále jevila a up!atňovala. Proto stále navštěvoval tehdejší vynikající zahrady v Cechách a ve Vídni a seznámil se tak s před
ními autoritami v ovocnictví.
V pozdních letech, as roku 1862, koupil statek ve Sloupně,
kdež zařídil rozsáhlý sad v rozloze 6 1/ 2 korce a školku. Zde pě
stoval vše ze semene a později zušlechťoval odrůdy cílevědomým
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křížením.

Dle pozůstalých rukopisů jest vidno, že si pilně dopisoval
se všemi· evropskými pomology; nalézáme četné dopisy od Oberdiecka, Leroy-e, Lucase, Spatha, Engelbrechta, Aehrenthala, Liegla,
Němce z Vinice {Rusko), s nimiž také pilně vyměňoval rouby.
Přirozeně, Je s českými předáky, z nichž v dopisech se nejčastěji
objevují: Ríha, Bláha, Maruška, Petříkovský a j., byl v nejužším
spojení.
Stálým kupováním a vyměňováním roubů získal rozsáhlý
sortiment. Veškerá pozorováni a poznatky pilně zapisoval a v rukopisech zanechal stručné popisy 630 jablek, 518 hrušek, 131 slivoní, 44 třešní a višní, 38 lísek, 8 meruněk, 4 kdoulí, 15 malin,
rybíz, angrešt a j. Téměř všechny plody také kreslil a to velmi
přesně a dovedně.
Z jeho kříženců 20 pojmenoval a značné množství zůstalo v zá.znamechv pouze pod čísly. Z těchto 20 jich jest zachováno ve sbírce
t pana Ríhy v Chlumci nad Cidl. jen 9, ostatní jsou roztroušeny
v různých zahradách.
Zachovány jsou:
Božena Nemcová; jest menší až prostřední jablíčko, podobné
Muškátové renetě, a povstalo z Coxovy renety. Původně bylo pojmenováno Marie Niemetz, později překřtěno na Božena Němcová.
Jablko má vlastnosti Coxovy renety; zraje v polovici srpna, vydrží
as měsíc.
Libernác sloupensk.tí jest dosti veliké, podobné Šálovém?·
V rukopisech není o něm nic poznamenáno, než rok 1892. ZraJe
v listopadu, vydrží přes vánoce.
Malinové sloupenské jest menši, podobné jablku Bernskému
růžovému. Vypěstěno r. 1887 z Holovouského malináče. Zraje
v polovici října, vydrží přes vánoce.

,

Oberdieckovo jest střední velikosti, vypěstované r. 1883. Má
tvar i vzhled Limburské renety. Zraje v listopadu, vydrží do ledna.
Daňkovo jest větší; vypěstováno bylo roku 1851 jako první
Procheho novinka. Podobá se Blenheimské renetě. Zraje v listopadu,
vydrží do ledna.
Ideál jest prostřední velikosti a povstalo křížením Blenheimské
renety s Orleánskou renetou r. 1896. Podobá se Orleánské ·renetě.
Zraje v polovici prosince, vydrží do března.
Vytoužené (Mon désir) jest střední velikosti a podobá se
velmi jablku Oberdieckovu; zraje před vánoci, vydrží do března.
Ceská pochoutka jest prostř. velké jablko, vzniklé křížením
jablek: Tyrolské červené X Omanové, v r. 1872. Zraje k vánocům,
vydrží do března.
Mikulášovo jest střední velikosti, podobné Orleánské renetě.
jest to kříženec jablek: Old Nonpareil X Ribstonské, z r. 1891.
v
Zraje po vánocích, vydrží do května.
Tyto druhy popsal p. Dr. Kamenický v Vl. díle "Ceského
ovoce". Kromě toho Proche vypěstoval jablka:
Jaroslav Nemec, barvy světle červené, šedě tečkované.
Výtečné české, barvy nachové, chuti sladce aromatické.
Růženka, barvy bledě žluté.
Marie, žluté, červeně tečkované.
Fialkové, barvy krvavě červené, s poznámkou "desertní ovoce".
Parména Gemma (poklad), žlutá, přes polovic zlatorudě
zbarvená, renetové chuti. Zraje v lednu, vydrží do května.
V záznamu má též velmi mnoho semenáčů obšírně popsaných
a nakreslených, ale nepojmenovaných. jeden semenáč · nese také
jméno ,,Jan Říha"; má tvar parmény. Barva světle žlutá s četnými
rezovitými skvrnami. Dužnina bělavě žlutá, polojemná, chuti sladké
s balsámovou příchutí. Zraje v září, vy_drží as tři týdny. Jak ale
z jednoho dopisl~ vidno, nepřijal p~n Riha pojmenování to s podotknutím, že pro tu poctu jsou zasloužilejší osobnosti. v poznámkách jiné pojmenování toho druhu neni.
Z hrušek vypěstoval Máslovku vanilkovou; tato jest střední
velikosti, hruškcyého tvaru, barvy bledě žluté. Zraje v prosincilednu.
.
Též se uvádí, ~e vypěstoval angrešt "Non plus ultra" a malmy: "Božena Němcová" a "Kníže Anatol Gagarin".
Proche byl ve velmi čilém styku s Ruskem, kdež byl velmi
vážen a dopisoval si hlavně s p. Němcem, knížetem Gagarinem aj .
Na jubilejní výstavě v Praze v r. 1891 zaslal dle seznamu
94 odrůdy jablek a 53 odrůd hrušek.
_ Zcela správně a výstižně píše p. Dr. Kamenický v Vl. díle
"Ceské ovoce": "Ryzí a poctivá povaha Procheho i jeho téměř
padesátiletá neúnavná práce hospodářská zůstanou zářivým příkladem
dnešní generaci. Neblahý osud jeho životního díla budiž nám však
zároveň důtklivou výstrahou pro budoucnost. Nestačí, aby jeden
pracoval za všechny a pro všechny tam, kde úloha jest příliš
21
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obsáhlá množstvím rozmanitých problémů; platí to zejména o dnešní
době, kdy ovocnictví stává se postupně důležitou složkou hospodářskou. Tomuto úkolu nesmějí se vyhýbati zejména ti, kteří jsou
povoláni, aby ve veřejných službách pečovali o pravý rozkvět
ovocnictví."
V následujícím uvedu zkušenosti Procheovy, jež jsem dle jeho
rukopisu pro tisk upravil.
Nejprve uvádí jako příklad křížení dobytka, přechází k obilninám až konečně probírá povšechně křížení ovoce. V posledním
oddíle pak podává podrobný návod, . jak se má při křížení ovoce
postupovati. Dle tohoto návodu může každý, i laik, snadno postupovati, a přál bych si, aby se našlo hodně zájemců, kteří by se
o zušlechťování ovoce pokusili a výsledky nám pak sdělili. V pokusné zahradě autorově jsou založeny pokusy v tomto směru vširokém měřítku a výsledky budou uveřejněny v "Zahradě".

Úvaha o pěstováni kříženců ovocných, zpracovaná podle rukopisu
f ]. E. Proche.
Prve, než k stručnému návodu přistoupíme, musíme vzíti
nejprve v úvahu souměrné výsledky, které v oboru chovu dobytka
jako nezvratné vodítko po mnohaletých pokusech se osvědčily.
Naše domácí plemena skotu, koz, ovcí, vepřů, drůbeže atd.,
od pradávných časů na životní variace, pod domácím podnebím
navyklé, vyvinuly svoje tělesné vlastnosti až do jistého stupně
dokonalosti, čili hodnoty. Tak na př . kolísá mohutnost svalů,
tučnost, dojivost, ušlechtilost tvarů a jiné hodnoty skotu jistého
plemene velmi nápadně v krajinách pro vývin hodnot těchto pří
znivýcp. Jako doklad dlužno uvésti následující: v roce a s 1860
byl v Cech ách zaveden čistokrevný skot švýcarský; výsledek u nás
však nebyl uspokojící, neboť rotomci jejich neměli ony poměry,
jako na horách, na čistém, volném vzduchu, při gymnastickém
pohybu aj. vlivech, a ušlechtilost jejich tvarů neodpovídala rodičům.
Další pokusy s přímořskými plemeny {anglickými aj.) ukázaly
totéž, až konečně se pěstitelé rozhodli zušlechťovati domácí skot,
čili křížili domácí plemena s cizími plemeny, jejichž vlastnosti se
měly získati.
Tento způsob se osvědčil. Neboť co nedocílíme náhodou, jistě
docílíme rozvahou, čili otázka dobře položená jest již na polovic
rozluštěna.
·
Podle fysiologických úvah H. Burmeistra se protivné vlastnosti roditelů v potomstvu zmirňuji, hrubé vlastnosti se zjemňují,
nevyvinuté se zdokonalují. V první řadě však vždy převládá povaha
matky, kdežto ušlechtilé vlastnosti otcovy se na kříženci objevují
.a při opětném množení zdokonalují.
Vzhledem k tomuto poznatku zaopatřili sobě čeští statkáři
mladé, as osmiměsíční býčky švýcarské, anglické a pomořanské,
které svými vlastnostmi působí na zušlechtění našich domácích
:plemen (opočenských, chebských) hrubotvárných, avšak málo-
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dojných; kříženci pak znova tímto otcem oplodnění získávají
vlastnosti: po domácí matce otužilost pro zdejší podnebí, po cizím
otci jeho výborné vlastnosti.
.
·
Takovéto racionelní zušlechťování našich domácích plemen
skotu, koní, vepřů, drůbeže a p. se výborně osvědčuje a žádný
pěstitel nemnoží již čistá původní plemena, nýbrž kříží s domácími.
Podobně se děje u černochů v Jižní Americe, kdež se kříži
běloši s černochy za účelem docílení plemene civilisaci přístupného.
Kříženi

obilnin.
Nyní přejdeme do říše rostlin a jeho aklimatisace, a to hlavně
obilnin. Při mnohaletých pokusech s cizími druhy se jistě dodělal
]< aždý zklamání.
Z vlastní zkušenosti mohu sděliti následující události: v roce
1873 při říšské všeobecné výstavě jsem si zaopatřil menší množství ruské pšenice "Astrachán žlutozrný". Tuto "vousku" jsem
zasil na mém zkušebním poli, vedle jiných druhů cizích pšenic.
Tato pšenice mi dala v následujícím roce, a v roce 1875 a 1876
překrásné zlatožluté zrní ve váze 77 kg 1 hl.
Hleděl jsem tudíž tento druh rozmnožiti a rozšířiti do širšího
obecenstva. Další sklizně, ani v mém okolí, ani ve vzdálenějších
okresech neodpovídaly první její jakosti. Váha stébla i semena
rok od roku klesala, takže konečně v roce 1882 sotva klásky vy.. vinula, nestejně zrála a naprosto se zvrhla.
Nejinak to dopadlo s cizími ječmeny: Ringham improved, Kavalier, lmperial, Golden melone a j., takže tyto odrůdy téměř již
se nepěstují.
Uvážíme-li, že každý druh rostliny vyžaduje pro úspěšný vývin
přiměřený souhrn podmínek půdních a klimatických podle domorodého návyku, a když se pak přenese do jiné krajiny s jiným podnebím a s jiný'mi půdními vlastnostmi, nemůže nás překvapiti, vidíme-li, že rok od roku ztrácí své dobré vlastnosti, trpí a krní.
Proto se odhodlali naši zemědělští badatelé tímtéž způsobem
křížiti domác~obilniny se zahraničními druhy, jako činili u živočišstva se sk'll!f!lým výsledkem, a dopracovali se také zde výborných úspěchů , hlavně pok.ud se týče jakosti a otužilosti.
Křížení

ovoce.
Nyní dlužno posouditi: Jakou cestou se dělo zdokonalování
našich domácích odrůd ovocných a jakých důsledků se docílilo?
Od prastarých dob se pěstování ovoce šířilo; pláňata se šlechtila
ta~o~mi odrůdami, které jako nahodilé semenáče měly lepši plody.
PozděJi se vysévala sen1ena těchto lepších plodů, a jaké výsledky
byly? Přírodní tvořivá sila pudí jak živočichy, tak i rostlinstvo
zabezpečiti trvání svého pokolení silným a mohutným potomstvem.
Proto jen při zvláštních podmínkách, které však bez přispění člo
běka málokdy v přírodě se 'vyskytnou, zvrhne se odrodek tak, aby
yl co do hodnoty cennější otce neb matky; avšak podle nazna-
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čeného pravidla převládá v potomku snaha roditelů (hlavně matky),
t. j. zabezpečit trvání svého pokolení, čili jinými slovy : nutnost
trvání převládá touze zjemnění.
To uto cestou jsme obdrželi skromný počet našich starších
ovoc. odrůd a bylo by se jich doj1sta více zachovalo, kdyby nepodlehly často již v mládí různým vlivům fysickým. Zvláště, jsou-li
přeneseny v mládí do jiného podnebí. Co jsou rouby jiného, než
mladé částky těla mateřského?
Po dobré úvaze má jen taková odrůda pro nás zvláštní cenu,
kterou bez zvláštního opatření můžeme pěstovati ve volné půdě se
zdarem a užitkem. Jinak ovšem i choulostivější odrůda v chráněné
poloze anebo zvláštní ochranou {přikrývka na zimu, jižní stěna
domu a pod.) dá dokonalé plody; to však patří jen k libůstkám
bez zvláštní hospodářské ceny.
jeden z vynikajících pomologických badatelů: Van Mons v Bruselu (t 6. srpna 1842) sestavil teorii, podle které mínil zušlechťovati
jablka a hrušky pěstováním stromů z jader.
Z mladých semenáčů vybral ty, které se vyznačovaly ušlechtilejším tvarem, dobrým vzrůstem a pěkným listem a nechal je roditi
ovoce, aniž by se staral o sprášení či křížení jejich květů. Z obdržených plodů vysel semena a toto opakoval až do šestého pokolení. Výsledek jeho téměř padesátilelého vytrvalého obětavého
ošetřování, při více než 20.000 vybraných semenáčích, nebyl příliš
valný. Jak Oberdieck konstatuje, rozmnožil pomologii jen malou
částí plodů, a to ještě střední hodnoty. Vypěstoval asi 15 jablek
a 20 hrušek; mnohem více jich však rozeslal buď pod čísly nebo
pod různými jmény. Z těchto však byly poznány většinou již staré
známé druhy a Bivort, který převzal po smrti téhož všecky jeho
sady k dalšímu pozorování praví, že ze 7.-8. generace nedocílil
žádných cenných odrůd.
Z toho vysvítá, že pěstování novinek pomocí volného pří
rodního sprášení jest velmi zdlouhavé a nejisté. Proto nutno použiti důvtipu lidského, aby se zlepšení dosáhlo kratší cestou.
Podle přírodopisce Aehrentala působí při oplodňovacím výkonu životní tvořivá síla na ústrojí živočišstva i rostlin v tom
směru, a tento pud se jeví jako sila fysická v pohybu mechanickém
při dotyčném úkolu.
Jest tedy tato síla rostlinné činnosti totožnou se silou animální, která nepodléhá vlivu rozvážné duševní nadvlády a jejíž
jediným úkolem jest: trvání svoje v pokolení prodloužiti.
Tento zákon pudu o zachování potomstva vytvořila příroda ,
aby ve vhodný čas se probudil; další účel zušlechťování jest pře 
nechán člověku.
Nemíním se pouštěti do nejistých hypotés . podle kterých pří
výkonu oplodňovacím v živočišstvu předchází nálada - přírodní
pud - či duševní nadšení převládala - buď na fysické nebo psychické vlastnost~ plodu zřejmě se jeví - nemohu však jinak, než
události ?otvrditi, že ploditelé živočišní svému plodu přidělují nejen
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z fysického těla svého hmotnou soustavu, ale i z duševní pokladny
též duševní haléř.
Ačkoliv v ovocnictví takového dovozování v poslednějším
smyslu nemůžeme se odvážiti, musíme přece doznat, že dokonalejší
vlastnosti jednoho a nedokonalé vlastnosti druhého v jejich plodu
se často našim pojmům o kráse a hodnotě více k dokonalosti při
bližují, než jejich roditelé původně se vyznačovaly.
Snad by nám nebylo ani třeba se domáhati dalších a dokonalejších odrůd ve směru tomto, neboť by odrůdy od pěstitelů amerických, francouzských, belgických a j. úplně našim požadavkům
vyhovovaly. Avšak tyto cizí odrůdy, které z části při jemnějším
složení dřevné tkaniny a buničiny a v choulostivé citlivosti květů
ve své vlastní domovině jen v přiměřeném počasí dokonalé plody
přinášejí. V létech však, těmto nevyhovujícím buď nepřinášejí plodů,
nebo mají plody vlastnosti značně odlišných. Jak málo můžeme se
v naši vlásti - i v nejteplejších polohách spoléhati na to, že
na př. odrůda hrušně, která ve střední Francii při střední roční
teplotě 10 stupňů R a říjnové 14-15 stupňů R k úplné stromové
zralosti dospěje, a pak na lůžku v únoru-dubnu do)s.ončí cukernatost,
příchuť a jemnost dužniny, že tato odrůda v Cechách při 8° R
roční a 10-11 stupních říjnové teploty stromové zralosti vůbec
nedocílí; tím méně jest ovšem možno, aby v únoru se staly plody
ty jedlými.
•
Vždyť máme v Cechách již za zvláštnost, aby za příznivého
... a teplého počasí na podzim, což se stává za 10 roků sotva dvakráte, naše přes sto roků staré odrůdy hrušni, jako Hardenpontova zimní máslovka, Dielova máslovka, Koporečka, Děkanka zimní
a pod., na lůžku řádně dozrály; mezi těmito 10 roky jsou praviddně aspoň 4 roky méně teplé, a plody jen uvařené možno požívati; k sušení se v takovém případě nehodí, ježto nemaji dostatek
cukernatosti. A konečně další 4 roky bývají nepřiznivé na ·vývin plodných puků (studené větry v době květu), takže neni úrody žádné.*)
A tyto uvedené odrůdy jsou přece bujného vzrůstu. Což
teprve ona celá řada choulostivých jablek, hrušek, sliv a třešní,
kter~ nesnes;>u přílišných mrazů, neboť zvláště ve vlhkých půdách
se lyko od blány oddělí, vytvoří klovatinu a ochuravěni stromu,
případně způsobuje i zhynutí.
. Pozdní, na lůžku k jaru zrající odrůdy vyžaduji dlouholetého
bedhvého pozorování, a konečně jsem došel k poznáni, že hrušky
ve Francii a Belgii teprve v únoru dozrávající, se pro naše podnebí
vůbec neho'di; u jablek však při sklizni listopadové, při uloženi
v mírně teplém sklepě (4-6 stupňů R) se i cizí pozdní odrůdy
dokonale vyvinou - ·co do chuti i jiných vlastností.
·
Pro naše české podnebí platí tyto zásady:
·
I. kdo zamýšlí pěstovati hrušně a jejich odrůdy, nechť k tomu
nepoužívá cizí, pozdě zrající (únor, březen) odrůdy, leč by k tomu
v
*) V, tomto ohledu mám jiné zkušenosti a mohu říci, že v 10 letech hrušky
Dekanky Zimní a Esperenovy bergamotky P.ouze dvakrát řádně nevyzrály.
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Jak daleko nás předstihli v zušlechťování květin a ozdobných
keřů ve Franci i, Belgii, Anglii a Německu! Tyto státy pak těží
z této hybridisace. V pěstování, resp. křížení ovocných odrůd
vykazují sice také značný pokrok, avšak zabývají se tím téměř
jen soukromnici. Průběh až k výsledku vyžaduje mnohem více
času a vytrvalosti, kdežto květináři jedním rokem mohou svoje

použil skleníků. Pro pokus a zklamáni stačí úplně čtyří:odrůdy.
Při jabloních jak řečeno, není risiko tak veliké.
II. Z hrušní, zrajících od listopadu do · února máme i při
méně teplém podzimním počasí naše cenné odrůdy, a to jak staré,
tak i novější. Z těchto musíme prozkoumati ony choulostivější, aby
nám jejich vlastnosti nezkazily část~čnou nebo i celou úrodu. Mezi
sty příkladů uvedu "Běličku" a "Spinku". Obě prastaré, delikátní
odrůdy měly po 200 roků již dosti času, aby v naši vlasti na
venkově úplně zdomácněly, a proti škodlivým vlivům podnebí
otužily. Avšak při pohledu na' stromy v alejích vidíme na dvou~
letém až čtyřletém dřevě hnědé nádory (kurděje), (které podle
Oberdicka povstanou vlivem mrazu na útlou pokožku), pak se
objevují trhliny, ve kterých na jaře šťáva na vzduchu se rozkládá
a povstanou jizvy, které spotřebují velké množství zásobních látek
k zacelení, čímž se strom silně ochuzuje. Tím pak nezbude do~
statek těchto látek k tvoření květných puků a ještě méně k vytvoření plodů. Stromy prosychají a tvoři spoustu vlků, které
v brzku podléhají témuž neduhu. Tyto a jim podobné nové vymo~
ženosti hybtidisace přeshraniční docílí jen v chráněných polohách
a uzavřených zahradách, v dobré půdě v ovoci přiměřené dokonalosti a v kmenu potřebného zdraví k výnosnému plodění. Jabloně
nepodléhají tak snadno a v takové míře nepříznivým fysikálním
vlivům počasí, ač v mnoha jemnějších soustavách jak dřevo cho-robou, tak i úrodnost na volném vzduchu trpí neplodností.
III. Mnohým cizím odrůdám se v našem podnebí, pokud se
vzrůstu týče, výborně daří, avšak na výnosnou plodnost nechají
nás předlouho čekati, takže některé jsou po mnohá léta neúrodné.
Tím stávají se odrůdy nejen z teplejších pásem, ale též i ze studenějších v našem podnebí nevýnosnými, kdežto jiné z týchž krajin
jsou úrodné. Za příklad slouží jablko "Malvazinka", které se ve
Virtembersku pro svoji úrodnost velice pěstuje, a od něhož jsem
již v roce 1875 obdržel rouby od dra E. Lucase z Reutlingen,
v mé zahradě stojí 3 silné kmeny za výhodných podmínek. Avšak
teprve v roce 1900 mi přinesl jediný strom 2 plody, kdežto jiné
mnohem mladší kmeny jinývch odrůd, aspoň přes rok dají dostatečnou a hojnou úrodu. Svédské jablko "Kauparger", americké
"Pearmana Yankée", italské .Calvilla Garibaldi" a mnoho jiných
z teplých a studených pásem, květou každoročně, valné plody
však přinášejí velmi spoře. Jiné mají zase tu nectnost, Že shazují
plody před stromovou zralostí i v bezvětří; jsou to: "Kal vil podzimní žlutý, pruhovaný", "Levandulový jadernáč" aj. Při hrušních
jeví se tyto vady zřejměji, neboť jest hrušeň v květu i ve dřevě

výsledky z křížení posoudit a případně zpeněžit.
Že umělé křížení a oplodňování ovocných stromů za účelem
jejich zdokonalení se soustřeďuje na vrub jednotlivce, kterýž mimo
píli a vytrvalost sotva kdy najde inteligentního milovníka ovocnictví,
s kterým by svoje náhledy a výzkumy porovnal, čímž by se dostalo
oběma vytříbení názorů, to jest jednou z nejpádnějších příčin dosud
tak nepatrného úspěchu ve směru tomto v naší vlasti.
"Kdo nepokračuje, couvá zpět" a i malá hřivna množí součet.
Hleďme podle svých sil státi se užitečnými a žíti nikoliv jen výhradně sobě, nýbrž i příštímu pokolení.

Stručný návod k vypěstování křiženců ovocných druhů
podle vlastního prozkumu.
Včas probouzejícího se jara procitá veškeré rostlinstvo ze
zimního spánku, otevírajíc pupence jak listové, tak i květné, a to
se značně zvětšenou čilostí - k svatební činnosti. Nás zajímá
především květ ovocných druhů, který na krátké stopce pospolitě
se 3-20 soukojenci na plášti vypoukle spočívá. Střední a též
nejblíže něho umístěné květy jsou zpravidla nejsilněji vyvinuté,
11ejdříve se rozvíjejí a záhy se oplodňují, ovšem že na úkor těch
vedlejších, které jsou tímto přednostním postavením ochuzeny
o potřebné látky a proto nevyvinou obyčejně vůbec žádných plodů.
Tyto střední květy při teplejším a slunečném počasí vesele
rozvíjejí své bílé a růžové korunky s tyčinkami a pestíky. Tyčinky
mají zažloutlý prášek, který pod drobnohledem se jeví jako lesklé
buňky s malým jadérkem a v nesčetném množství se řadí kolem
blizny, která při ranním slunečním světle od 8. do 10. hodiny se
pokrývá bledou lepkavou tekutinou, na níž pak padají zralá pylová
zrnka z tyčinek. V tu dobu jest pyl na prášníkách zralý a rovněž
blizny jsou zra)t a k přijmutí :?rnek pylových schopné. Brzy na to
se ona tekutina ztrácí· a zrnko pylové klíčí; klíček téhož vniká
trubičkou v blizně a čnělce do semeníku. V průřezu nacházíme
v tomto vaječníku nestejný. počet bradaviček, vlastních to zárodků
budoucích jader. .K těmto přivádí · tekutina z blizny klíček zrnka
pylového. Klíček se dotýká zárodku následovně: Z každého tělíska
pylového se klíček prodlužuje až k zmíněným zárodkům, prorazí
pokožku a těsně k zárodku přilehne. Při tomto výjevu se teplota
zvýší o několik stupňů (při kaktusech [Cereus giganteus] až o 10
stupňů), a tvoři se i elektrické záblesky. Zvýšení teploty se dá
odůvodniti sloučením kyslíku s uhlíkem, kterážto sloučenina prchá
do vzduchu. Má-li též dotýkací elektřina svoji úlohu, není mi známo.

choulostivější.

jest již na čase, aby se sestavil hlouček oněch ovocných
které u nás neúnavně rodí, a v době květu podle pravidel,
jež nám příroda sa;na naznař.uje, buďto mezi sebou nebo s pylem
cizích výtečných oarůd oplodnil, aby také naším přičiněním se žádoucího zdokonaleni docílilo.
odrůd,

.1-
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Po ukončené události rozvíjí se květ ještě příštím dnem,
avšak neÓbjeví se již žádná tekutina na blizně, kterážto pak vadne,
kdežto dužniny okolo jádřince každým dnem přibývá, až se vyvine
dokonalý plod.
Nepodaří-li se však tekutině pylový klíček až k zárodkům
dostati, opakuje se v příštím slunečném dnu celý výjev znovu.
Není-li však po několik dní slunečné počasí, odumírá činnost a
schopnost matečných ústrojů.
Zdaž tato okolnost spočívá na pravdě, že v Arabii uchovávají pyl palmy datlové (Phoenix dactylifera) až po 3 roky v papírových sáčcích, aby při plantážích jen se samičími rostlinami
mohlo býti oplodnění provedeno tímto uchovaným pylem, a zdaž
také u ovocných stromů našich by se takto mohlo postupdvati,
není mi známo, ač by to mělo význam veliký.
Když se toto oplodnění stalo pylem z vlastních tyčinek, nedocílíme z jader plodů cennějších, než jsou plody matečné, naopak
ve většině případů se bude jak nový stromek, tak i ovoce podobat
původnímu pláněti, poněvadž se nestalo žádné zkřížení odrůdou
ušlechtilejší.
Poněvadž ale včely, čmeláci a různí broučci a pod. v květech
hledají med, a při tom přenášejí pyl s jednoho květu na druhý,
nebo také vítr, tu někdy se oplodnění stane pylem ušlechtilé
odrůdy jiné; v takovém případě docílíme někdy ze 100 semenáčů
několik s ovocem dosti dobrým, zřídka kdy výtečným.
Takovým způsobem byly naše odrůdy vypěstovány a doposud
se ponechává toto veledůležité oplodňování pouhé náhodě. Jak
mnoho času takto uplyne, než se nějaký cenný plod objeví. A čas
jest jistě velmi drahý. Proto musíme - an čas velmi rychle utíká
- také spěchat a vlastním důvtipem žádoucí zlepšení urychlit.
Oplodňování květů se děje nejlépe na krscích nebo polokmenech (též stromky v hrncích jsou vhodné); při vyšších kmenech
není přístup tak snadný a pozorování možné.
Stromky musí býti v dobré půdě, úplně zdravé, poněvadž
semenáče též neduhy roditele dědí. Nesmí se na stromě nechati
příliš mnoho květných puků, aby květy ke křížení určené měly
dostatek látek, které jsou pro bujný vývin zapotřebí.
K tomu účelu jsou vhodné ony větve, které jsou obráceny
na stranu jižní a východní; dále považuji za nejvhodnější větve as
uprostřed kmene stojící, nikoliv nejspodnější nebo nejhořejší.
Na větvi, k oplodnění vyhlédnuté, ponechává se podle mohutnosti této jen přiměřené množství květných kytic, a na každé
se ponechají jen 2 až 3 květy, a to ve středu kytice; ostatní se
vylámou. Toto se však musí vykonati záhy, pokud se poupata
nevyvinula, aby všecka šťáva šla jen těm ponechaným k dobru.
Na větvi se nesmí žádný řez vůbec prováděti, aby nenastal pře
bytek šťáv.
Po uvedeném výkonu se květná poupata denně pozorují;
jakmile květné lístky se na polo vyvinuly, a jsou ještě uzavřené,
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květ se zlehka otevře a veškeré tyčinky se opatrně pinsetkou vyštípnou, což se musí díti s největší opatrností, aby se blizna nepoškodila. Když jest květ již rozvitý a prášek na tyčinkách již
zraje, tu jest již pozdě, poněvadž by se mohlo oplodnění vlastním
pylem státi před naším zasáhnutím a celá práce by byla zmařena
a výsledek by nebyl žádný.
Odstraníme·li prášníky z poupat, zahalí se jemným týlem ve
způsobu kloboučku, as 4 cm nad květem a dole se přiváže těsně
ke dřevu, aby žádný živočich neměl k blizně přístupu a i opylení
větrem se znemožnilo.
Nyní musíme květy pečlivě pozorovati, až se úplně rozvijí,
což bývá při teplém počasí druhý nebo třetí den; za slunečna
ráno od 8 do 12 hodin uzříme na zralé blizně v rozvitém květu
kapičku; to jest právě příhodný čas k provedení sprášení. V tu
dobu musíme míti vyhlédnuté květy na jiném stromě, na odrůdě,
s kterou chceme onen zkřížiti. Přirozeně, že k tomu volíme odrůdu
se zvlášť výbornou chutí. Pyl s tyčinek setřeme jemným štětečkem
a na onu kapičku na blizně shora lehce setřeseme ; nesmíme však
nikdy onu tekutinu s blizny neopatrností setříti. Po vykonané této ·
operaci květ opět zahalírve do týlu, a pozorujeme, zda se ona
tekutina na blizně ztrácí. Cím dříve se to děje, tím lépe; tím jest
dobrý zdar operace jistější.
Následující den musíme však bliznu opět pozorovati, svítí li
slunce. Objeví-li se na blizně opět onen mok, musíme celou proceduru opakovati, poněvadž oplodnění v tom případě nenastalo.
Bývá to však zřídka kdy zapotřebí. Květné lístky se ale ještě dále
vesele rozkládají, a je·li oplodnění zdařeno, třetí den vadnou a
opadají.
Ochranná rouška z týlu se může ponechati ještě 8-10 dnů,
aby se květ uchránil proti nepříznivým vlivům: škůdcům, studenu,
slunečnému úpalu' u pod., jež bývají mladým plodům velmi škodlivé. Když pak se odstraní a plody dosáhly as třetinu normální
velikosti, můžeme konce letorostů odstraniti a za dva až tři týdny
opět něco 2íetého dřeva nad novými plody odříznouti, aby se jim
dostalo vice šťávy k dokonalému vývinu.
Ovoce povstalé umělým oplozením neměni ani tvar, ani chuf,
ani zbarveni, zraje v· normální dobu jako ony n,e sprášené.
Po docíleni stromové zralosti, u pozdních druhů po ukončení
zralt sti jedlé, vybéřeme ·pozorně jadérka a s nápisem - od které
matK.y a kterým otcem oplodněny byly ·- po oschnuti se zabalí
do papíru a buďto hned na podzim se vyseji do připravené země
na záhon nebo lépe v hrnéčku v pilinách přezimují (stratifikuji);
tento způsob jest jistější, ·poněvadž jsme jisti před poškozením od
myší, drůbeže, hmyzu a pod. Na jaře pak, když jest půda roz.,
mrzlá, nasázejí se do rýžek (as 8 cm od sebe), přikryjí dobrou
kyprou prstí a trním chrání se před vyhrabáním ptáky. Ještě lépe
jest vyseti jádra do květináče a označit jménem matky a otce
nebo číslem.

,
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Další ošetřováni jest známo: Při hrušních se nesmí zapomenouti na přepichování, t. j. když tvoří semenáčky první vlastni
lístek (mimo dvou děložních lístků), tu se opatrně vyjmou; a dlouhý,
kůželový kořínek se v polovici uřízne, aby se vytvořilo více postranních kořínků, které značně k vzrůstu přispívají. Jak již vpředu
u vedeno, dává matka křížence z větší části své vlastnosti, které
se otcovými ušlechtilými vlastnostmi co do hodnoty zdokonalují.
Matka musí býti v našem podnebí dobře otužilá, vzrůstu pravidelného, úrodná a plodů velkých. Dužnina letních odrůd bývá málo
kdy jemná, u podzimních a zimních odrůd více nebo méně jemná.
Při výběru otce musíme bráti zřetel na to, aby se tyto vlastnosti
zlepšily. Použijeme-li pyl s odrůd jemné a chutné dužniny, docílíme
podle mých zkušeností křížence s jemnějším a chutnějším ovocem,
než má matka.
Také na zbarvení křížence můžeme míti vliv; např. pro m~tku
se žlutou slupkou volme otce !? červenou slupkou anebo naopak,
čímž docílíme ovoce pruhované, nebo žluté a začervenalé. Konečně
i tvar plodu matky můžeme změnit. Příroda ovšem velké skoky
nemiluje a pouze postupem se vše zdokonaluje a proto, kdo nepracuje se zvláštní láskou a vytrvalostí, aby rozmary přírody vyzkoumal a je ke svému prospěchu použil, pro toho celé pojednáni
ne má významu; radoval bych se však z toho, padne-li símě toto
do plodné půdy a stane se stromem pro pokolení další uži-

V Německu se zabýval křížením hlavně Bot tne r ve f' rankn. /0. a sepsal o křížení obsáhlou knihu.
My jsme celkem velmi chudí na české cenné novinky a jest
nejvyšší čas, aby se tento zajímavý, krásný, účelný a záslužný
sport ~o nejvíce rozšířil, abychom nemuseli míti stále jen odrůdy
cizího pěstění. V našich cenících vidíme téměř napořád jen cizá
jména, což nám neslouží nikterak ke cti. Doufám pevně, že se najde
více zájemců, kteří se toho ujmou a všem přeji nejlepšího zdaru.

furtě

O v o c n i c k é k u r s y.

Na základě stále se množících dotazů a žádostí, a hlavně
abych umožnil interesentům prakticky seznati řez všech tvarů,
jakož i ošetřování strnmi'1 vůbec. zavedl jsem ve svých zahradách

~

tečným.

Abychom nemusili na výsledek dlouhá léta čekati, docílíme
brzkého výsledku následujícím způsobem. V dobré půdě urostou
semenáče za jeden rok až na 20 cm délky, v druhém roce dalších
as 40 cm; nyní v lednu výhon seřízneme a naroubujeme na větve
starších stromů, kde nám přinesou třetím - čtvrtým rokem plody
a vidíme pak výsledek. Jinak bychom musili čekati 12 až 15 roků,
než by semenáče přinesly plody. Nuže, jen s chutí do toho;
nezdaru se netřeba lekati. Jest jen údělem netečnosti a pohodlí.
Jen z pilné ruky kyne naděje. Potug Proche. Psáno 26. ledna 1890.
Z českých pěstitelů byl to S o 1c, zahradník ve Velvarech,
jež se zabýval plánovitě křížením a vypěstoval celou řadu cenných
srstek (angreštů). Seznam všech českých výpěstků jest obšírně
napsá11 v knize: Smrž "Dějiny Č.!ského zahradnictví".
Ceský ovocnář V i k I a v Americe píše o křížení následovně:
"Křížení znamená sloučení dvou odrůd a tím získání třetího. To
se stane, když přeneseme pyl s květu jedné odrůdy na květ druhé,
a z takto oplodněného semene vypěstujeme odrůdu novou křížence. Chceme-li vypěstovat novou odrůdu slív, jež by byla
otužilou jako slíva divoká a jakosti slívy japonské, vezmeme pyl
s květů nejotužilejší slívy divoké a přeneseme na japonskou, nejlepší jakosti. Ze semene takto povstalého můžeme získat žádoucí
odrůdu; vydaří se ale jen nepatrné procento. Druhý rok se má
křížit jeden kříženec s druhým. Tím způsobem jsem docílil velkého
úspěchu".

Obr. 453. Absolventi. ovocnického kursu dne 4. a S. srpna;,1924
v zahradách autorových.
•

každoroční

bezplatné dva kursy: jarní a prázdninový. Kursy tyto .
velký význam, neboť každý má možnost v krátké době poznati
zásady řezu v praksi; každý výkon se vysvětluje zřetelně a tak
dlouho, až každý návštěvník to pochopí.
Přesné datum kursu jest vždy oznámeno v našem ilustrovaném časopise "Zahráda" (dřive Zahrada domácí a školní).~

~ mají

Dotazy a rady v otázkách ovocnických.

Jsem neustále zahrnován různými dotazy z ovocnictví a vidy
milerád každý dotaz zodpovím. Pokud má takový dotaz a odpověď
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význam i pro ostatní ovocnáře, uveřejňuji odpověď vždy v našem
ilustr. měsíčníku "Zahrada"*) a to obšírně a srozumitelně. jest
vždy nutno psáti dotaz tak jasně, abych věděl o co se jedná
a pokud jest to možné, jest dobře zaslati přesný nákres nebo
fotografii onoh0 stromku, o který se jedná, nebo lépe dotyčnou
část stromku přesně nakreslenou nebo fotografovanou.
Tomu, kdo by se chtěl zaučiti v ošetřováni a správném řezu
svých stromků a nemá možnost kurs navštíviti, jsem ochoten vyslati některého ze svých dobře zapracovaných odborníků, jenž by
zároveň stromky správným řezem uvedl do]ádného stavu a naznačil, jak v dalším ošetřováni pokračovati. Zádostem těmto mohu
však zpravidla vyhověti jen v zimních a letních, případně i podzimních měsících.

Terminologie ovocnická.

Poněvadž při ovocnictvi, jmenovitě zákrskovém se pouz1va
mnoho slov, která 1aikům jsou nezvyklá a nesrozumitelná, podávám
seznam nejdůležitějších slov s příslušným vysvětlením.
Adventivní puk (očko): na basi, kde vyrůstá větévka z kmene
neb jiné větve, jsou četná nevyvinutá očka, která vyraší (nebo
můžeme je k vyrašeni přinutiti), když dotyčnou větévku odřízneme,
nebo když se ulomila. Takové puky mohou se vynutiti kdekoliv
na kmenu
neb větvi, když hořejší část odřízneme. Jmenují se
také
spící očka.
země ztlustlé místo, odkudž
Cípek jest část letorostu, na níž se očka vyříznou či vyslepí;
čípek se dělá vždy na konci každého výhonu, a nový letorost se
k němu přiváže, aby rostl rovně. Dělá se 10-15 cm dlouhý a
Babka jest na

révě

vyrůst~ji veškeré výhony.

v

ve vinici u

srpnu-září se odřízne. U révy jest čípek nejdůležitější součásti

keře,

ježto z něho má vyrůsti náhradní dřevo a plodonosné dřevo;
se vždy na 2 očka, která se ale nevyřezávají.
Dlouhý řez: krátký kus odřízneme a delší zůstane.
Doucin-duzén jest zákrsková podložka pro jabloně.
Etaže či poschodí jsou větve u palmet neb vodorovných
kordonů, 35 cm nad s~bou.
· Garnitura jest plodonosné ovětvení na hlavních větvích.
Guirlandy viz vodorovné kordony.
Hlavní výhon viz vedoucí výhon.
Hlavní větve či ramena jsou větve vyrůstající z kmene; tvoří
kostru stromu a mají na sobě plodonosné ratolesti. Hlavní větve
se nesmí rozvětv9vati, vyjma u zákrsků keřovitých.
Houštinové zákrsky jest naprosto chybný název pro zákrsky
keřovité; zákrsek nemá nikdy vypadati jako houština.
}ánče jest zákrsková podložka pro jabloně.
jeh!anec viz · zákrsek pravidelný.

řeže

*) "Zahrada" vychází v Chrudimi.

Kdoule jest zákrsková podložka pro hrušně.
zákrsky jsou volně rostoucí zákrsky bez pravidelného
řezu a bez serií; naprosto chybný název jest: houštinové zákrsky.
Kostra stromú: tím se rozumíkmen a hlavní větve; jest to
jakýsi základ každého stromu. Nejprve musíme u každého stromu
vypěstovati řádný záklaq. či kostru a pak teprve počítati na úrodnost.
Koruna: u zákrsků (i vysokokmenů a polokmenů) rozeznáváme: kořeny, koř. krček, kmen a korunu; v koruně jsou pak
větve a plodonosné ratolesti.
Kostra pomocná jsou tyče, latě, sloupky a dráty, na něž
jednotlivé větve vyvazujeme.
Krátký řez: větší část odřízneme a kratší zůstane.
Krček kořenový jest místo, kde končí kmen a začínají kořeny;
zde jest podložka šlechtěna {roubována nebo očkována).
Kroužkování: na větvi se vyřízne za mízy 3-4 mm· široký
proužek kůry - až po mízu, celá rána se zamaže voskem. Kroužkovaná větev nasadí určitě květy.
Krsek viz zákrsek.
Kyticové výhony se tvoří hlavně u pe~kovic; jsou to kratší
výhonky s kytičkou puků, později květů.
Krenčení: pod slupkou jablek se tvoří hnědé houbovaté
skvrny, sahající hluboko do dužniny, která od toho hořkne; slupka
taková má tmavé skvrny. Tvoři se hlavně ve vlhké a přehnojené půdě.
Letorosty jsou pruty či výhony v běžném roce vyrostlé.
Mahalebka jest zákrsková podložka pro třešně a višně.
Mezišlechtění: veškeré odrůdy ovoce se nedaří přímo na zákrskové podložce {na př. kdouli); na pláněti by však příliš bujně
rostla a nerodila by; proto se naočkuje na kdouli odrůda dobře rostoucí a na tento pak teprve ona špatně rostoucí.
Miska jest plocha okolo stromku, jež jest stále obdělávána,
t. j. každoročně kypřena. Má velkou důležitost.
Myrobalan jest podložka pro peckovice do studených poloh
,a těžkých půd.
Nepravidelné zákrsky viz keřovité zákrsky.
Nízkotvary (Táborský) viz "zákrskové tvary".
Odry viz kostry pomocné; tvarové stromky se pěstují
na odrách.
\
Pinsování, pincírování, jest nesprávný český výraz pro zaŠtipování.
.
Podložka (správněji "podnož") se nazývá pláně nebo jiná
rostlina (kdoule, duzén, jánče, žilienka, mahalebka atd.), na kterou
se roubuje (očkuje) ušle'Chtilá odrůda ovoce.
Podvalek (Troja) jest případné jméno pro větevný kroužek;
toto jméno jest přeloženo z německého "Astring".
·
Pouštění žilou jsou podélné zářezy špičkou nože do kůry
kmene (nikoliv do dřeva); dělá se tam, kde kmen málo sílí, a
zůstává oproti koruně slabý. Má to též vliv na větší plodnost.
Keřovité

'
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Předčasné

letorosty nebo výhony se tvoří jmenovitě u broskví,
meruněk a také u jádrových stromů; z letorostu se . vyvinou ještě
v témže roce nové letorosty, Z pravidla se tyto odřezávají, ježto
nemají cenu; jsou slabé, nevyvinuté a nevyzralé.
Puk listový jest očko, zpravidla normální neb slabé, z něhož
se vyvine pouze list, nebo letorost.
Puk květný či plodový jest mnohem větší, okrouhlý, nabotnalý
a vyvine květy; jasně se rozezná v březnu, dubnu.
Pyramida viz zákrsek pravidelný.
Ramena viz hlavní větve.
Ratolesti jsou plodonosné větévky na hlavních větvích vyrostlé. Původně to byl letorost, který zaštipováním a řezem se
přeměnil v plodonosnou ratolest.
Rozdej jest zastaralý název pro palmety.
Řez do starého dřeva jest ten, když strom, nebo větev, nebo
ratolest zmladíme, či · seřízneme až do víceletého dřeva - tedy
ne jen do jednoletého.
Serže jmenujeme· u pravidelných zákrsků; pohromadě jest
vždy pět větví, nad nimi 35 qn.,. jest dalších pět větví atd.; to
jsou serie.
. ·· · . ._ Spici očko viz adventivní puk:
Šlechtěni nazýváme roubqvá,n(~ébo očkování.
Špalíry jsou všecky tvaro~é stromy, které musíme připevňovati
na latě nebo dráty.
Tvarové {správněji tvarované) stromy nazýváme všecky zákrskové tvary, vyjma zákrsků keřovitých.
Vedoucf či hlavni výhon jest jednoletý prut na konci každé
hlavní větve či ramena.
Větevný kroužek: každá větvička i větev má na bási jakýsi
kroužek, zvláštním útvarem kůry znatelný. Po tento kroužek se
má řezati, má-li se řezná rána záhy a řádně zaceliti.
Věncoví- vodorovné kordony.
Vrbovatí {jako vrba) znamená, když u tvarových stromů,
jmenovitě vodorovných kordonů roste hustě a mnoho jalových
výhonů z je_
n noho místa - blízko kmene.
Zákrskové tvary {stromy) jsou veškeré ovocné stromy mimo
vysokokmenů a polokmenů. Hlavni podmínkou při nich ovšem
jest ta, aby byly šlechtěny na zá~rskové podložce, vyjma několika
odrůd hrušek, které se na kdouli nedaří.
Zákrskové podložky jsou zvláštní podložky, vyznačující se
mírným vzrůstem a velkou úrodností, kteréžto vlastnosti se přenáší
na naroubovanou odrůdu. Pro hrušně se používá jako zákrsková podložka kdoule (pro několik odrůd, které se na kdouli nedaří, též
pláně); pro jabloně pak jánče a duzen (doucin), pro třešně a višně
mahalebky, pro ostatní peckovice žilienky (St. julienne). Pro
všecky vysokokmeny se používá pláně, ze semene vypěstované .

Zákrsky pravidelné mají střední kmen a ve vzdálenostech
35 cm nad sebou vždy jednu serii, t. j. 5 větví; první serie se
založí 35-40 cm nad zémí.
Zababči znamená tolik, jako zdivočí.
Zaštipováni jest nejdůležitější letní práce na zákrskových
stromech všech tvarů; pokud jsou letorosty dužnaté, uštípnou se
nehtem a proto se říká zaštipování - nesprávně pinsování.
Žilienka {St. Julienne) jest zákrsková podložka pro broskve,
meruňky, švestky a slívy.

t.em .

V'á zem
. půda .
tá půda
půdy

ritá a kamenitá půd
půdy před sáze11
pro sázení
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Předmluva

Ukončiv tuto knihu, jsem si vědom toho, že není úplnou;
jest to nekonečná látka, a dalo by se o tom psáti ještě mnoho
a mnoho. Prozatím jest to první nejobsáhlejší česká kniha v tomto
oboru a dá se snad v příštích vydáních - dojde-li k nim - doplňovati. }sem si také vědom toho, že kniha není bezvadnou a že
snad-se najde někdo, kdo má _odc.h,.ulné zkušenosti; tomu ale ani
jinak býti nemůie, neboť
víceletého t.. bytost, na jejíž vývin má
,J

vliv nes čelná 1<ada rů'Íých zákrsků; pohromadVě půda, poloha a
podnebí. Celkem jest ; ,jest dalších pět větví atd. iálních poměrech,
s

různými

poukazy ne :ď

Při sepisování knih!ébo očkování.

1ěkterá výborná

díla, jako: Gaucher: "Pral.. které musíme připevií.her: "Spalier und
Feinobst", Loschnig: "Praktisl, nazýváme .. ~-<lm rationellem Betriebe des Obstbaues", Pekrun : "K.unoneller Schnitt aller Obstbaumformen", Goethe: "Obst und Traubenzucht", Betten: "Pjlege
des Weinstockes", "Deutsche Obstbauzeitung".

Výběr stromků
Před

s·ázením .
Sázení . . . . .
Použití dobré země
Ušlapání a zalití po sázení
Ošetřování po nasázení . .
Sázení na svahu . . . . . .
~~zen.í v.e vl?kě půdě na kopečky
Stkme sazen1 . . . . . . .
Jak hluboko se má sázeti . . .
K d o p ř i k u p o v á n i str o m ů š.e tří, kl a m e a p oš'kozuje sebe sama . . . . . . . . . . . .
Jak se má z ach lze ti se stromky, když i e dostaneme ze školky drahou . . . . .
Máme stromky hned při sázení seřezati
Každý strom má míti trvalou jmenovku
Kdy se mají tvarové stromy zalévati
Ovocný strom není močálovitou rostlinou.
Proč nově vsazené stromky nerostou . . .
Okolo stromků upravme a udržujme misky

Předkládám

knihu všem, kteří hledají poucení v tomto směru
a přeji každému, aby docílil těch nejlepších výsledků. Těšil bych
se velmi, kdyby mi byly výsledky - af dobré nebo špatné sdělovány.

V Chrudimi, v lednu 1925.
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