,

ŠTĚPAŘSTVÍ
A -ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ.
Krátké a srozumitelné
pojednání o dějinách, významu a d ů ~
ležitosti štěpařství v zemích českých. Šlechtění
ovocných stromů a zákrsků. Bobulové ovoce.
- Zákon o stromořadích na' silnicích. Seznam
nejvděčnějších druhů ovoce
a jiné.
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Jeho Excellenci
Nejdůstojněišímu

Pánu,

p. Dr. Josefu Doubravovi,
biskupu Královéhradeckému,

příznivci českého zahradnictví i ·písemnictví

na

důkaz

hluboké úcty a oddanosti
věnuje

Spisovatel.

TiskJ,i, Štorkán a Jaroš v

Žižkově .
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Spis1ek „štěpařství a řez ovocných stromu", který jsem
sepsal po mnoha,)1eté zkuš,enosti, posfl1ám všem příznivcům
českého OVlO;cnictví s pmsbou, aby v něm pilltlě četLi a· ji!né
poufov,ali ve p110sp,ěch zve1ebení českého sad1ovniictví: a pro
dohro vlasti.

~~v,a.._~~V-.P.A~~~~~W'L'./2i'Z7.PA~~w~

~

~

'

L..,,07.PA>.""Q.WCLH~WL7,._"'-'>W'b>""""'"'"""""~

I. Krátké

(

dějiny štěpařství.

Děj,epi:s iná,nodiů starov-ěikých svěďčí o tom, ž·e původiní
· k,o,l1ébk1U: č!1ověče.n1s,tva d1u,ž np hl•e d1a1ti v ro1zk101š né krajině arménské v Asii. V této boha·t é :a ú11odn.é krajině hydl,e'li lidé,
kteří z,á hy is,e stali usedlými :ro!/!t1íky. čllov>ěk jaikb p:0ZJ0:to1va:t el
přírm 'dy piodflova·l l.á:sku k místu, které byllo zdobeno, květy ia
oiV10 ce1m, p1ozoi110Ma'i v piřírod'ě účdné zákkmy, h'lieid1aJ, původce
všeho• ,s,tvoř,e1rní a ~alk p,oča-llO n:ábožens1vÍi. J;ako základ pravě!kýdh drějin sfo,j í tu twk,é bibLe, ,aina p1wví:: ž,e Hospiod~,n
ští•p il riáj ,a {Lo1věiku ovoané dřevo pěs.tov:ati kázal. Dále
čteme, · že již K:aii,n obětoV1a1! Bohu ob,ilí a o ,v ooe j1
ak!o dlairy
ruejmilejší.
Dějiny Egypta z, ačín: ají dlobiou čtyř tiisíců let pfod K,ristem
a Z!a' tě:ch' -diob p1rasfatrých' · pésto,v alo s·e tam obilí, ,o,vooe a
zdeni1111a. J1aiblk'y vy,u fova,Iy sie diHky _egyptské .niá:mrnému
vyuč,o~áinlf p10:čtů. číň'run:é iaJ Jap101nci také koHk ti1
síic l:et
p1ř1ed K1ri1
s1t1em pěst,ov.al-i o!Vlooe 1a růmé diruhy užitečných'
r,01Stli1t1, j1aik svě!ctč·í k1t1ihy K101nfat tia· r,efotrm!átora. fé1ničainié
v ptad/ávn,ýc'h dJ01bách Z'nlali více dhthů štěpování . Náinod
hebinejsiky zVl!á:ště za· diolb š,a1!omiol\.lll101Vý:ch pilně pěsto1Val- štěp
nioe 1a 1vi1t11oh!nad,y. Nej'~'r.á1s1n,ěj:š'í zahmd!a byla v Jernsalemiě
,,Oet:s:em:a;n'' ,uJ sb1á,11ě hoa-y oHveits,klé. Neb:uki,a:dnéz,a:r kr,á 'l bia,by1o,ms!ký zbud10,v a1l r. 604 př. Kr. ,nádh'e mé visuté 21aihir ady.
Na mioih!uiÍ!ných siloupech a obloucích zaL01žeill!a, by!la mznlá
p1oisch1odí a· n 1a kamenných -desklách talk o,v á vrstva hlílny byl1a
rna,rnesen:a, že ~ejkii;á,snější stmmy a keře s,e tam d!ařil'y.
1

1
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Tyto př.e<výjbo·nné zahrady mě.Jy býti knálo,vin,ě Semirami,s,
kt1e'r,á byl.a · z A,ssyrie, ná'h rardbu za je:jí romainrtický <lomo,v.
V mÍls-t ech 1rneú11od111ých' zak'J,ádia.li Peršané, Indové a· ji1ní· n1ánodlovié ·a1si1a1tšití š·těp:nide, dllouh'ými vodiovody přiváděli vodu
1111a: vypr:áhlá 1m:fat,a a z nich vytvořil.i přímo rajské zahrady.
Dhe řecklé!hlo b1áis;n ík'a Hoména pěstovalo se ovoce, MalV!niě
fiky, ví11110, daHe, :a1 pomera,n oe v M:a,lé Asii. H erak'les, klo,n aj,e
pr,á ci i01b1:ů, do1š1e,J pw zJ,a1tá jablka Hesperidek (pomer,a1I1če)
až 'Jlla Kav!kla'z. Jaký vliv na vzdiěilan,o,s,t Ř•eků měly květi)ny
a o,y,o,ce, mo1žin10 piozn:ati z jejich národních heT olymp1ic!kých.
Slavniosti llla P'ofost bohyně Oer,es (živě.na) a1 boha Baccha
byly podobny našim o•v ocným vý,s ta,v,ám. Za doby Alex1a1ndra
Y.eli!klé ho rnn:ohio vzá-on.éhio stromoví, hlavně štěpů, pfevez,eno, z AISie do Řec:ka. TentO" p1anoV1ník, ač zemřeil v mliadém
vtěklu, pfooe tO'Vocnictví p•r okázal služby n1esm:rtelnié. Řeko•vÉ:,
majíoe vkus vytříbený v k,a•M 16m oboru, přilnuli _ z,áhy s ve1i!k1ou Lá1s k1ou k io1viocnictví.
T,a'iijé ŘÍrnlainé, ač jin1a;k vl:ádychtiví, nebyli p1101s,ti krasocitu a #ž v dio1b ách pfod Kr,i'stem měli v,elikou zálibu ve š;bechtění 1růží a ,o v1oce. štěp;né tř1 eš;1iě, které z Ce-nasu (P,01
ntus)
v Maté Aisii p1oich!áz,ejí, přiviezl Lu.ml:lu-s r. 69 př. Kr. do
ltali1fl. Spis1ov:at.el Pliinius ptraví: Jta'li,e byla třešněmi /na- ,
plně:na ta!k, ž,e mé.né než v 26 l1etech i ji1né země měly
,odtud tř.eš,ně, ,ain,o i Britani•e za mořem. Týž mluví ve . sv,é
„HiisforLi přírody" 10 8 dír uzích- třešní. V jakém ro-zs;ahu
byly ,o,vioicné ,s,aidy (p,om:a·i-ia) v I. sto,le,tí p,ř. Kr. v Italii pě
stov1ány, ,o tom svědčí sLo'Va V:a,r mnova: ,,Není-li oel:á ItaJLie
striomy piosťta, ~a:k!ž,e j,edi,ný,m sadem býti se zdá?" Piodiobně
Cicei110 (die Se111. 16.) prnví: Ž·e· za.hradu s,ami rolníci druhou
p,o,lfou, (d:ruhlou výnosnou strá:nkiqu hospodářství) :n1azývaijL
Z ovocných druhů byly rozšířeny už v 2. stol. př. Kr.
jabloň, hrušeň, fík, kdoule. Z jablek nejvzácnější by!,a ranná
medná a nejt.rv.a,nlivější ameri1nská . Z hrušek (jichž Plinius
asi 30 druhů vypočrtáv;á, byly n1ťjchutnějšÍ' krustuminské 1a· faJ.ernské, dále syrské a t,ak zvané p:ěstní (liberní). Z fíků za ·
doby Varronovy už t,aké druhy . zámořské v Italii byly p,ě
s.t ovány. Slív.a, ka•š tan, ořech a mandle počínají s-e šiřiti
teprve v I. sto,!. př. Kr., taktéž brosk,ev -a meruňka. Za• -dob
řrmiských císařů připomínají se též skleníky (sp,ecularia), lvde
i ranné ,ov,oce, n,a, př. hrozny a melouny uměle se pěsto•va'.y.
Z ovoce přicházely na římský stůl všecky druhy, jež teh 8

d ejší štěpařství p,oskytovalo, dále o.livy, hr,ozny, datl:e; jak
obrazy rna s těn.ách v Pompejích d:oikazují.
Mimo Homéra,· Cicerona, Plinia, Lucull,a, Varrona p,~ali
ještě o štěpařství: Theophrast, Cato, Co,I um eUa, PaHadms,
Ho,rác, Virgilius a jiní. Za stěhovfoí národů zaplavily zá stupy barbarů pož,e hnané kr.aje italské a ·obrátily jak města,
taik také •sady v po;uště. úpra dle,k byl v celé Ev:11opě; mí-sto
pluhu a rýč e vládl meč - mí:sfo zahrad m :kJá:dány ,n,a nedostupných míst ech hrady' - jako hnízda dravců . Rolník stal
se nevo+níkem otrok em. T,o trvalo velmi dLouho do, střeido' e pioz,o,r ujeme hl,a•vn,ě u ducho venstva ra·
''do věku. V tom čas
1
vého, jako 111ejvzděl!anějšího tehid'áž stavu, že ono zn a.jfc spisy
ř•ecké a I.aiti,nJs,k,é o hio,sp1od!ářství a šiěpia,řství, vědomioisti n tom
m ezi domácím lid em rozšifovalo (B e!l1edirk tíni, Baisiliáni, Cisterciáni a j.).
Řeh,olníci, majíce .stáJ,e styky s It,ailií, pfinášerJi z jihu, niové
druhy ovoce. Vojín.ové Za válek křižáckých a, tucreckých pomalí mnohé ov,oce a jeho pěstov.átJÍ a znánmst tu mezi svými
~jany rozšiřovali; rouby ~v jílu přinášeli ještě nedávno vo)Íni z Itali e, jak svědčí pověst o náchodské tř eš ni vítovce.
štěpařstvím n.ej~íce proslul klášter k,artuziánský ve Fra:ncii;
ze všech klášt erů prodal ZJa doby Ludvíka XV. nejví.ce: přes
· 20 milionů š l echtěných stromů ,ovocných do všech zemí
okolních .
,
V minulém sto le-tí byla to ~elgie a Francie, kde mnohio
nových druhů . -ovocných se vypěstovalo ,a po Evropě mz1

šířil,o.

. \

li. Stručné d,ěiiny štěpař\5iví _ ·u nás v Čechách.

.
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O ště'P'aiství a vinařství zají1riali se čechové od pradávna .
Odkud k nám přišlo · vznešené I učeiní Kri1s fovo, odtud ta1ké
s ním připutovali0 štěpařství. Na Mona:v,ě již za dloby Me,thiodějské kvetlo sadovnictví. Dle starých zpráv zasl'al již král
Srnto'P'luk kníže ti českému Bořivoji sud vín.a a sv. Ludmila
pěstiti kázaLa révu kolem rodného hra-du Pšo\lla na Mělnicku.
Ve starých nadačních listinách z r. 993 č~ern e o štěp•a
řích, iahrndníeí'ch a viniařkh. V listině kapitoly vyš e hradské
r. 1088 č i ní s•e již zmínk o sad ech ovocných v žitenicíd1
9

u ~itomě1:ic..: \~ listině klá~tera k:adrubského od r. 1115 jme nuj e se . step:ar v .Ouherc1ch, Jako p,oddáný toho kláštera.
R-oku 1130 daroval kníže Soběslav vyšehradským kanovníkúm
ovocnoiu zahr:adu v podhradí pna:žsk'ém .a dvě •ov·ocné za hrady ,ve Vršovicích. V l,is!i>?'~ k,arpit,oly pražské r. 1132 při
p1omma •s e zahrada v Ou.nehc1ch. V Pia.J,acké:ho Archivu č.e
ském" činí se zmínky o sadech, štěpnicích, vi-n/~ích ,a.td . Za
pa,n,ov.á'ní Př,emysfa II. (1253-78) přišli do Prahy dv1a Italov~: H~micus It,alicus,~~ H~nricus d e Ise:rnia; z nichž druhý
s pnev-ehliiou chiV,alou hci: krasy zafo:aidy, ktie!fá byla v Prnze
uvnitř městských hradeb. Za Karl.a IV. kvetlo vi·nařství µ
ovocnictví nadmí:ru. P1airno-vlní!k t,enfo 'O!S.vícený, byv vycho1V.án
ve Fra,nc~i, káz1a,I z Bu,rgun,du přiv.ézti saz,einice révy ia ji1né
druhy ovoce a s,ázeti kt0lem Pr.ahy a Mě-iníku, takže za nedloru:ho byla cel•á Praha ověnčenia zeleným hájem štěpnic a
vint0hradú. Stopy býv1a,l ých štěpnic a vinic lze spatfiti olw'.o
l?rnhy nai četiných, teraisy ohna•ž,e1ných pio zemcích, kde až d:odne'~~vsev !ík:á ~ na štěpnici neb na vinici. Karel IV. po, Čechách
pro11zdeJ1e vsu,de nabáda.J hospodáře k pěstění ov,o·ce sl,o,vy:
Z•de by1s 'molht saJd'iti jabloně, zde viruo. KráLo,v ský Lékař Angelius měJ •od Kada IV. velik,ou zahradu, v níž vedle všelijakého koření, květin i ovoce výborně se pěstov,alo . ť'.:eská
šlechta nejen spisováním, ale též dobrým p·řík!·adem stěp,ař
ství p·odpomvala. V českém museu nach:ází se knížka o ště
po~ání _Jošta z Rožmberka z r. 1598; vůb e c na počitku st•oletJ XV. zn:alo se v če-cbách již štěpování d,o, ~ozk,o,Ju za
kúru a jiné . české panstvo také v závětech pamatoval~ na
zvelebov.ání zahrad a štěpnic, jak svědčí kšaft Přibíka Mižko1vského z -r. 1576.
v Válka~i ;husitskými št~p!a~ptví valně utrpělo·, nebo-ť nej en
veda, umem, -a•le také p,o,lní r,ospodiářství úplně zahá:J1elo .
. Však již K1wšp1ar h'r.abě ~e štembeirka ve sMém pioj·edln.áiní
o byliruářství j,est ·t oho n,áhl,e du, ž.e štěpařství od té dioby
(za RudioiJiia II.) vůbec v Čechách s,e rozšířiJ.o a že se p1ři
vedlo, in.a nejvyšší stupeň. Ono je · starší než v A·nglii, kde
se tepirv,e r. 1625 za KJa.rJia I. zvele'bo1v1a:ti p106al10-, též starší
niež ve F:ralilcii, ·kide s.e teprv m Ludvíka XIV. r. 1661 po:z:dvihlto. Nejhlubší, ba smrtelná rána zasazena byla štěpařství
bitv,o;u n,a Bílé Hoře r. 1620. Císař Ferdinand' II. ·vyhrna!
36 .00? :roidiin_ z Čech, _z ni,ch'ž 30f00 tu s.vé usedil[osti měly.
Vyst,ehovalc1 mzprchh s·e po cel\ Evnopě, všude učenost a
IO
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h0151p1od.ářství zavádějíce.

doby znám je vystěho
kini'h'u: O štěpařstvÍ!, .
květinář<ství, ze1inářství, vinařství a chmela.řstvf, kkd se9. vydání dočkal,a. Spisovatel této knihy ma·l již tehdáž ve' ške-ré zpús1oby roubov.ání, očkování, zakio:tvoiváiní·, trubičk10vání, pohřifov.ání 1neb děláiní: rozvodu i vkládání:, družení,,
trojhra,nění 1
a vtělov,ání. Druž·ein:í a tr,ojhranění' vynalezl JiH
Hoilík •siám. P1ovstální Čechů p;i1oti Ferdinandu II. mělo také '
z-a n:ásl1ed1ek , zpust101š1ení Čech'. Z1a té v:álky hlravně švédiov:é
mnoho s.et vesnic: vypálili, štěpnice a vinice vysekávali k palivu, mladé sazein.ice na četných v,o,zích do· ciziny z:av,ážejíce.
Čtechy zpuistly tak válkou, že se dosud z těch po·hrom ne-m01h10tu vzpam1afoi'."ati. Od míru V1esH1á.lsikého r. 1680 ,a ž dlo
r. 17.67 ,n ic se ve prospěch v,enkova nedělalo. Tepnr:e Made
Terezie r. 176'9 Spio,Ieik k zve1ebe:ní h:O:spodářství: v čechá,ch
potvrdila. Cíisiař Josef II. Sp1ole1k ten 110,zšíiři,l na C. k. vllasteneck!o-hosp,odářs.J<ou spo.Ječnost r. 1789. Spo,J;ečnost zač;afa, zve1:eiboiv ati štěp1ařťvi; k tomu tak~ pNspěLaJ Prv,ní1 htospiodiářská,
šimla v Tnmve u Zbnaslavi, kterou ZJa•Ložil 'rytíř Schonfeld.
r. 1790.
.
Roku 181 9 založila C. k. spor1ečrno,st Samtost,atnou j.edino•t u
štěpia·řlslk'. 0 1 u, a,l,e té se jafoo s:amostatrné mlrno,h,o· nedařilo p;no,
TI!edio1startek č~e,nů, ~alkže se již r. 1829 s, C. k. sproiečuo:s1ti
spojila. Jednotě štěp;a-řské c. k. spolefoost všemožně pomáhaLa. Tak ZJalkolllpila p.ro . štěpařskou jednotu vinici „Kiozačku"
před žitnou branou, k!de by 9e vš-ecky známé druhy ovoce
pěstovaly. štěpařská jednota změněna jest po·:z:d'ěji v jedno-tu
oV1odI1Jick101u, která přičinila se podpo·r ou C. k. spo,Le;anosti: 11ouby, saze-n ice ovocné a dobré knihy o- ovoonictví ro-zšiřo
vati. Ov,o,on,ickiá jednuta s.ta.rala se také o zřiw.vání šk,olních
ovocných škole k, v čemž velikých zásluh sobě získal neza-promen,u telný posl-ední nejvyšší purkrabí v čech'ách, Karel
-hrabě Chomeik z V1ojnín:a: (t 28. pnosince r. 1868).
Přičiněním .9,v•ocnické jednoty přednášel Dr. J,os.ef Lumbe
škio,Jním č-ekatelům n.a „Kozačce" mnoho 1-et štěpafatví. Ov,ocnými výstav.ami přispívalo se též mnoho k' zv el1ebe.ní ,ště
pařství. Výborná výstav a o•v oce bylia v pomologické zahradě·
na „K,oz,ač•oe" r. 1835 při korunování císaře F erdi-nanda Dobroitivréhio v Piraze. R,oku 1868 Ovo-orui,c ká jednota. změně,na
na OV1ocnický, výbor (12 členů), kteří m!Jls.í bý;t:i čle:ny c. k.
vfast.-hosp. společrto:sti . Ro:kiu 1870. zříze1n1a· v Zidlním Ov1e1nci
v.aJ.ec

Jiří

Z té
Hoilíik, který sepsal

hrůzné

německ:ou

1

1t'

rů2J11ého

(in!)"nějši

Tnoji oik!ieS[lJ karl~nsk~hio) pomol10,gick;á z1a hr ada a
r. 1871 slavně otevřen první ovocnický ústav tamtéž. ,Po
něm zřízen nedávno foský pomologický ústav . v Boho,nicích
u, Brna. ústavy ty .mají prn vzdě,Iání chovanců velikou dů
l1ežitost, neboť tito, mladí štěpiaři mnoho, užitečného, pm zv elebení sadqvnictví v Čechách pnovedou. Koneč.ně dlužno, p ř i
p1omenouti, že šlechta ,a duchrovenstvo v Čechách v posl edních letech m:noho p:rospěli českému štěpařství.
V pioslední době okresní výbory, OVl()cnářské spolky ;a
drnžstv,a, j1ak,o,ž i uči,ne lstvo velikých z.isluh <;obě z~skah
o nozumn:é zaihir ad1ríictví.

III. Význam

,

štěpařství

u

Slovanů.

Slované j,ako ·národové zemědělští od pradávna vážili si
ovocného stnomoví. Vedle posvátné lípy sl1ovanské byJ:a to
jabl,oň, hrušk,a, lískový ,ořech, které v n.árodních písních, po,v,ěstech a zvycích sl:ov:ainských zaujímají místo význačné . O_d
Šumavy ,a ž k Uralu, od Krkonoš až za Balkán na té 1n:esmí.rné p·lo,š e těšilo se a těší ďosud O'vocn.ictví V'e liké úctě
a vážnosti. V Srbsku posílá jinoch dívoe, o, jejíž ruku .se
uchází, p,o svaf.ech jablko, v něž několik penízků v1etknuto ;
v Krkonoších jablko (j ežek), do něhiož několik mandlí w píchnut·o. Slované pohanští rádi :wbrazovali si bohy „lidem
dary udělující" s j,ablkiem v ruce .
·
V rulmp'ise kr,álodvorském pěj e bá,s ník: Kakby jabko zrál•o,
by vezdy leto, bylo . Lada neb Mil-in a, bohyně lásky, postav,ou
čistomil,á panna, pře d s ta v ovala se držíc v ruée tři zlatá jablka, Zla ní pak tři děvice , jablko sobě podávajíce. P1odobn ě
živa, bohyně života a úrody v božnici Ratibořské p'ředsta
v,o•val!a se
jaolkem v ruce. Lískový ořech pěstil již Př e 
mysl, Libušin !llanžel ,a by!o zvyke,ději před nové krále
české sypia-ti ko,r ec lískových oříš ů.
v,oc-né stromy j so u
n:ám p,0 sváitn,é, j'akohy p1a'třily do roiďiny

s

1

IV.

Důležitost št~pařství

u nás,

Č e chy od pr adávna hono·sily se pěkným ov ocem, které
hlavně ve stř ed ov ěku ka•ždo.ročně do Něm e c se vyvážifo.
Dosud' v příznivém roce za mnoho miJi,onů peně z o dveze se
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ovoce do c1z111y. čes ké ovo-ce svou vůní , krásou a
chutí vy.rovná s,e i tyrolskému, jak ovocné výst:avy v cizi·ně
ná,s ,o, fom poučují a jen si jest přáti, aby ještě více se pě
sto,valo . 1a, šlechtilio ve p,rospěch dobré . věci
Důležito1st •št,ěp,ařství v užším smyslu záJ.eží v t"Om, že
dovedný štěp1ař je dobrodincem pro celý okres, neboť zvyšuje maj etek hospodářů, ať jim již zahnady . neb sady, vysazuje, štěpuje ,neb ošetřuje . štěpování samo pa~ _n ~!ni tak
těžká věc stačí pilně čísti spisy odborné neb obratiti se ,na
zkušenéh~, štěp,afe, by nejlepší zpi'is,oby štěpování ukázial
neb mofoo-li navštíviti štěp:ařské kursy, jež se nyní zdanim
udělují, jako na pi- . v Troji . Z toho plyne, že každý si
můž,e zahradu neb sad sám vypěs'ta,v:a.ti postupným sázením
a šl e chtěním ovocných stromů a k e řů .

V. Moravské ovocniclví.
d
.
k .
Ck,,
Piodnebím, polohou i pu ou Jsou · raJe moravs e z~ ~so-bilé pror pě,stování veškerých druhů 0V1ocných i t ěch ne.ue:mnějších . Na jihu Mora vy vedle vinné révy pě s tují s:: v h'oJ1né
míř,e také meruňky a broskve. Třešně, vz,á cné druhy višní,
v nížinách velejemné druhy hrušek, výbor:né švestky, jež se
b osenským vy,r ovnají, to vše se daří v tep·I ejší a úr<;>d?ější
M,o,ravě. Jabloni se na Moravě daří hlavně v pahorkahne se~
v erně ~d Brna ,a v krajích v alašských na úpatí Bezkyď; t,o
si vysvětlím~ tím , že jabloň ráda svými četnými kořeny ol'ep- ·
tá vá skaliny a z ka m enné drtě vybír~ si ~,o!ravu P:O plo;dy
a jejich chuť - p,r oto ovoce ze skalin byva zpray1v~La . v!ce
aro:maiti<::'ké a chu:tněj,ší n ež z roviny. Z Monavy v pinz:mvem
noce vyváží se za mnoho miHÓnů ,,ov'?~e_ ,do Vídně, - pověstné Lišňačky (Líš e ň u Brna) rozn.aseJJ m'O'ravske 1ovooe
p,o, celém snad světě . O Lišňácích jde pověsť, že tehdá bude
k,01nec světa; 1až se všickni Lišňáci sejdou domů.
Mor:av,a si víoe všímá o vocnéiho průmyslu než C.echy.
Na Mo!iavě pálení slivovice je prastar é, sušení ovoce :a
dělání pio,v,i del, ovo má vína, již dávno s,e prnv.áďí1 •
Pěstov, ání r,é vy dál!o se n,a Mio,nav,ě již , v díobvě pohv~ns~;é,
p a trně s římským panstvím. Křesťa'nstv1 :macne pH.;;p~lo
k mzšíření révy. Zvláště kveHo vinařství z.a, dob kral1e
•

,
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Kairlia IV., ale válkiaimi, hus,itskými nájezdy Uhrů a Turků
.mo1rav:s1kié vinioe pustly ,a za:n,ifoa.ly. Klidná dioha Marie Terezie
.m1o~a,v1siké vi,nJařstvi opiět vzkřísila, 1a1:e doba rnásl,edu.jíd j,e zase
umenšila. Ho1sp,od:áři vrhli se na! pěstování cukwvky, in.a vinicích vyskytl se zhoubný brouk révokaz, plíseň pe,r enosp,or,a,
.keře vi,n né dlouhol etým pěstěním a 1nedostatečným hnojením
sie zv,rhly. Teprv'!=' před: desíti roky český odbor země·dělské
,r,ady moravské chopil se vážně práce zavedením americké
révy jako• podloži při šlechtění révy, pilně si vším,á moderníihio virnařrství a, zavádí, je všude, ,~de dříve vinice kvdly.
O moravské vinařství mají zájem různ.é úřad'y, minister:stv,o, ,o,rqy (podpora .ročně 42.000 K), c. k. · vin. inspekto,r,á,t
ve Zrnojmě a c. k. vin. komis-ariát v Hodoníně.
Zle mský vinařský, sp,o,lek p:ro markrabství moira.viské,
-0kresní h1 ospodářské spolky, vinař.ská družstV1a:, jak,o ,v· Do,L
Bioj,arnovicích1, v KLobioucích, n,áikup,nÍ' družstV'o v·~n v Dot
Kounicích a jinde, to vš e nasvědčuje tomu, že mo,r avské'
vinařství pokmčuje. Dlužno též se zmíniti o blah,odár'ném
:působení českého pomolog. ústav,u v Bohonicích u Brna·.
Přízní zemského· sněmu, výboru a ministerstva ·o rby povstal
tento ústav. Za sV:ého d esíWetého trvání odchoV'al 240 mLa·d ých dovedných zahrnd:n,íků. ústavní bu1d oV1a· a školky jsou
na 11oz1oze téměř 12 hekt,arů. V e škio,tkách jť rua 180.000 kusů
pl,áňat a šlechtěnců, monoho set vzácných druhů osvědqe
ných ,o,voce jak vysokokmenů , ta:k také tv,arové
·in;oe,
zelenářské ·oddělení, okrasný park. ústav má první V' e na•
·výistav,ách, ·o v,oce je skvostné a předčí ostatní vyvin ,tostí;
a · velkio1stí.
Stanice pro zpraoov,ání ov1o•ce je zásluhou o·vocni ého i1nspiekto1ra 1a: známélho ,odborníka t F.ra111t. Suchéhro. ústav je
vz;orně ved en, úoa1 stníků při kurse'Ch je tolik, že nelze všechny
1

1

přihlášky přijati .

žovati. V ovocné školce mají se také ve zvláštním ,odděLení
zk,Q111m:ati i .n ové odrůdy, zd:alii by se hodily pro místní po měry. Za . tou P'říčinou h!,eďme dosbti rouby z mat1 ečných
s.t,romů zdravé, n;e v jád:ru čen,en,é a pod kůrou černé .
PJ,oldrornorsn,é pru'ty n eb vtky za rouby se n ehod}· v , .
,
Zaříz ,e iní, ov ,o •cné. školky. Pqtoha O'Vo-cne skolky ma
býti o,t e vř en,,:i, př ed velikými větry chr,á:n,ěn,a, ale z:~se ln·e UJZi~vřena -rneb by šl,echtěnci schoul,ostivěly a, pak z,akrnely. P1ovrch
piozen'i1ku pro školku budiž vo cllomvný a kdie to, n~111i m!ož!1o ,
tedy mírně n~kl1o?·~ný, a?y ,vláha ,ze š:~1?lk~ ,neod~h~z_ella_. ťud~
ve šlkioke ma byh d:os,h hluboka a z1vrna: Mytny Je n,avod:,
pěs t o vati stnomky v,e špafoé půdě ; stnomky záhy za:k:nnrf,
zbabč e jí ,a pak nej;s'Olu k potř ebě .
Varujme se pěst•o \!<ati stromky v půdě příliš Lehké a písči té - v m oe -suchém za:hy.rne m:rnoho tisí.c štěp:ů, což je pro
majit elé Dhromná škoda. T aké příliš těžká jílovitá ipůd!a
nehod í se pro školku,, v době vlhka svírá se a za sucha zase
s e trh á čímž jemné koHnky stromků mnoho, trpí.
Když jsmie byli si vyhlédLi způsobilou_ půdu pm školku'.
rozdělíme ji na záhony. P10dle toho, ktere druhy a mnoho-h
kusů chceme pěstiti, uděláme plán buď větších n eb me:nších
rozmě;ů . Hl e ďme k tomu, abychom jak k s emien~čkům, taik
také ke pl,áňa-tům měli v.o-lný přístup, aby se mroh'ly lehce
ok,opávati a šl:ech:ti,ti. Ošle chtěné_ stromky s~~ír~i:~ <lov ř~d,
abychom mezi nimi mohli choditi a stromky Cistrh a ·osefrovati. Hleďme míti u ,o,vocné ško,lky něj.ako,u nádržku s vodou,
bychom . v č ais vie!ikéhio suchla· mohl-i je~1n~ st1'?me~ky zalévati". Dobře je také do vo dy (konve) pnm1ch at1 1 litr hnojůvky, co,ž působí výborně na vzrůst st.ro~ků . ?pl,oc~ní
o,vocné školky budiž praktické. Nejlepší pLo,t Je nynr z mmko,v.aného dr,átěného pletiva, jak mnohé fo,v árny nabízejí.
Tak~vý plot budiž řádně upevněn, aby se zajíci do ško,Lky
nedo1stali ,a proti myším buďte ž použit,o dobré pasti .

VI. Ovocná školka.

VII. Práce ve školce v jednotlivých měsících .

Ov,o cnou školkou nazýv,áme místo, kde se pěstuj e oivocný
·stmm až do vysazení na _ trnalé místo. Stromky ve školce
pěsto 1 vané buďt e ž osvědčených druhů, hodících se p,m místnÍi
podnebí a poměry. Ze školky má se šířiti v pTvní: řadě
znaloist dobrých druhů a ty se mají hojně v · krajině rozmno-

V J,ednu přímda ještě odpočívá, ač staří pravili, že 'l!la
sv . f,ahiána a š eb esti.ánk (20. ledna) míza ve s tromě /p10číná již obíhati. Stromky za, jasných dnů p fohlížejme, lehce
zbyte čn é haluzky odstraqu ime, m~·ch a liš ejníky rýžovým kar-
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táčem očišťujme

I

a máme~li ve sklepě zailožená p-1.áňata, tedy
na stote je šlech'tíme. Jinak _pro tuhou zimu nelze ,ničeho
podnikati.
V únmu ova<on:é š:ko'1'k:y. i stromy hnojíme teku:tiou mlOčů~!<• ou. ~ -~le~httní řežou 'se rouby. Miožrw-li, přesazujeme
, planata a ,aoma po-kmčujeme v šlechtění (v ruce).
V březnu pio:čí:ná s,e s výsevem peckového a · jádm-véh10
ov:03:.:. _porn-stlefší pláňata přesazujeme _a dospěl,á (v třetím
rooe) šlechtíme buď ro:zště,pem, k•oZí rno-ž'k,ou neb zářezem.
Do zbývajících částí ovocné ško,]ky zakládáme různé řízky
z vína, ,a ngreštu, rybízu a j.; také možno s úspěchem seti
neb -sázeti ra,nný s,alát neb ra:nné brambo-ry.
V 1dub111u _'h}reidí'Ill ~ hl,ayině při ·-o-šl1eichtěn"ých str-omckh', 1aby
uděla•ly pnavide.lnou ,korunu; přebytečně
zelené výlmnky
(příští to, větvičky) vyštipuj ,::;,me (pinčíruj ,eme). • Také lýko
hledím:e p101v,olit:i, k1de štěp,ol\rání se ujalo, j,irnaik by nám
p 1 012Jdiěji k•ornn'ka neb . štěpování přepadlo.
_Y___'.k~ětnu , nrois_!_l.é _semenáč~y pfosazujeme d'o tabule pro
ptáňata, při tom hleďme každému semen,áčku hl,avní kořínek
-o, třietiruu zkr.átii ti; duležité je to hla,nně u hrušní, aby htav;ním
k;oří1nik,em m11ioho nehnaly do hloubky. Oš+echt~né stromky re
š kio.Jce ptro;hlížíme a 'kde je tř.ebia, lý,k,o, po,v,o,lu,jeme; s,tmmky
nap1aidte:né ·mšicemi hleďme zachrániti tím, že listí· ·,od mšic
zk roiucen,é posyp·eme popelem, do· něhož jsme přimíchali něoo
simé:lm kvěfo·.
.
V červnu' a červe111ci pláň-a.ta i štěpy pilně. okio páváme, :a by
p!,ev,el s,e zničil, vláha i tep.J.o~ -a světlo přišlo ke ko·řenům,
tím :strnmre k bujně:ji r-ost~ ·a_,na :ok _y J.i~~.!mohu,t~í.
V 1s~rpnu s,e s!ro,mky- ock~JI: . vy~onY\ pnhs ;dlouhe zas!1pu11,
aby dr·evo- dozral,o; to pl,a,ti hl-avne u merunek a broskvi, p,oněkud i u vína.
V -září, říjnu ,i listopadu se mohou mladé štěpy pirodávaH
neb ve štěpnici ·ro·ZJsazov:ati; při tom hleďme vždy strom
řádně zalíti. V Ujnu ~:!:__mají pecky sbírati, než ,n,a . vzdudm
vyschnou, neboť . j,á<lra zaschlá js·o u mál,o klíčivá . Na·s bínané
p;ecky se dají do truhlíků neb hrncu, v nichž' hlírn:a, pí1Sek
s:tejrn;oměmě i,5•ou ~?~-a,ž,enri
' ;
t~hloto se pecky
ukl,adaJI a z Jana, kdyz vzkhctly . a .a11 kormek, do skolky
~í1s. 1_. '!'ozsazují. Oř-echy se sázejí i se , slupkou do země,
1ak m1le se vylupují v slupée ořechové obs•a ien,á 0istrá
šf,á va brání šikudcům, hlavně myším, )vyžírati o-řechové já:dró.
1
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Pro, le pší půdy uv.ádíme ternto so.time:nt jab!,ek kO!ltem cest:
K,o,že1rué f.r:aJn;dóu,tské, zl1aitá zim:ní p1a tmé:n1a:, Báivma1n,0 v.a reneta, p1a1neins:kié, zapio 1věne1né jim,omě•řské, pravé k:doulkw>é ,
O,r;ahla m1ovo, velká kas.elská reneta, k.a,nad'ská! reneita (kmíno1v1á), 1stu1dJ111ioné. Z h!mš1e'k: P1oděb:raldkia:, křilV,ide, kop,one-čka,
Bos:l mva liá hvice.
Pm těžk:é pudy nieb kamenité z jabl-ek: Gi:avš,týn;;ké, Alex,and:r, pairména z);a1tá, malinové letní, Bauman:01va . r.e:nie1t<1,
šál!Ové, ja'hiodové (žie berna;té), óervené š't·ětíns:ké (vejJím:ek),
ka-rďin,ál žíh;a1ný. Z hmš-e k: · pravá Jakubka, muškate,Lka, .sola:nikia, žitavk,a; poděbradka, pstružnice, pastoinni:ce, stará panna,
bergam10:t ka E-sp.
Výměra Veřejných cest .a silnic je dn t s velmi z:n,afoá a
pr-o roJ,nictvo velikou ztrátou; při tom náklad n,a siJlnice po'měrně oh11orqný proto mělo by se hledět i , aby tyto vý,lo-hy hrazeny byly aspoň poněkud výnosem za vdejné saďy .
1

1

K-diy . j:e š•t ě str 0 m y v ysa z10 v ,a,ti?
1

Na Mělnicku ,a Lovosicku vysazují ovocné stromy do polí
a m,ají výnos z po-Je dobrý a z ovoce ještě lepší, t,akže
nájem z,a velko-s.tatek zap,1atí ovoce - jinak jinde. český
rolník bojí se stnomy sázeti do polí, že prý t,o, stíní a pře-'
káží ·orbě, což je vše vedlejší výmluva. Z:a to ri-a řepě,
čekance dře se po celý rok a jaký výnos?
Když již nemíníme sáz-eti ovocné stromy do po.Jí, sázejme "'
je aspo~'i. na místa, kde obdělávání půdy není tak sna,dné.
Takov,á místa jsou: stráně, břehy a různá úbočí, na nichž
jen šípek a trní bují a žádného užitku nedávají.
Všelijaké stráně hodí se k pěstování stromů, je:n když .
m1ají 1a'spoň ½ m h'lí:ny. Na míistech 1111ejivy,š:š kh býv.á půdy
nejméně, •d!ol1e všia k' 1
n1ejvfoe, po!rně'Viadž ji voda· s, vrchu sp1lachuj,e. P1101to hLeďme 1rua nejvyš'š ích místech s,ázeti tfoš,ně 1a
viš!ně, v r-ozptvk'a:rué skále vla,š;;ké 1 oř•echy ,neb lískové o,řeší,
diop,ro s.tfod strání hrušky a dolů jabloně a 'švestky.
Kde jsou str,áně velmi příkré, tam uděláme p1ro ,str:om
taras čili vykopeme vodiorovný ' stupeň a do něho uděláme
jamku ,a -do té strom ek vsadíme. Aby voda d'ešťo:vlá rychl,e
s.e stráně nesté kala, utvoří. se kolem stromů mi•;;ky neb m'a1J,é
. náspy, čímž se potřebná vláha zadtfojé a. stromek svlažuje.
1
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XVI. Zákon o

stromořadích

na cestách.

ale vzejde-li po,třebia, aby obnoveny byly ceJ:é č.ásti \a,lejí
nebo, jednoduchých stromořadí, nelze se p ak v tom . říditi
sfoomy jedno tlivými, nýbrž sluší šetřiti pravidel, jež v okresu
piro zakl,áidání stromofadí obecně pla·tí.
§ 4. Kd.~ podnebí a půda toho dio pouští, mají se z.pr,avidla
vysazoVíati sfoomy .nesoucí ovO"ce po,živ:atelné; ncdop'Ouští-J.i
toho, buďtre vys.azo,v,ány pl:ané stromy .ov,ocné anebo stromy
l:esn í, ale ao možno takové, které jsou vysoko,km 1enné a mají
Šimkou ko'r:un.u.
§ 5. Na vys.azoivání budiž užito_ stromků zdravých a rovných, v,e pni d'v,a metry vysokých a nejméně tři centimetry
silných. K ,ochraně každeho stromku budiž zaražen kůl, výš·ce
a sílie stromku přiměř,ený, alespoň 8 centimetrů silný, .a
etry ,n ad povrch půdy vynikající, na dolejším ko1nci o,pá' s kterého byla dříve kůra sloupána a k němuž se str:opřiv,áže tak, ,aby s e: kůl nedotýkal.
6. Silničné sfr.omy vysazovati se mohou podle povahy
y, 'podnebí a dle diruhu stromků na podzim neb z jar:a.
Vysazují-li se z .i:ara., buďtež jamky k tomu potřebné vykopány již na podzim nebo, v zimě předcházející . Je-li půda
špatná, budiž dio jamky dříve, než se strom vysadí, dána
pokud mož1110 vysoká vrstva úrodné pťsti.
§ 7. Kdio by neuposlechl v tom, oo, obecní představenstvo
vedle toho.to zákona, zvláště pak v základě ust.an,o,ve!llí §§ 1.
až 6. 11Jařídí, trestán · budiž pokutou p-eněžitou od 10 (5 zl.)
až d,o, 20 (10 zl.) korun r. m. ,a kdyby n eodčinil va·du v trestním n:álezu vytčenou v p'řiměřené lhůtě, která rov1něž se
ustanoví v nálezu, budiž to učiněno na jeho útraty a šlmďu.
§j 8. Zra:k1a:zuj1e se smo my silniční svém9-cně kJ.es.titi, jakož
i jedno:tlivé stmmy, celé a·1eje neb stromofadí,, nebo, ztnač·ně
souvislé části jejich káceti. Stromy se nesmějí klestiti tou
měmu, aby sie ziOhyzdil strom ,anebo ohrozilo, se, da'lší jeho
trvání. Kdyby ohliedy veřejné, zvláště pak nepřer\.lJŠ1elné trvání
telegr.afníhio spojení toho vyžadovalo, aby stromy silniéní·
se ,okl-estily nebo, odstm-nily, ;aneb ab'y se zna;ón.á čálst isouvisl,ého, st.nomofadí vyk,áce],a, jest p:otřebí, aby k tomu svo lil o c. k. mfs.todržitelství, pokud jde o· silnice říš'Ské, ,a správa
silnice, jíž se tý,óe, pokud jde o ostatní silnice vefojiné, a
aby _se to. prnvedJ.o pod dozorem 'Oirg,ánů zřízených pm dbhle d k silnicím. Pařezy stromů pokácených buďte bez pro1

Uvefoj 1 11,ěn

dirne 27. I•eidin,a r. 1885 v z.áikiolnn1íku zemském.

Zní:
§ 1. Podél veškerých sil.nic říšských, zemských, okresních

a obeoních musejí býti 1aJ.eje- am:bo kde by nemohly býjti,
j,ednoduché stmmoiíad.í, vyjímajíc č,ásti, které v,e1dou
oisadiami s uz1avř,e 1nými· fa'd ami domů neb I-esy:.
§ 2. P1oili'tickié 1oboe jsou povinny na svém území :rnorvé
aleje neb jednoduché stromofadí vysazovati a zřízené jjž
doiplňiovati, pě,st,ov·ati, hous·enky s nich sbírati .a vůbec v dbbrém stavu jie udrž.ov~ ti, a to pokud se týká stromů, které
jsou ,n a banketu silnic, z,ačež jim také 'nále:ž'í uži-tek ze stromů
silničních. Aleje a stromofodí z,a silničním příilmp1em jsou .
povinni vy:s.azorv:a1ti a udrfovati držifieilé: sousedních pozemků.
Nesplní-li držitelé po,z,emků tuto povinno,st, mŮ'že je ohec
k' tomu :d onutiti a kdyby prostředky dio:nuaoV1ací neměly
účinku (§ 7. t. z.), m1á . obec stromy sama vysázeti. Drži,tel
pioz,emků, jehož s,e to týče, musí. si to dáti líbiti, za· čežt
mu: také 11,áLeží užitek z,e stromů, které obec vysá.Z:el,a. Právní
poměry, kte,r,é pLaití o silničních stromech, které tu již jsou,
n,eměn:í se tím:to1 z1
álkbrnem, ,a le ti, k(io u,žfvla1j'í, těch:to s1:,r;omu,
js,oiu povinni současně plniti to,, co tímto z.álmrnem obcím se
ukládá.
§ 3. Stromy silniční buďtež zpravidla šikmo p.roti sobě,
to j,e st stř,ídavě, vys1a,z ov,á,ny tak, aby vzdálenost t)de idna
př,íkopu čin.Ha ,nejméně 20 centimetrů .a aby .a) ovocné stromy
vyso,lmkmenn.é, jichž koruny1 dio šířky se rnzprostírajÍ', j,ak'o
,n a př. j1aMoině, hrušky, třešně atd. až d\o 10 metrů, b) ovoan.é
stnomy s ,n ižší foorn111ou, j.ako švestky, viš,ně ,atd. až na
6 metrů, c) plané stromy ia ž n,a 12 metrů :odi sebe byly vzďá
Je,ny 1a, v1e s;t ejné čáře stály. - Při silnicích fišský,ch vysazov;a1:i S!e m'ají si1n.iční stromy rna ba:nkeru; za to při silinicích z,emský.ch, okresních a obecních u:sta111oví1 okresní1 výbor,
mají-li s,e sázeti rnai banketu s.ilnice, ve sklonu piřikopu ,anebo
z,a přikoptem sitnioním, maj-e při tom zř1e111í1 k poměrům' :míistním, k poměrům veřejné vozby i k jakosti půdy. Běží-li o to,
aby Sie dtoplnily 1a:leje anebo jednoduché stmm1ofaďí, bu:ct:iž
ustanovenio, místo, kde hy se stromy měly vys:a,z,ov,ati, aby
,oldpovídal10 stromům zdárně vyvinutým, .které tu již jsou;
aspoň
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dlení vyk,opá!ny a odklizeny, jamky pak zasyp:foy, a ;;kl10-n y
.
§ 9. Zákion. tento vykonáva~i ,n ál1eží
k. ok:11es1n ímu hejtmanství, pokud jde o silnice, kte~é nejsou er,ár;ní, okr,ejSln íniu
výboiru, na jehiož území jest t.a která silnice. Pinto m!ajr
tito ,úfadiové pir,á vo i pov,innost nařizovati, .aby s1e stnomořaldí ,n,01
v,á vy,s:az ova'lia, jakož i stromořadí, která tu1 jsou,, doplňio,v.a1a, ústanoviti, kde (§ 9.) a jakého druh'u (§ 4.) stromy
silni,činí mají se . vysazovati a dohlížeti k tomu, ktemk se
jednotlivé stromy alejní ,anebo celá stromořadí vysazují, okl'ešťují nebo kácejí. úřad jest op,r,ávněn, nařízení svá dá.ti'
prnvésti na náki,aid povinných, kdyby se nepr.ov,edla v,e lhůtě
ustano•v,einé. Obecním představenstvům rnáleží, aby dotoené
úřady p:o:dporov.aly v úřadním říze'ní, kterým tento, zákoill ·
pmvádějí 1
a poklesky, o kterých se dovědí, piO'd'le toho,; o, co
jde,_buď siam:a odklidila nebo tomu kt erému úř,a1du oznámil-a.
§ 10. Pio-š kození alejních stromů nebo- lmlů vůb e c , ja,kož
i ,odkliz,ení těchto k10Jů t,resce se. pokud čin nesp,ad!á pod
obecný, trestní z.ákon, peněžitou pokutou od 4 K -(2 zl.) do
20 K (10 zl.) r. m. a mimo to má se z,a: každý poško,z,ením
zničený, stro1
m dáti náhrada 20 K (10 zl.) r. m. a za. každý
kůl 4 K (2 zl.) r. m. Přestupek zákazu . v prvním odstavci
§ 8. vy-slo-v.e.ného, tresce. se peněžitou p:oku,í;ou od l 0-- 40 K
r. m., kterýžto tres,t v příp,adě, že oy se bez dovo,le:ní by;tai
značná souvislá část .aJejní pokácela, zvýšiti s e také může
až do 200 kornn r. m. Mimo to ztrácí ten, j,eho,ž .se týče,
práv-o na dříví okl'eštěné nebo, pokáce!né, s 11.ímž n.a.ložiti se
má jakb s pokutou. Nemůže-Ji pachatel ptatiti, uloží se rriu
místo pokuty p e něžité trest vězení a sice za ka'Ždých 10 kor.
den vazby.
..
.. .
,
,
Pr-áv,o, trestní náleží v případech, v těchto piafog'r,afecb
vytknatých, ,obecnímu ista'rostovi pÓdle usta:nov ťnÍ řádu
obecního. Obecnímu starostovi náleží, aby, jakmile se o ně
jak:é m př,estupku doví, zav edl potřebná · šetření, učinil nález
podle toh•o, co, hledá, přijal uložené peněžité pokuty a náhrady , škod , a vydal o tom potvrz,ení tresta.n ému. Stížnosti
na takrové nálezy .trestní nákží před p:oJ.itick'ý úřad okresní.
§ 11. Byly-li stromy silniční an ebo kůly k nim n,ál.úející
poškozeny o,sobami, které jsou ve svazku čeledním, anebo
dětmi, . kter é s mdiči svými žijí v domácnosti spol-e6né,
anebo, staJro -li se p·oškoz ení při pasení ·n eb hnaní dobytka,

~ příklopů, byly-li po:r ouchány, opět .spraveny.

c.
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váz~nro,u , za n,áhr,a1du . ~kody, kt erá byl,a vyšetřen1a , ti, kte:ří
sluzbodaroove :a ro:drc:e, pokud se týče vl:astníci doby:tka.
Ná~eží-li dobytek více vliáistníkům, · prá"Vi jsou všichni z náhrady i:ulmu spoLečnrou a nerozdílnou.
·
· · § 12. K do-z,orru ;nad .a·lejemi n ebo jednoduchý.~i stroinořadťmi ,a k ,ochraně jejich zavázáni jsou především z ř íze:rici
siintční (cestmistři ,a ce stáři), pak orgánové p,o,lici:e mí ;;rf'ní
a p,o,Lní a c. k. četnictvo, proč e ž jim rt.á),eží, aby kia-ž.dé po,ško·z1ení :a lejí ran ebo stromo·fadí, jakmile ;;e o něm -dovědí
o,zinámili ,ob ecnírmu úřadu .a okresnímu výboru, je:hož s~
týče. Každý, koho by org,áinové tito prnto zadržeH, že př e 
stoupil někt erý předpis uv edený v tomto zákoně, má jich
bez výjimky uposlechnouti, chce-li s e uvaro vati násJiedků
zákoinných.
§ 13. Pos,tihn,ou-li -o rgánové k ďo
povofaní osobu
cizí, kldyž stromy silniční an,eb ůly
owv:afa, miají· vybr~ti ,od ní s výhr,adou dalšího_ n
, úřa-dní<hio za každý,
po~No~~ný, is.t rnm částku 10 k,o,r. a za každý kůl 4 k1or. j.ako,zto Jl'Sfofo; po zap1acení částky té a j,a'kmi!e s e zj-istí osobnost pachaitel1ova ,a bydliště jeho, nebudiž mu br.á,n ěino, dále
ées!?•vati. ~ ,a vyb1:iWnrou částku zjišfov,a cí budiž tomu , kdo ji
s~ozil, vydana kv:1-tiance, v kterP poznačí s e d en, kdy pemze byly sJ,o·ž eny, pak jméno a služební postavení, dohlédacího1 mgránu, jenž peníz.e vybra,J. Vybr a:né peníze buďtež
od~vzdá!ny: nejdéle v den následující obecnímu úřadu jehož
se týče, aby je uchov,al ; týž úřad stvrd{ přijetí peněz' těchltro
ve 1služební knížce org.ánu dohl edacího (§ 12.). Nesliožír-1,i
pos tižený tuto jis totu, mají ho orgánové dohlédací dio,v ésti
k nejbližšímu starostovi obecnímu, jemuž · prak náleží korni.ti
úřad pordl!e . záklQirna .
§ 14. O:s,ohám, jimž svěř en jest dohl ed k alejím a. stromořadím ,a které náležejí do třídy úřadní1ků , přís.luší za to
že po1stihli toho, kdo z-ákon přestoupil, tře-tina vybrané po~
ku,t y p:eněži'té, kdežto zbytek z ní jde dlo místního fondu
chuidých oboe, v jejímž obvo,du přestupe k byl zjištěn. N á- ·
hraida .n.ál:eží tomu, jemuž dle § 2. tohoto zák!o:na pří,s.Jušr
vlastnictví ,aineb užHek stromu.
§ 15. P1o;s ud platná zák,o:nná' usta.n o v,e1ní a n:ařízení kt erá
_týkají se se vysazování a ochrany stromořadí pozbývají platnosti.
,· § 16. Mému mimistru zál-ežit,o,stí vnitřních ulož eno jest, aby
zakon t,ento v,e skutek uvedl.
·
1

1
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XVI I.

Pěstování zákrsků.

llleb vkernmernné kordony (věncoví), p;a'1:mety a vš·ecky tva,y,
kten;é p1ortřelbují podpory k v erdení v.ěttvL O pold~o,žk,ách z,ákns:k,ových viz. čl:ánek 7.
1

Knsek, zákrsek (zvergle) je malý str.om:eče:k, který má
ló:J11e1n 30-50 om od · země a pioto1m p1oidiohu buď }eh!:a:ilce,
pialm:ov•éhlo Jii!;tu (pia lm'efa) neb lyry, koše, koJ:a a jiných
tv:a:rů.

Mrnoh•ý 1s•e domnívá, že pěstov.á.:ní zálcnsků j,e maliclwnn.á

Vlastní
Zákrsky

violině

pěstění

z ,ákrsků.

stojí.cí.

1. J1e!Mai11iec. (Obr. 14.) Tento nej1s,~arš·í, ale .nejkr.ás1nější

. a v1e1lmi

vlc:liěčn,ý

tvJa1r z,álk'rsku j1e pro

pěstitele n;ejvětším umě-

Obr. 15. Krskový pohár.

Obr. 14. Jehlanec.

p:r.á-oe a muč,einí ,s,tromů, ,niikbLi,v. Na zálk!rsckh vyroste hojnost k:násné.ho, pitně vyvinuteh'o ovoce a muče:ní to také n.ení,
v1ediou -li se z,e,Jen-é, fehic,e ohebrué větve• p10, stěn,ách časně
z j:a r,a.
Př:edi11101sti zák1rsk1ových tvarů js101U: 1. využi:tkuj-e se j~mi
ka~diá stěn;a, a místo·, 2. je to ·ovoce tabulové, 3. j,e fo okrasa
oelé UISed:Losti. Zákrsky d_ělí s,e na dvě skupli1ny: 1. volině Jbo·jicí j,ehlaince, koute, slioupy, p10J1áry, lyry_ 1a 2. na tv:ary spa-'
mivé, které se na d.ráty n·e b latě přivňují; k těm patří jedno 38

ním . Tř,e:ba přihlížeti hlaVJlllě k tomu, aby j·e hl1a111ec mě·! hfavin í
viedoucí ikm:en ;r,ov1ný, 1a: po,st11a1n:ní1 větvióky pl1oid!O'nosné 35 cm
olcl' 1S1ehe idio př1e1sle1nu1 ~edie:n1é. Maj,í-li větvi,ďky bý,ti d,os·ti silny,
mUJsí se k'až<lo111očně 'MaV'n-í1 kme;n, dio výšky směřujíld, z:a štipiolV'ati 1ne!b zkna1cova·ti. P1o~tnainiI1Í věté:vky, jsou-li přePOst1é ,
též 1s e z,aklru,cují; kdyby vŠ'aik přece nepodařilo se stejnioměrně mzv:ětv1e1ní j,ehla111,oe vytvořiti, nai štěpujme na p:rázd:niá
m;ísta ,o,člqa, :neb •r ouby a do-cílíme fía ké, čeho si přejem:e.
Piamětl ivi !buďm,e ta:kié toho, že přerostlé ,n eb odumřel:é větv~
na j,e:hLa1nici d'ají se ·k;rátký1m řezem opět zmJ;aiditi. Viz o řezu
nížie.
2. K:rs:ko1vý pohár. (Obr. 15.) T1e nto· tvra1r p'()IV'sta!Ile ro.zloŽJe1ním větví do kruhu n1a k:m:enu, seřfzinutílm asi n,a 40 cm
39

nad' z•emí. Větve v.ediou ·se atsi 35 cm od sebe dio kmhu.
Aby piolhár byl p,ravid!elný, je třebi~: dlo země v podobě kruhu
z;astrkia,ti hůlky, na 'které přiv1a,zujeme větévky. Tvar tento
má tu výh:odiu, žie muž,e kie koruně a k piJ,odlÚm vzduch !a
sfa11nae; ipři ř,ád:ném seř-ez,áv,ání větévek dos-taví se brzy velká
prl,o:dio111JOISll11QS t.
1 • T V1a1
ry špiarLíro-v é. J1edirno - a dv10,uiname1nn é kio,r do,n y ( v ě;n coví).
Tv.ary tyfo hio,dí s.e n•ejl.ép;e p,od'él. cest v o,v,o,cných neb
kvěhno 1 vých zahr1adfách . Nejča:stěji ví,dáme kordony neb věn
co'Ví 1. svislé (iobir. 16.), 2. méně však v•odiorovné, 3. šikmé .

novnému d:rátu; v,ršek jeho a,si 25 cm· d:1ouhý (obr. 19.) pnv;áž-e se smě1°em vzhůru ke k,o'1íku šikmo zana·ž enému; to
se dlěj 1e pro1to, aby k;on,ec kmx:!01111U rychleji hn:al do, dé1iky.
Přrš' tí rolk se vrš ek k-ordo111u op·ět přiříznie .a zase šikmto- př1i
táh1n e .
2. Při dvo,ustr.an:n,ém věncoví !neb ko,rdio,n u (obr. 21.) jde
je111 o vyvinllltí d1ruHéhio r:a;m1ene, :a to s:e sta:n e, ohlne:m:e-li
š'!,ech'lěnoe ve výši 40- 660 cm, kde j.e 111a d:mh1é s1 b1a111ě pěk:ně
vyv:i•n u:té očk·o . To s e p-ěstuj,e, 1abychr0:m diost1afi druhé ;ramre no; os·ta'tn'l j,e j1ako, při j,edlnorame:nn,ém kbrdonu:
3. šikmé k,o;rdlorny (obr. 22:) v,edou se v uhlu 45° a bývají
1
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Obr. 17. Počátek: kordónu jednoramenného.
Obr. 16. Kordón

či věncoví

svislé.

Kordony svislé pěstují se na tVT'dých podlo,žích 50 cm
,o d sebe;_ jsou t0< vla:s'tně jednoduché z,á'.kirsky, kterým se. pos:fa;airnní d'řevlné vě1hr,e o,foz,ují· ,~ jein vě·tve ptfodio·v é ,n:e:ch:ávají:,
při ~oilli 'h1la;viní výhio111, (vtršle k) lqa,ž<dié!hio rolkw se přiřezuje a
11Jej.J1ep:ší p,alk vyhln1a111ý; vrško;vý, Ietoms.t n:aho-ře .p'řiv;a'zu,je .
R101zu1mií ts,e, ž,e ikorrdlo ny ty, aby roiv,ně POstly, musí se- stál,e
rna d1r,áttěn1é ko1s1tř,e u v:a•zov,aiti, zbytečné výhio1ny stál1e, za'Štipio1,~ati ra s tromeik čistiti .
·
Kmdo,ny vo,dlorovn é jsou j1edno- a dlviour,ameniné.
J,edrnoir:ame11irné (obr. 17.) sre vyp,ěstuijí takt10: J ednornfoí
šlreichlt ěnó sáz eji se 3 m etry oid sebe. Zar,a;zí, s,e d'va k,oly
6 m1etrů ,od ,s.ebe a ,n apne na ln ich dr,át ve výši 30- 40 cm;
, ,~ ptrvému kolu vysa!d:í, se (oihr. 18.) šlechtě:rnec ,a ke ko,lu
diob ř.e přiV:áž 1 e, pa;k s:e v pr1avé:m úhlu -oh'ne a pflcváže k viodio40
1

až 3 metry dlouhé. P:ěs.t.ov,á!ní j1atko předešlé. šik1ných koružívá s.e též na trelá<že, či 1odry.
Pěsto-v , ání st rr rom , ů na ro dr ,ech neb t relážích.
Od!ry :n eb tretá,že,' jsou dřevěné ,n eb d:rát-ě.né ~os ry,, "při
pevněrné na zdech, aby se po rnkh mohly mzv,áděti V1ětvie
mzma1nitých druhů ,ovoce. NejČia~itěji pěstují s1e n1a zdlech
p<almety ,n eb -r,o,žděj:e speřen-é se šikmými r;a1mleny. Jmén!e1m
tím ro-zumíme vš eoky tVíary s:tmomů, jejichž větve ploše
(p,~oskiq) n,ad sebou se vyvi111u,jí.
Má-li. se P.'alm et,a bl,fz1k;o nadi zemí vésti1 s e řízne se vrš·e k
a j,en 3 očka rrec ,a jí rnad sebou ,, témž směr.u (ro br. 23.)
Z,e Tdfv,oru ido.Jeíších vy,riostou p~:s tr,a:n;n,í větv1e, z vrch1ního. očkia
let0tJ101st (obr. 24. a 25.), přřští to v,edroucí: k'.m íln,eik. Druhým
:1dcieim seřízneme hlav:ní kmínek :n a 3 očka ( 0hr. 26.), z nich'ž
-dvě p101
s.t~anní vytv,oří ropět rameno a třetí' zta se vyš:š f vršek
do111ů

1

.
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palmety; ny!ní máme již 4 .11amena, tak (obr. 27.) pokraču
j-effile
et ,a máme p,o·t o:m ~ráis:n:o:u p1a;lm1etu, )na kter,é
buldie 1no1rmlátnÍ'm h:n:ojením a: pěis.tě1nílm vžďy hlojnost kr.ásnéhio
o'Vlooe. Palme~a s viodnro'Vný,mi rameny se získ'á j:a:ko pře
detš·lá, je:n :s e ohýbá .(ohr. 28.), aineb k!dyž se š1ecMěn1ec s,e·ř.í21nie na 40 cm výšky, pia:k vy;razí ví:c e výh:onů, z nichž dv:a
ty 1111ejzpů;s,obilejší vybereme •a v.odoroVlně ohýbáme.
Vie:rri-enov:u p;a:J·m,etu obctržfm1e (obr. 29., 30., 31. 1a1 32.)
nejfépe z.e šikimlé neb ,s p:efené J)la]m:eity. Sv:is1á 111eb kiobmá

.

Obr. 22. Šikmé kordóny.

N
..:

.D

o

Jiamern,a s,e získají1, když kio1n ce se'hinutý,ch V1oidorov'n ých .ramen, lderé jsou. dlosud ž.ele21né, iolh:n em'e vzhúru a1 přivážeme
(obr. 35.).

XVIII. Bobulové ovoce.
Pěst.ov, ání

vínia. Od nejstarších dob pěstovial čloiVě:k révu

prn j·ejí kr,áism1é hmzny. Ovioce révy zkouš-e.J již Noe liso\l'a:t:i,

Melchi:sedech' királ oibětov,al Hospodi,nu chiJJélb a víno. Kristus
při~áz.al chl!eb!a a vírua užívati při mši svaté. Z tep·lých krajin
přinešern1 a réVlaJ před tiski r:oiky faké k nám. N ejvětšíh!o nozklvětu na:byLo vi•nařs;tyí za K!ada IV. V:átk1ou třicetiletou vinařství česk' é téměř z,ahy,nu-lo; dnes j,ein na Beřkovicku, rna
43

Obr. 23.

Obr. 24.

Obr. 25.
Obr. 28 a. Palmeta vodorovná
jednoduchá.

Obr. 29. Palmeta čtyřramenná.
Verrierova.

Obr. 26.

Obr. 28. b. Palmeta
dvoj itá.

tříramenná

Obr. 30. Palmeta kandelábrová.
Verrierova.

Moira,vě :k1
0J,em Bma, Znojma rév1a se pěstuJe ve velkém, ji:n ak
j1e:n více p['o, z,ábavu n;a zdech tu a tam ji spatříme, .:tle
o j1ejím patřičrrém pě:stiowíní m'áJ,o, oo se vf. Rév1a, rozumně
pě:st,o, vaná draila by v'e'l iký výtěžek, u!V;ážímei-Ii, že vínu s,e
u ná:s d:aří 1a hrozny Mav:ně druhů raimných výborlll,ě se: prodávají. Réva: žádá půdu výborniOu, MubioiklOu, ča, sto ilmo,j1eno,u, jifoí · neb jihovýchlodní s:t~anu n1a zdi neib trelíižícll'
na mí'Stech' chlrá,něný,ch.

Réva s:e mzmnožuj·e

hLa:vně řízky

a

potápěnci,

Řízky děl:áme časně zj1a-ra tři oč:kJa pro kofony,
očk10 pm lefowst. Do, diobré půdy nadě:Iáme k0Jiík1em
j.amky ,a· do tě.ch' vsuneme s dře:vem tři o·čka, č'tv:rté

.

jedno
šikmé
01c ko
necháme růsti ·na povrchu, ,a le j.eště m:á'llo př~kiryjeme, dmbným hnioj,em, 1aby nevysýcha,l:o. Očklo zaČlne brzy Haliti. Když
je prut vyrostlý 40 cm;, seřízne se, aby spí:š e sesHi!:. Druhým roikiem můž.em e již sazeničku ze řízku umístiti, kiam
chceme .

Hřifonci n:e b potápěnci St' réva množí, když ,od hl:a,v,ní:hio
keře některý ·š'I!ahoun 1asi 1 metr zdéH od' m1atky jYOllloříme
dio země, aby, Zlaiklofonil. To se d!ěje jako, u •orvocný:c h stromu.

L

Obr. 31. Palmeta s vodorovnými rameny.

"

ča1s1ně

zjara tř.eba révu hLav,ně na tr:elážích s.eřezati a vyv:ázati. Vino, m:01ž:no-li, má se na: podzim přikrýti b1uď
chvojím ,n eb ·slamou, :aby nevym:rz!,o, aneb nenrastydlo-. U :n1ás
stačí nechla.ti pa větévce ,évo~:é pio.u,ze dv,ě pLodov1á 10:čkia, ;
v teplých hajin!ách', :kd!e réV!a' víoe bují, seřezává se méně
či niechiává s1
e více o,oek'.
Hla•v.r1í věd P'ři pěsto'V'áiní révy j1e ho•jně hno,ji,t i: 1. ho,2. k:omp'Ost!em, 3. ,superfosf,á!te!m, 4. vápnem. čím ví:c e
s,e h'no,j,í, tím v,ě:tší: jsou h'mziny. tJe !oU:žnioe na podzim výhorně úči:nkujie k v'Ílnu, d!ávin1
0 j;e. vyzkiouš1e1n o. Nejlepší modré
dlruh'y vfrna j;sou: 1. r;a~:ní hu['guJn:ct:s,k:é, 2. jak'ubsk,é, 3. v:a v řineok:é, . 4. portug.atsik'é, 5. F11a;n covlk:a.
Z bílých druh'ů :
1. ušJ;e chtilié dfamlaJn:t ové, 2. Iahn:sik'.é, 3. ušl,echltHé mušk:átové,
4. hedv,ábné, 5. V•eltin1s:k'é . Viína'ř,i měli v po:sledln kh létech
veliké ztná:ty 111,a v iinicích hmyzem, který h'Jodiá n,a k10,fonech,
až •celo u s az enici ztiičí, je t10 mšice (fyl:oxer:a); tenfo hmyz
úža:s,ně s,e mno:ž í 1
a za'chv,átí celé iknaji:ny. Učiněné zk ou šky
s americkrn.1 réi\"ou j,ako pod'Jloží výhomě se osvědčily. Nej,lepší způsob šl,echitění révy j,e k'opufov:ální aneb do rozštěpu .
46
věúm,

1

1

1

1

1

Obr. 32. Složitá patmeta Gošé-ova (francouz.)

f

Když jisme V1Š,eciky p,riáce vykio,nali ve ško lce, ještě jedno.u p11101h:liédin1ěme p1ot, aby wjí·ci S•e ná,m -do šiklolky 1n1edo,s tali . Ve školce samé nalíčím e pastě, aby nám myši stromy
(kořeny) nekazily:
'--'
V p1nois.inci se vz.dě lávejme pi lně četbou dobrých hosp10d:ářských knih, ;n.ebo,f mnoho se zap1
omene a člio-věk ne:ní,
ni.kdy pfoučeným, hlavně ne v z,ahradnictví.

VII I. Množe.ní ovocných

stromů

a

keřů.

A. S emenem.
1

Vš·ecky druhy o-voce s,e rozmnozu11 semenem . Množení
semenem je nejpřimzene1s1. Seme:no budiž vyzrálé, čisté
a možno-li z p·1anéhio stromu. Obchodní za:hradníci béfou
semena ze štyirsikJa·, kde se !l'La ch;á:zí ještě mnoho p·l!a1ných jabloní :a hrušek, neboť semeno (jádm) z planého stromu je
otužilé :a pláně il1oste pujně,. (Pořekadlo: Z diV'oké jabloně
nejlepší semeno.)
Tal-00,vé semeno z ovoce se vybere a přes zimu uscho:v á
tím způsobem:, že je smícháme s dV'ojná:sobným množstvím
P'ÍSktli a dňevěnéhio, uhlí; smíšeninu .dáme do bedničky s dírou ve sp'Odu neb do, hrnka, řádně vodiou prolejeme ,a dámie
do · sklepa·, chrfoíce bedničku před myšmi. z· jara vzklíčené
s,emeno, vkládáme do připravených řádků neb rozséváme,.
Ř,ádfoová setba je nejlepší, neboť lehce ;;,e miezi řádky;
všelitj y:Iey,e,ř ničí a vzduch lépe probíh'á. Těžko klí-čiv:á,
ivrdá semena p>ř,ed zase tím namáčíme do 1-oužnice, .aby hod11ě
1

Obr. 33. Lýra.

Obr. 34. Koule.

w

změkla.

Obr. 35. Křižovitá palrneta (těžká.)

Mofoo·-li, d·ejme na: zas,eté řádky drobného hnoje, aby se
semenu udržoval1a· vláha a: před ptactvem chraňme příští semen.áčky d:m bným trním. Vzešlé semenáčky, jsou-li husté,
př e pichujeme, na jiná místa. přesazujeme ,a dobř<e zaléváme.
Má-li semenáček hlavní koří.nek dlouhý, tedy mu ho zkrátíme, aby :ostatní kořínky zmohutněly a seme1náček .neměli
kůl (dlouhý kořen).
Na píď od s,ebe s,e:menáčky nejlépe rostou a· mohutní.
čím je půda: lepší ,a výhřevnější, , tím také lepší vzrůs, t sem e náčků. Semenáčky jako brk tlusté př e saďme do , školky
k štěpúV'ání, ,ostatní slabší dejme okopati, aby příštím rokem
řádně . sesHily.
2
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Poznám k a. Klíčivost semen.a jádrového trvá 1-2 roky,
peckového a skořepn.a,tého 1 rok, bobuJ,o·vé-ho . jen ½ _roku.
Plody vlašského ořechu n-ejl:épe sázeti n,a, podzim: i se sl1,1pkaimi na řádky; se slupkou proto, aby myši n.ešlmdiily jádru
a ještě je dobře sl,amou něc8 málo přikrýti a záhony rozředěným petrolejem pokmpiti.

B. Rozmnofování

řízky

té větévku položíme, háčkem upevníme, hlínou zas,y peme
a zbýv:ajíd větévku nad zemí jen n.a: 2 oka zkrátíme.. Vě
tévka v zemi zapustí k,o,řínky a 2 oč~a na po,v rchu vypustí
2 letonosty. Příštím rokem větévku odřízneme ,o d hlavní s,azenice a mám e novou; čím déle se nechá fato sazenic~
v zemi, tím má . více kořenů a, přesa ,zená spíše, sie uijme.
Takto, se hliavně množí víno, liskový ořech, a1ngrešt, rybfz,
kdo,ul e a s.via toj án č a:ba.
Rio-zmnožování jánčat přihrnováním země jest věcí sn.adno.u, musí s•e však s:azenice jánčete h,nojiti, zavč:as a p101-·
stupně přihrno,va·ti, pi'ípadně .i zaléva,ti.
Duzén ho-dí s-e lépe pno větší tvary, jak,o: palme-ty ;; více než 5 větvicemi, pyramidy; jánče ho 1landské zase spíše (méně
roste) pro kordony neb palmety nejvýše s 4 větvicemi (o tom
níž e při tvarovém stromoví).
Riouby j,s,ou jednoroční letorosty na koinci větve se )nalézající. Dřevo wubů k štěpování má býti husté, vyspě,lé stř,ed roubu (duše) budiž barvy bledbzelené, ne \ š ak če:rné
neb hnědé - to svědčí o chorobě stromu. Očka (pupeny)
a kůra roubu zdravá ,a' hladká, pak s,e roub s plánětem spojí
a vesele roste. Riouby řežeme nejlép,e, kldyž mriazy přestatJy,
ze .stromů úrodných, ne rakovino.u neb klej-o tokem (smútou)
trpících, ,se strany jižní, kde je rnub nejzralej,ší. Roub ře
zejme neb ulamujme tam, kde začíná le:tQ-rost či u větev
ního, kroužku; vlků či výhonů ,zevnitř konmy, z tlustých větví
varujme se _použíti k štěpování, neboť bychom se dlouho
nedočekali ,ovoce. P:is-?tel této, statě rád štěp,uje vršky roubů
do rozštěpů; vyvine .se z toho brzy krásná korunka.
1

(obr. 1.),

1

Řízky j1
s101u jeldnoleité výhio:ny, ,důsti silné, které fas:ně z j:an
Sil111ou hůl,k'.ou uďemá1m :e nia zá'h,on:ku hlodtně ležm:o, j~mllru
po m:ra•zech šikmo řefome, 20-30 cm dlélk'y s,e 4-5 oky.
1

1

1

•

Obr. 1. Řízek.
· 'I

Obr. 2. Odnož či odprutec.
.. .
$>~! ~; 1ť! ~ W!l'l[$jji

"v

a do té .opatrně vsuneme řízek~- aby 3-4 -očka '" byla
zemi
k vývinu kořenů a jedno očko vrchní k vývinu I,is.tového
proutku. Jamku řádně přittačíme, zalej-e me .a meche1m' neb
hnojem málo• přikryjeme, aby vláh:a· zůs.ta!,a.
Jaik;á ,ť,ald;o'S't, kd'yž pupEm brzy zaone rialšiti a my m.á!me
noviou 1sia'2 e niéku ! Takto mo•žn;o, množ,~ti kdo,ule, sv:afoj,á!n.aa'ta
(podložky na zákrsky), ,a ngrešty, rybízy, slívy a ví1noi; , jiné
druhy špatně se ujímají.
1 1

C. Rozmnožování od .n oži ,n eb odpru tci (obr. 2.).
Odin,o,ž,e j,s:ou

větV'e

a:n,eb šta!htou.ny, které z jara·, n.eb také

létě od hl,avní ;;,azenice ohneme a do země v,nořímie. Vno ření spočívá v tom, že uděláme jamku
m hlubo•lmu, do

v
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1

U sch,o•v á.n í
1

roubů.

Mnozí zahradníci řežou rouby na ptoidzim, svazou, opatří
jménem a stojmo z,aloží do vlhkého písku v ch'la'dném skl,epě
neb k1omoře k jarnímu štěpení. Kdyby se rouby necha,l y
v t.eplé a světlé místnosti, brzy by pučely a' mnoho by jich
zče::nr~afo. Proto nejlepší je methoda: ze s-tmmů rouby bráti
a h,nield jim'i.štěpov,ati - tu se mub s plánětem, vlastně míza
s míziotu 10,~a1nžitě spojí ia J10iu:b s•e ujal. Z,a'sí'Láme-Ji. m 1uby,
za~alím:e je d,o vlhkého mechu neb hadru, pak do tvrd!ého
papíru neb dio vhodné bedničky opatrně vložím.e, aby, se
nepomačk1aly.

19

D.'Mn,ož 1e ní vý:h1,ony

k ,oře ,nný, mi.

(Obr. 3.)

Koř,e 1 nné výhloiny j1sio.u stmmk'y !neb saze1nice, které vy 'hnaly během 1etai oldl ~aňen;ů někidy a·ž 2 met:ry od hDaVln í
sazenice . vz;diáteniých; ty s,e jedniold:u,š:e na. pioďzim ·n:eb časně

svté ho p:ř,á:ní, j,ežto se dlnuihy ty v ,k1;a1ji1ně 111a,s1: V!ťlm:i diobře
osvědčily. Byto by na Č:lliSlť, z,a:ch'Iiáini1ti sfo,.é diohré dmh'y ,
dloim,á cí 1a· úrio,cl!né, neboť ·staré st110:m:y ldr:uhrů osvědfoných s,e
kácí :a 1nov.é to1hio dimh:u se :nevySi11iZU1jí:. Dnes m.~m:e n1ru s,fja,
různých ;druhu hiruš,ek', j,a,bJ,ek 1a jiný,c h 'km1e1nů ov:oce star 0čes'kiého :a' cizí.ho. Odbo1rní:ci h:ájí, jeden· ,tein !dlrtuh, druhý 01nen hla~ní je, 1aby 1. sfa1om dobře 110:stJ, 2, :rnechu:r.avěl, 3. da1ouhb
vydrž.eI, 4. ,oy,oce měl diobré, vyvinuté 'a hbjniost. .
T1aikio1v.é ,d,ru'hy jsmie měli j1eš'tě :nediáwuo; dines se tyt:o st,a:r,é ·
di11U1hy d:om,ácí zavrh'ly ,a, s,á ú se o:v,o:oe p1ř1epychbv:é:, cizí,,
kterr,é j1e 'sice kr,á sné, ale ,rna, s.t11omě vynosite hio, pr.am:á~o.
štěpy pěstujmle pokud m:ofo1
0 n~jvý,š:e :rna p'lálněti, neboť tíim
zís'kiámie ot-užUé t~lo, - p:eň, - 1a' sti1om talkio1vý vys1okio!Šl:eichtěný vyddí dé:J:e a nes,e ovoce s'Mile . To j,e sta1ré zah1ra1ct:nidké
f5117a•vidilo.
Také ,s e stáv.á, že na . podil10Ž'Ce s červeným ovocem na ~
štěpoiv,aný roub, který; by měl diáiti žluté ovo·oe, zv:r hlrne: se
a diá Š'pinatVě če1rvei11ý plod' tohlo piříčiiniou je a,s,i mfz:a
p,od1l,ož·e.
1

1

Obr. 3a. Výhon

kořenný.

Obr. 3b. Výhon

kořenný

u

1

keřů.

z j;am oid 'kioř1e1nů h1'aÝních ,odříznou :a• ma jíce samy již ně
ko>Iik vlais:t nídi ko,Hnků n:a• zvl:á,š tní mí1stio :nieb záhion p,řie
sazují. T:akfo mn1ožíme švestky, slí:vy, višině, rtua!iiny ~· ,ostružiny .

X. Podložky ku

štěpování.

1

IX. Šlechtění neb štěpování ovocného dřeva. ,
Č ;ást

v Š', eio,b;ecn .á.

Cesto'V'.atel,é1,i :od!bomi z1ahnad1níd n1;im vypTiaiVilljí1, ž,e ovo:cné
<lJm'hy v pŮ'v1odlní ls vié oiomo,vi,ně - tedy Vle stř1e:dnv Asii_ no;sfoú a' s1e ne1š:tě,p1U,j,r. U n1á s sniald již chU1dší1 p;ůdia :a ji1né
plOidin:ehí j's:ou příči:n1ou, že ze se:me.n a· vyi1101s Hé stnomečik'y
js,ou p,Láňky 1a že pioHidJují 101š1lechltění. Y.š1aik minohý:m dlov:e!dným p:ěls'fitelům podařilo se i :u nás vypěsitovia1i ze sem'erna 1no~,é, diru:hy, 1ain iž b~ s,e š 1těp10V1aly, 1a t,o s e ďěje spraš1o'viá'ní:m1 'k1větů. iM!e!thiold;a; ~a~o j1e jdírt·ě pia!n:e:nsk:á,. My, dpsud
zvY:k'li jsm1e, pk11rné sitmmečiky oš:těpit:i dlohrý1mi druhy <ile
20
1

1

1

1

Pw

jablo,ně

vys·okiokme:nné použÍ'váme piodl10,f ok ,neb plásem1ein:a; .,
zákTsky j,abl1oňové: sv:a;toj.ánč~ (d:uzén);
hmš:ně vys,okokm~n;n:é: pl,áňa:t hruš:l mvých ze semen1a;
hruškové zákrský : 'kcl!ornte obeané n:eb h~ohu (bílého,);
pim třeš1ně a viš1ně vys1ok:oikme1n1né pJóáň, at z p1ecek;
pm z1ákirsky 'tř,ešň,ové a' višň,o,vé: višně tl.llfeck,é či mahia- ,
lebiky;
pro, slívy a švest:ky vysokokinen,né: p1áň1a1t z p,ecek;
p110 s.l'ív,ové zákrsky: slívy St. Juliein (chluplaté větv,e ,a
list);
,
p!ro meruňky a broskv;e vysokio1kme1rnné: p,táňat a pecek 1a
ze :s l'ív,01ně ;
pro záik'rsky m emňkJové a broskv10vé : St. Julien, sHvy
kulatky či piraaTky;
· ·
pm 'angrešt .a rybíz vy,s1okokmeruný : ~ rybízu zlatéh10 (m.e ms:aJ:kia) .
Duz éin (dio,ud n,)" je franaouzský 1náz,ev pino pl;a,nou jabio,ň
ň at

ze
ipi110
pm
•piro
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, diriu1h1u pims malus m1i<tis, ji1J,aik ztQlv,e se též svato,j,ánče
fra:1100:uzs!k'.é 111a1 rozdíl ,od sv,a toj,ámfote ho,Landskéh'o (pirus
mal.us p1arndis~a;ca rreb pirnecox). Rozdíl me zi ,oběma je tento:
diuzén j,e buj:n.ěj 1šíh10, V:ZJrůs:tu, má m:l,aJdé listy n1a obou straniá:ch pl's.tniaté, tv1ia1r:u vejčitého a ostře za~pi,fatělého; kofrny
jsou barvy 111ačerveina'Lé; j.á:nčie h1ofa111d:ské jest vzrůstu sl~s- ·
šíhlo, má hs.ty 1ováln.é s tupou špičkou, ko,řeny barvy hnědé.
Pěs.tění 'du,z,éruů či j:wnóat 2le semeln a je miál10• obvyklé, poněv, ad'ž talkt,o pěstěny byly by buj,n.ějš'ího vzrůstu, .než jak s,
p'1ěs±itel zákrsků přej'e. Nejlépe j:e množi,ti oba druhy j,ančat
přih11ruo1v1 án.ím hlíny 1k sazenici, čímž d!ocífi se z každého
silnějšího keře každonočně 20 a více ,od 1 dělkú č1 od'koptů
(odinožů) .
1

XII. Jednotlivé druhy

štěpová.ní.

Způsohů štěpování máme dnes mnoho, n ejvhodnější jso,u,
tyto:
1 . R!o,zštěp, neb roubování do _rozkolu. (Obr. 4.) T;oto sta·r-é
štěp10, V1á1ruí d1n1e,s se_,o piomíjí a přece ř,ádně pmvedleinio, výbto 1Jině
se osv:ěd1čuj1e. Mlatdié pl,á1ně s,e voldo,no,v1ně seří,zne, ižailJkrou

. XI. Štěpová.ní neb šlechtění ovocných stromů. ·

·

Stěpo'V1á, ní j,e přen1ášk, a štěpiného no111bu ze stromu diobrého,1 na
způsobilé pláně. štěpování ne'n í je,n tak lehká, obyčejná práce ;
každý štěpa'ř začátečník mu.;í nejprve se cvičiti na vrbo1vých

pmutcích, aby 111abyl zručn:os,ti při řezání podlo,ž e a r:o,ubu .
K štěpování tře_ba ostrého nože, při tom žabky na uhJ:azení
rány. Nejlépe je míti dobrý nůž se žabkou a kostěným dlátkem (k očkování). Nože vybrusme nejprve na _jemném pískovém brousku, potom na břitvovém a ještě na řemenu ob:
táhněmie. Vylmf\an é štěpování obvažme lýkem - dříve bylo
z IÍ[Jy (pieti v;o, pod kůrou), dnes užíváme rafie - pl-etiv,o
z palmy 1a:neb bavlny. Velice záleží na tom, dobře přitáhnouti
110,ub ku pláněti, neboť jinak šitěpov.áiní zaschne. Aby 1zam1ezen byl přístup vzduchu a vody k ráně, p,oužíváim e ještě
zahradnické masti neb v,osku, kterým všecky rány po ob.
vázání lýkem natřeme. Laciný vosk tekutý dělá se ta;k:to :
1 ki1o pryskyřioe, 1 / 10 litru čistého lihu, 2-3 lžíce oleje neb
s,ád'la, V'Š ie se ,rnáiežitě sva:ří a máme z1a stutden,a tekutý
dobrý V1osk.
Kdy

štěp, ovati?

Pozorujeme-li, že míza začíná ve stromech obíh1ti, ště
pujme. V únoru a březnu štěpujme p eokovité druhy, dokud
nemají mnoho mízy; později až do května jádro,vité- druh'y
ovoce.
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•

oštfpovdni
do zaozštipu
pláně.

Obr. 4.

Rozštěp.

ohladí a r,oz•š'típ ne , Rou:be:k s:e ze dvou stran seříizne j,ak,o
klí:nek a d,o 1:0zš'těpu zi,apus-tí:, Š'těpo,v,án ,í se zav.az,e ,a , r,á:ny.
v1oske1m ř,ádině zatrnu. S~aří š'těp,aři nozštěpem udělla1Jii !P1oid Jiožkláím a1neb ·sil:nější1m v,ě'tví:m v,el,i;ké rány :~ p,:mto ko1e1m
š1těpt0iV1~nlÍ olhVía,zio1v1a1
li vlhiký mech '!1eb červený jí1l, ,aby, vlhče,uá
ir,á1na S'p1í:š e za;r,osUa. My niejsme pm štepo vtáiní1 vetk:ýjch, siilných pLáhat 110 1zš'těp1em, p:ouze u 1sl1aibých P'lá;něk výborně se
,osv. ěďčuje, p,nofož,e r:oub sevře a št, ěppV1á:nf se pod1aH.
2. Z:ářez n:eb ,nouibov,án,í d:á boiku. (Obr. 5.) Na pioid1oži
neb n1a větv,fchl j1aJko prnt nebo _ mélně tlustých uděláme z'a
jaisn:ého toku mízy zá.ř:ez (jazýček) dolu do ků,ry s tmchenť
dř, eva; p1ak Víezmte:mie :norub, ,obyčejně dvě oka ma'jící, 1
te1n
23
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1111a dol,e,ním konci ze dvou stna:n na způsob krnnku senzn e,mie
<lo zářezu z.a•sfrčíme. Hle.ďm:e, .aby ďřevo, n:a: ďř'evo· a kúra
s, 'k'ůro,u, piřiJ;éh:aly, by fo při toku mízy oo nejdříve smst1o.
Seřízn;utý ,rouib do 'kHnku měj na 'té •stnain:ě, kde · přil1éhiá
klui po1d'Jtoži, řez ďel-ší., tá!hl1ejší•, alb y, :rouib o1c:JI p:01d1101žky 1111nohlo,
1111e1o d1stup,O'val. Vše se •obv,áže lýkem ·a' r.áiny V1os k1eim omažou.
V,e!ik:á výlhod!a u to,hio•t o š'i'ech1 těni je, Ž·e v p,říp1l1iďě, že b:y
s1e noub neujal, p1od:lbž 1rne1ní mln,oihlO' p-ošlkb,zem1a1 a rnů'Že

a:

1

Obr. 5.

Zářez .

Roub.

3. štěp101vání „kozí n,o žko1u". (Obr. 6.) To,to staré štěpo•
v1ání vyin,aš el český . vystěho•V1aJec Jiří Holík r. 1680 a pojmeno·val j,e trojhr,anění (tril1ing,u l1aice) . SiEněj-š'í pitárně s·e-říiz
n!eme v,odlo11ov111ě, žabk1ou o,h:J,a'dí:mie ·a misto,, ,abychom dřevo
pl, áněf.e rozřízli v půli, jen 1111a • str,wně vyříz 1rne1 me kus dlřeva
jia ko k!,íneik, roub podl e tohb též se:řízir1eme jako klín ek a
dlo toho výřezu za:s.adí:me a z.a.v.ážeme. Při tom výřezu dlo .
dř.eva je třeba· ostrého niože a, dovedlnosti. Též ria1d'ěja slabší
podil1ožky takto, štěpujm e než silnější, neb se n1a: sil1n.é p,1,án.čé
24

veliká ,ráirna 1a pl10,ah1a p1M111,ěte Š1)<a-tně srůstá s ·no1Ubiem .
Dosuid1• prodlá:v.á· se · pří:stroj,ek zv:aný „Kio,zí noiž ka", khe1rýim
se lehce: kus dířeva• plá,něte vyřízne a stejně také rnub tímt·o
. st!11oij:ke!m přizp&1olbí.
· š'l'echtěn,í ,,~o,zí . no,ž k,o.u" je v.e:hni prak'ti·ck,é a všeobecně
se ho pouŽÍ'v.á při šlecťtění růží a si11nější:ch p:l,áněk.
4. Dmfoní: ,n eb k opulmnáiní. (Obr. 7.)
1

Meťh:oda

tafo je vdmi

Oštěpování zářezem.

s.e· p,ofom v srpnu znovu ZJářezem ošlechtiti. Ujme-li se roub,
odříznreme .mud ní:m j'ed1nio1
dU1še větévku, aby cefá sfla je:n
dJo, něh!o hin1a11a·. Z;ář,ezem dá ·s e na: jedln:u pio,dto,ž k'u neb strom
m'no1ho ,druhů ov10,oe :naštěpiti, kdežto j1i:ným štěpoiv,áiním ![1;adiě!,á •sie poiď!, ožce velmi mrnoh10 rarn. Zářezem se m·noho· šlechtí
v p101mologick'ém ústavě v Troji u Pnahy.
1

udělá

Obr. 6. Štěpování „Kozí nožkou".

Obr. 7. Družení

či

kopulováni.

zn!á1má a užív.á s-e jí velmi zhusta u starých š·těp:ařů. Na
a ·r o,u bu 'Stejně silném seřfzlnou se dvě stejné, kosé
pi~ochy,t y s·e nstrým nožem jemně očistí a na· sebe při!io,ží,
, dobrým obv,az·em z Iý.k:a přitáhnou a zahradnickým vo1sk,e1m
zamiámou . K i:om:uto šJ,echtění j,e tř'ebia · dbvedrno:sti, aby ob:a
řezy byly .stejné -a pěk,ně na· sebe přiléhaly . .
p,Dá1 něti

5. Se:d:tov:á:ní (olbr. 8.) je piřivtě1einí, roubu se str a111y p,Lá!něte
než je roub. Roub seřízne se jako- při kopulov.á!n.í., j,e,n že na spodní straně n:ad p1osl1e,d,ním očkem vyřfz1rne
se m1aJ;é „se,dlélklo
Na podl1ožoe se u:děliá ostrý střechio1vitý
řez. Řez p1ochy roubu i pláňky s·e přeměří, zdali ik s•ob ě
stejně přilé'h 1 ají. Přiléhají-l1 i těsně k sobě, u:t,áhnou se lýkem
1

si1nějtšíhio,

1"

.
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a rány s.e voskem za1epí. Způsobu tohoto se dLouho užíva lo,
dne.s však již je:n poskrovnu.

tak, abychom tam mohli vsunouti roub·. Rroub seřízneme podlouhlým ř.ez,em se sedélkem ,a vsime;me jej mezi obě odéhlíp1nutá křidélka kůry :n a podložce, zav,á žeme a rá:ny voskem zatřeme. Rány na prodl:o žce a:ni n.a· roubu nikdy rnes liňm:e, neboť -slina ,a• míza j,e zcei!1a něco• j,i:n ého a naslin.ěný
wub š1p1a'tn,ě .s1e ujímá. Tra ktéž \noskem: nikldy nespojujlme
plochy pláněte a roubu.
Ja!kimil,e rouhy s.e uj1aJy a vyhánějí letorosty, muisíme lýko
uv,o,lrniti, aby rsie nez:a+eiávalo do rostoucíhio dřeva, Hm by
se moMo státi, že by ,n;rm u,j,aitý roub přep1aiďl.

.
.

'111/i

oéáa

Obr. 8. Sedlováni.

- ZVčCŘU

6. Roublo v1á!ní p1od' kůrou. (Obr. 9.) Výb:omá taito, metho;da;
koiná s,e z ja·ra, kdy strom neb pláně m'á hbj1nioist mízy, kld'y
dá s,e kura lehoe od dřeva odI01urpiniouti. Hodí se na sillné

očka

.u.podu

sólťeaem

/v;

L2l
Obr. 10.

Očkováni.

Vsunuti oček. Ošlechtění úplné.

7. Očko,v1 á:ní. (0hr. 10.) T:a.to štěpO'V[a;CÍ m,e1th,oda j·e v dnešním praktick,é m ·štěpiařiení vdmi r,ozšíř1 ená. P:říičiny: 1. úspora
na muhech, j,ežto na, pláně pofrebujeme pouze 1- 2 očka;
2. úsP'ora vosku (ž.ád!ný); ~.___o~č1 ~0 1v.ání . děj1 e s·e . v oeirveinci
_ obyčejn.:ě. dio kionr:e srp:na při druhé míze, oož je prro zd:a,r
Š\;echtě:ní -výz'.řtaim!nié; 4. pÓ!'lanění podložky je n•epatrrté ra
,očk,o rychle s p1áňrkou srůstá.
Očkování je dvroje: 1. na očko bdící od květn1a do ko1nce
června, 2. rna okio spící, kter,é nezmrzá, kdežto· ílJa o:ko bdící
vyh'. áiní j:eště toho roku, a•le j,sio uc slaboučkým a ne.vyzrnlým
rád•o v zimě pohy,ne.
Př,ecl očkiováním j,e dobře 1- 2 dny pláně dobře zalíti,
1

Obr. 9. Roubování pod
pl áňky

kůru.

a ku př,emuaov.á:ní stalfších stPOmů. Nad místem, kde
chceme r•oub vsaditi, uřízneme pláně neb větev v1odoro·vině
a řez fobfoou uhladíme.
Na 'hladkém místě p:a'k ud'ěl,áme v kůř1e svislý řez. Kůru
n aříz nufo,u odl1
oupineme niejl,épe kfostkou (d1lrá tkem při no,ži,)
26

27

aiby by~a 'ho,j:rno1s,t mílzy. Očkio,v!á1ní, diěj,e s,e t.akto,: vy,řiíznieme
z,e š těp1orvané vě:tév!ky ,očkio s kio'l.llsikiem kůry. Má-li očk:o po:d ·
s;eboiu ·kiousek dfova·, op1airn.ě ho oidstra:níime, ajniž bychom
klíček vyloupli (klíček j:e ,o,sa, kter á vede do o,čka· j,e to
vla:st:niě přfští diuše větévky). Bez klí, č,ku se o,čkil) ~eujme.
Na to vyříz,n:eme no·f om -do pláň'Ií'y velkéT, kostkou kt".tru
1

1

XIII. Zimní

šlechtění.

V m ěski únoru a bř1ezrnu možno šlechtiti ve světnici.
Z:al1ožené 1-2 rofoí p11áňky ch10v,áme ve skJ.epě !nebo
v místnosti, kde nemrz'll!e .a ty šlechtíme buď dmže:ním neb
· zářezem.
Ošl·echitěné pláňky sváfome dřevěrnoill destičkou, n,a níž
n.aps.á n dmh, ,ověsím:e a opět do vhrodiné místnosti uložíme
do, p,úsk,u něoo m,áJ;o poikropirvš•e, aby se šle•ch'tění spíše ujafo.
Z jar.a pak sázím:e šl,echtence n.a určelllá místa.

XIV. a)

Ošetřování

a hnojení mladých

štěpů.

Ve škol,ce sázíme štipky d!o řad talk, .aby,chiom jimi m1ohli
pn-o-chiáziti, jeden štípek od druhého 40-50 cm . štípky p~lně
01kiop1áv:ám 1e ,a p,liev.ele zhav,u jem1e:; korunky a kmeny čis,tírmie
od mechu a liš1ejn.ík11 rýžovým kiartáčem h'lavině p10 dešti a
na list.ech !11,eb větvkh m•š ice. neb j.iný hmyz, 1oillhem s Viáplrneim
smí:š1e1ným . postřikuj:eme. Odnože a jiné vlky, pilně odstraňu
jeme, . aby ,sila: neu.bir,a1a . se štěpu. že š 1 těpy. vysázeiné již
v sadě diobř:e j'e IO'Š 1e•tříoiV!ati a h!noiji:t;i, k'dio•ž by po.chyb1olV'.a·Ji!
Pfod v,ětry chraňme štěp,y s ilnými koly, pfocl' zajísi d'obírým
nátě11em z jílu, v.áp111a ia kaTbolky;
t:alké rno,v,ější &átě1nié
ochir:any kte štěpům do'bř,e s1e osvě-dlčily. Hnoj~•ti stromy budiž
každého lh,ospodlář:e prvním pr,a vidlem. Nejlepší hin-uj ke stromům j1
e s:ta1rý hnůj h:o,v:ězí, ktterý se kl!adle kiolem šítěpů a
pak za:rej,e. (Obr. 12. a 13.)

Ob{ 11. Mladý štěp s ochranou drátěnou -

vedle kůl.

oldchilípn,eme a čerstvé očko z.a.strčíme a pak dobře lýk em
oíbi,nážeme.
Očk,o p·řiš·lo pod1 kůr,o,u na mízu 1a s ,ní se ihned spojilo.
Není-li mízy rv pl,áně-ti _, neo,čkujme --:- škbda práce.
Dorve,d,ný štěp:ař můž e za den až 500 pI,áňat zač.kovati.
P:o čtyř.ech týdnech se očko Uiv,o,J,ní, totiž lý;k:o se nařízne
aby se do uj,a:tého oč:ka rnez,ařezaJ.o.
'
Jest j,eště vke způsobů šlechitění, které vša;k jsou pracněj-ší a méně pinaktické.
28
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XIV. b)

Některá

pravidla o mrvení
hnojivy.

stromů umělými

Kdežto snad všem , hospodářským r:ostlin.ám: s·e dnes již
pomáh,á V'e vzrůstu a p1odění, n.a hnojení O'V,OCných stromů
se dosud zap-omfoá. 'Před padesáti a více lety hnojily, $e
stromy tak, že s,e· koř-eny u km enů odkryly., h:no,jem1 sfaifým
hovězím pokryly a z.m:; e hlínou a drnem přihmuly. Dnes se
na venkiově pliamálo stromům přihnojuj,e a· přece hlno,je ní j.e
nutnio, n:eb l strom stojí na jedinom místě ce:l,á1 d,e1sí:ti!.etí \a
v té době čerpá stále z o,lm:Jí živiny pro svůj vývin .
29
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j.ednu Lopatu ledku n eb síranu ammo1n;i.tého a jedlrru lopatu
kai,n,itu. T,o vš,e stejn,omě.rně rnzházím a pak dám z1arýti.
Když již umělé hnojivn se v z-e mi nozLoižilo, tedy ;a'si z:a
měsíc, zaleji stnom hnojůvklou (průl konve vody ,a: půl konv e
staré hnojť:tvk'y), čím víoe hn1ojím, tím je strom zdr:a•vější a
tím J,epší ovoce.
Za umělá hrnojiv,a' dá se mn,oho peněz a. př,ece mnoho by
s,e ušetřilo-, kdybychom chtěli domácích 6dp1 a1 dk'ů použít1i
k umělému hnojení stromů.
Superfosf,át ;n ám _úQlně nahr-a dí vx~ Jš~:né k:osti-=.~
rnch
roztlučené. Kaini.Lruim zas__e. v~ ahradí p•opt· <1, mydliiny.
gg.e, • b síran ,ammonat:f ,n,abradí úpl1 ně S<!Z~ neb k9 yMsk~ pilin . J, 1 in1, vápn
d ufoo :z:ak,9$?iti_ ,a ještě k'de
jsou liožisk:1a slínu (šmergl) úplne st,a·čí slín rozbíiti a ko•lem
stromu r,ozháze,ti.
Vzduch a dešť slín rozhasí a my máme jemnější hnojiv-o
než váp,rno.
Jak č 1asto hnojiti?

P1oněvadž p,ak domácí mrva úplně nest.ačí nahraditi YYforpané živiny ze země, jest n,a vý,sost třeba str•omům hnojiti
umělými hnojivy. Nejp,otřebnější . um'ělé hnojJvo pro strom
OV'ocný je: chilský ledek, sup-erfosf,át, Thomaiso1y,a moučk:a
(železné p'iliny-strusky), k.ainit, sírnn ammo1natý a v,ápno.
Chilský ledek a símn ammonatý dodávají stromu dusík,

,

Stromy ,opa.tříme umělými hnojivy vždy z.a- tři
' jůvlkou 111oiz řled'ěným hrnojem hovězím rneb fekáiliemi
výk.aly); jdlolbř,e j,e hlrn,o jiti kiažiďi_.p,.Q!d ,· - p[!foe

roky hino(I,id',,kými
to nepří
jetminá, ale velm~ poosp·ě·šn1á . Všim:něm'e si hi01vězíh:o výk,a,Ju ,
klteirý zv,íř,e piři p1ais ení za1niechtá na lukách, j,aik výb:omě z j.ar.a
. 111a· tom imí1s,tě noiste bujin,á tr.ávia•! Týž účinek mají mzředě;ná
hno.jth 1a chlévsikiá nia• vš1e chny ov:odrné sfa1omy.
Ov,ocné idruh~
cko_y ité a škořepiin,até potřebují jei no.11.
tdli.k Viáptna II1iež diruhy jiadi~maté, vůbec váp1rno je po.třebí
db !ka•žiď-é půdy; fi1l1a,y,ně tě'žké, čťmé h'Jin,i1té.
H,nojiti ,! mstní moučkou (rozmělněné up1áJ,einé k,osti) jest
podobné jak,o hnojiti vápnem, jenže kostní moučka je _jemnější a výživnější (fosfor). Kostní moučka dobře působí na
zákrsky broskvi0vé a :n a ·jahody. Kostní moučku si připú-,a
víme sami, když košti pilně sbíráme, vypálíme a na práš ek
utluč e me neb umeleme .
1

Obr. 12. Hnojeni do rýhy.

Obr. 13. Hnojeni do jamek.

· kt,erý podporuje vzrust listu a dřev:a a působí také ,ila zvět
šení ovoce. Superfosfát a Th9m;asova struskia dódá1v.ají s:tromu
fosforečnou kyselinu, která nap,omáhá k hojnějšímu <
n asazování květů a k vývoji a uzrání ovoce. Vápnem a drasl em
(kainit) pomáhá se valně stromu, kdežto draslo působí na
množství ov,oce a vyspělost dřeva; vápnio za to podporuje
tvofoní se cukru v ovoci.
•
Nejpřího:dnější doba k hnoje.ní: j,e podzim .a .zim fl., kdy
stnom vlastně 1oidpočív:á. V té době hnojím stromy t,akto:
ko·lem stnomu, až kam větve dosahují, rozházím dvě lopaty
roztlufoného vápna, nehaše:n éh,o, jednu lopatu superfosfátu ,
1

30

'

'

XV. Pěstování ovocných stromů kolem cest a silnic.
Zeměpansk'é úřady,
hlavně c. k. okresní hejtma:nství.
okresní výbo , školní rady a jiné úřady mají YŠÍm úsilím
praoovati k tomu, aby veřejné silnice .a cesty osázeny byl'"
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ovocným sfoomovím. J1estiť oivocné stromoví svým stínem
ochranou z,apřažienému dobytku i unave1nému chodci. Hlavně
však měfo· by s,e všude sázeti ovoce ko,l em cest, nejen ~e je,
to ozdoba celé kr1a.jiny, ale že skýtá ov,ocnictví takové mnoho
výnosu. Na p1a,nstvích hr. šlika mezi Jičínem ,a Rožď.a1o'Vi
cemi, kid!e v,eškeré cesty jsou lemov1áiny ,ovo:ooými stnoim:y,
jest každo110čně ,ovoce už záhy z j.a:r.a z,aplf'Odáino saským a
pruským překupníkům, kteří je :na podzim zav,ážejí. do Drá'ž- ' ďan, H1a mburku, ba 1a ž za mo-ře. Ve Wiirtembersku stromofadí podél silnic nejedné obci zaplatí veškeré obecnÍ: daJně
a j eš t ě ,01s1adiníci mají vedlejší příijmy . Když p<ak o,v:ocné stromoví s.estádo, d'á se jeho výborného dřeva použíti k různým
truhlářským a soustružnickým pir,acem. Důvod, že 01voonj
strom u silnice neobstojí, je velmi m'alicherný - nas.áze,jme
stromů něk,cilik set, přísně dbejme, aby ml,ádež si strom vážila, škůdce dejme řádně po,tresta•ti a když o•vo-ce zr.a'je, pmnajměme s,ardy odborníkům, kteří si už ovoce uhlídají.
Ostatně, ~d!e je lid nevzděLaný a tupý, t,am sázejme ov<oce
méně uhl,edné, kde je lid ovoci příznivý, o,v oce s,to.J.ní vybraných druhů.
Podél silnic doporoučíme sázeti vlašský ořech ,a jabloně.
Vlašský olech (p1apírky) roste poměrně rychle, utvo,ří brzy
vysokou a při tom malebrnou korunu, v níž urodí se hojně
. vzácných pfodů ořechů.
_
·
K tomu je to strom čistý, bez hmyzu a z věř mu dá pok!o'i;
o řech' dočká se věku až 150 let a nese ovoce něko,lik a pokolením, naposledy •dř,evo jeho je dnes h],edJalllým a ďra,z,e
placeným m1ateri,á!.em u truhlářů.
Vedle ořechů doporučujeme · sázeti podél s,j,Jnic jabloně.
Jabloň u cesty nevyžaduje jiné péče, než z j:ar,a tn•eb na
_ podzim strom :nemnoho pr,ořezati a- kmen natřít.i kejdou, skládající se z hlíny, kravince a trochy vápna s karh'olkou. Ka.rbo,Jka odhání od stromu zajíce a vápno zase ničí mech a
himyz mlezi rkuro1t11 ukrytý.
Stromy _vysazujme rna sil:n:ice, j,e-1,i cesta 8 m šimk,á,
dv,ěma řia:d:y, j,e-li užší, pio jedné stran,ě. Vzdálenost stromů
o,dl sebe je 8- 10 m. Stmmy vždy oipaHme silným kůl,em
k té ·stra1ně, 1o!dlkud hnozí stromu n1eb'ezp 1ečí poškození.
Str,omy u silnic buďte vždy silnější, · aspoň 2 m vysoké,
k·ornna ať je jehlancová, přímá, neboť korruny ro,zkles11é v1adí
pi~:i,,nozům, jsou neúhledny a silnice p,od nimi má!K:l vysýchá.
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XIX. Pěstování révy na zdích.
Na tisíce čtverrerčnýéh metrů zdí zmhálí na venko,vě, které
zužiflk,orv;ány pěs1 těním révy, dialy by výirnos oh1rom:ný, při
tom byla by tio Vlelikiá 101kria1s,a niaiš i,c h domů. Stěny obrácen,é k jihu, východu neb ještě ptoiněkud k záp·atdu b_eze
-s tínu hodí se p•r o vin:rnou révu. Na . celou strnnu obydlí při
biji dřevěný, laťový čtverhnain a je-1,i po1 třebí, ještě vodo,nov:ně a 1svisl1e Iiatěmi (křížem) přibiji. Nyní zinlmvým dr.áte:m nadělám ří,dkoru - síť, ,abych' mohl šfahouny iehce při-váz!ati.
Saze<nice sázím půl mietru ord stěny a kde je okap, jeid oo
d•ecimetr za ,okapem. Dřive však udělám p,ůl metru širok,é
a hluhoké j,ámy ia do nic_h dám ze dvma všech e1n rum, htnůj
a vápwem hojin,ě p1nomíis ím, potom starou h'nojůvko:u za)ieji.
Do takbo připrna'v,ené půdy ·s ázím révu pů-1 metru od sebe
a z.a1s,e zaleju. Na pfosrok v tekutém stavu hnojím superfosf,átem - dio konve vody j-ed1rnu hrsť superfosfátu. Hlavní
je na p,odzim h!nojiti rozředěnou hnojůvkou a pak rozházeit
k sawnici hrst v,áp1n1a a zarýti. Máme-li · již u zdi starší saz,e,nicc :révy, ty 1rna pordzim pirofožeme - zbytečné a pře
rnstlé šlah1ouiny - vín10 pla k složíme a chvojún pokryjeme.
Necháme-li ví1no na zdích, • můž,e se stát,i že nárm ZJa1 k'ru,
'
teho
mrazu -Zlajde.
·
Laciné 1a pě,kné sazenice révy dostanoru se -v pomologidkém ústavě v Tmji u P'r ahy. Na Chrudimts ku je sta1ro6eský
druh vína_(ohr,omn;é modré hrozny), který se již za spiso•v'atele Balbún/a' popisuje (r. 1623) .
_
Chceme-li o/krášliti a zužitkovati 6-8 m ·vysokých zd'í,
tu vypěstujeme si silné výhony (šlahouny) ¼ m od sebe 1a
ty dole čistíme a zbavujeme výhonů, jen aby h'n a·ly iďo
výšky,; když je máme v patřičrié výšce, tedy je uko1nčí!me 1a·__
p~~tnrn1ní výhony nozv,ádíme obyčejně po drátech a při
vazeme.
· , Jylám v,edle stě,ny domovní švestku, která je celá potažen,~
přinozeně réV1ou. Hroznů vyroste spousta, vfoe . ja!k na zdi,
jen že 'n ezrají t1aik stejně jako :na zdi.
Na !S těn.ách' pěstujme druhy ranné a osvědčené. Zvláštní
Je, že na h'r, zny bílé a zelené ptáci nejdou. za to mlo:dré
·~ ap1adají zuřivě v posledních letech_ špačkovi a vrabci a tu
Je drobr1á. hourchačklai (f1obertk'a ) nejlepší; dobře _je ·iJa1ké za~
bitého ptáka pověsiti na haluz pro postrach druhým.
1
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Víno dobřie p101hi11101j1e:111é vyž e1111e u, zdí, š~ah:Ou,nyť ~--;-5 v:11 ,
d'l ouhé ty ffeha krotiti seřezáním dle piotreby, kieshť unzinutý šl'ahiou,n svými látkami škodou pr~o ce~y~ e~ ;. me:J~i~
1
výhony sitně vyzr,álé, ,a!,e ne příliš dlouhe. ~ ·eJ1epe Je n;'ch~~1
u1 zdí výhony na 3 očka, ostatní Imncem cervence sere'zah.
·, V pa:rne:nsfoé půdě odpočaté, jaká je ~ Arménii a Baby:
Lo111'sku, po110stou, až z;avodní ~e !yto. kraje, hr:?'zny ~~ro,m:ne
iai vyno1ste jich :na, jednom prute nekoh~ - kdezfo u na~s s~oiklo,jíme 1s,e ,na1nejvýš se dvěma hrnz:ny. šlahouny, ktere mely
ov,oce, ,s,eřiežme a vyměňme jinými, ktrré pl,ody ponesou.
1

1

1

.

,

••

v

,

v·

4. O,skužinn .í k pěstuje se jako m'ali:nník a sází s:e více
k1e p\iotu, ježto větve jeh'o mají veliké os.tny, které zahbdníkiovi př,ekážejí.
M,a linník dává veliké plody ;a h:ojnost. V Krkono šíclí
v T, a,nnwaldě vyr,ábě.Jo, s:e jednou z ,ostružiin vfoo, které chutnalo j;aklo :cJ!iíah;é shie!fry.
J,ah 1od 1a. Rostlina nepiatrn;á, ačkoHv k ovocným sfromů1m
allií kieřům nepatří, př 1 ece s,e stále počítá mezi ovoce. Hla'vně
štěp1ná jahoda zahnadní svým překr,ásným a vd:echut;ný,m:
ovocem má velikou cenu hlavně u velikých měst. P:etrlQlhradsk:é, pařížské a lo1ndýnské jah:Od:árny jsou s,vými 'Oh romnými plody světomámy.
J,ahodia1žádá pudu co nejvíce pohnojenou. Sazenice 40-50'
cm 10d ·s ebe vzd:ále:né nutno státe zalévati mzředěnou hrnojúvkou. V půdě živiné, červ:enici, jsou plody větší a chutnější.
Pěstov1ání jahod v příznivém roce dá užitek v,eliký. Jedna
saz·enice j1a lmdy „Laxton nobl" dá obyčejně 15-30 plodů;
p1očíbejme jen 4 hal~ře z.a: kus, je to, výnos ohromný.
Jabodámu po 4-6 lietech přeložme do jiné řádně vyhnoj.e1né půdy. Zahmdníci vypěstovali m'noho vznešeiných ďruhů
jahod, z nichž nejlenší je Laxton, princ Albert a j. Jsou též
jahody stále plodné, jako: perla, president Viktor, St. Joseph. L'acinié s:a:zeniice možno obdržeti v pomo,Lo,gickém ústavu
v Troji u Prahy.
1
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XX. Ostatní druhy bobulovité.
1. Aingrešt - srstka. Keř, pěst~n1 ~m st11o'll;·~k. . V ~:chách
ve mnohých zahr,ad;ách u p,J1otu mene pro uz1t elk, spIS:e P'~O
'liadioist dětí 1a př1 ece pěstov1 á1ním vie velkém - ďal by ,a ngrest
hlavně u mě1st výJnps převeliký. A:ngrešt 1:11noží sev buď }'°,,ztrháním ikieře na více kusů, řízky, 1oidnoze neb sl,$chte11111m
na m1emz1a:lku (kopulov:á1ním, sed'.101váiním n1e h záfe_zem). č~m
vke pohlrnoj,en - stačí n:a: p1oďzim k10:n~:r l1ou21mc~- - , hm
více a věrtší plůdy nám podává. V Ain.glu a f:rancu mnohro
lidí živí :sie pěstěním ia'n greštu; n,a ~ejvětšíi p,liod_r jsou ,odměny ,diulka:to1v,é - kdy tak bude u ,n,a'~? Dnes m,ame m;11,ohio
druhů vel,~op1~odých, červených, zeleny,ch, hlard'kych, chlupa_tých ,a bew1s,t ných. Vín;o z angreštu j,e velmi _jem1né a chutne.
2. Rybíz in!eb červená meruzalkia1 pťěstuje s~ jako ~'ngr~št.
M,áme m:rnohio ,druhů velikých červ~ných, bily,ch a cer:nych_.
Víno z rybízu vy:novn:á s·e každému jinému ,a' P'ři tom drahému víinu z 1révy.
3. 'Malin1níJk. T1ento, výbor:ný ovuicný ~eř diaří v~'~ také ITT1~
hor:ách, v piři21nivém mce dává ovo,c e, vyhom?? stavu, ~t~rc1.
je pravou pochlo,u,tkou. Keř malinovy sp~oiko]l se s_ ~az,~o~
půdou,, 1ovš e,m v červené, V)'.h:nioj en~ půde_ no:~t~ buJn.ev ~ia ,d.a,
mrno1hlo lkir,á1siného ovoce. Neilep1e pestovah m1ahny v, ~"<:lach
půl až 1 metr od' sebe: Staré prnty _1odstra~í1?~', mlia,de_,iedlrnoroční výhony :okio·p·eme a na· podzim louzm.1c1 pohno]lme jiného ,k,eř ten nežádá.
v Trnji možnio do1s.tati maliny s ovocem červeinýni, bílým',
žlu;týim a· 10111a[n fovým.
1
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XXI. Ovocné

keře

a jich výnosnost.

1. Li 1s kový ,o,ř 1e1 ch' (Goirylus Aviel!la;n;a'). ·Teintó1 starosiov,a1n1s:ký keř má dosud málto pěstitelú ,a; pfoce dal by veliký
výnois, kdyby se folik nezanedbávat D!,e Dalimi!,o,vy kroniky:
již Př,emysl oráč, náš český kníže, liskový oříšek pěs.til 1a
11odné obci Stadicům ,a Přemyslovu veliké výsady udělil, ,a by
liiskové oříšky pěstovaly. Liskový ořech daří se všude, jen
tř1eba z jara ne'b na! podzim keř okopati, aby drůbež schio,v.ané pupy broiuka dlouhonosa oříškového (b'ata~inus 1nucum) vyzobati mohla. Nechá-li se keř zanedbaný, nemáme"
nikdy mnoce. Liskový ořech lib!;!}~ si v ůdě slí,1y~'v. ~é V_QQ'll e
a dává pl,ody vie ilfé , ':"cliu..n.1-- 1s o~y 1or,ec množíme výhonky, které od Keře vyra-·
šily. Semenem .(oříšky) množiti lísk? by se valně zdrželio·.
1
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Z mn~hých druhů lísky ·zasluhujre řední ·mí.sto IO'říšek
mandJ,orvý s červenou slupkouna~ jádře, hřebe:nčitý má velkoiu ozu enou tru u,
. !Z na ' ne
dí oříšek.
V Německu (Badensku) i ve Francii trží rolníci za ,oříšky
nťobyčejné peníze, za to k nám přijde z ciziny ovoce špatné
a p,r,ázdné.
Z lísk•orvých prutu dají se zhotoviti různé předrpěty, ho,!,e
a jinré věci. Naši oeští vičelaří měli by si více všímati lísky,
neboť z ja,r,a o:n,a diává V>Čelkáim prv:ní ra vre likou p1astvu svými
tř,ásňovitými j,elh!n;ědiami (pelem). Usk;a k nám přišla z jižní
Italie; jak svědčí jméno město Avellan·o .a zasluh:o~vala by
většího, pěs.tění hlavně na holých stráních neb take v listnatých J.esích.
· 2. Kd ,ou l,e (Cy,diorn:ia vŮlgraifis). Kdoulri spatříme je111 ~~k
v panské nreb školské z.ahradě jako keř ojediněle. Pravlrast
kdouJ.e je P:ersie · a Řecko, kde již v 6. století př. Kr. byl>a
známa. Z n1ařízení státníka Solóna musila každá ,nrevěsta
pied svatbou kdouli pojísti (plodnost). Spisov,atel Th eop,ra;;t
dělí kdoule na šl·echtěné .a divoké. Kdoule daří se v půdě
d,obré, teplé, v úkrytu a dává hojnost ovoce, které je po
odkvětu neúhledné, · ale když dozr.ává, je to zl,atý citron,
který za několik dqí po utrhnutí počne vydych!orv.ati pře
líbeznou vůni anarnas•ovou. V · Portuga lsku, fra,ncii a Mexiku
pěstují ,kdrouli ve velkém a dorostlé keře dají až 50 ko,r.
vý,těžku. Pl'oi svoji úrodnost; hásu a veliké hruškové plody
droproručuji
k pěstování . · kdouli portugalskou .a kdoul1i
z Angeru.
: i
že se o,vroce kdroule. dá upotřebiti na rozm anité, pnmo
výborné příkrmy, o tom dosud málo se ví, kdoulo,v á zavař.enina v cuk'ru, · kdoulro v,á, povidla, kdou!mr.á šťáva jsou výborné pochutiny a zdr:avotní pqživatiny. Osvědče,né druhy
kdou!ie lze dostati u firmy V. Mašek v Turnově.
3. Mi š pu l,e. K ,nrejza-jímla,vější:m oivromý,m dfovin.á.m pa.tří
mišpulový keř. Vlastním domovem mišpu!,e je východ; neznámo, jak se dost-a la mišpule ve středověku do Němec a
pmt,o snad ji Němci nazvali „germanica".
· _ Vztfrst kde je v mládí bujný, později ochabuje, než přece
keř diQlsahuje 4-5 m výšky. Mišpule d:aří se v každé poloze
a v klaždé půdě, jako špalír nese nejkrásnější ovoce na severní 1straně.
1
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Výborně rost,e na podloži hruškové, ·kdouJiové i také h!oho,vé. Na hruškové ,prodl,o,žce ne;;e mišpule brzy plody, však
také zahradníci jednoduš e zastrčí silnější větvičky mišpul e
do, země, ze kt erých vyroste tak é sazeitiička. Ovoce mišpule
je kul~té j,ako šíp'ek; v době vývinu je barvy kožené, po,tom zcervená. Zprvu má maso (dřeň) ., chuť ko.šťál,o,v-ou, ,ale
kďyž změkla a zmrzla, je výborné pikia ntní chuti. Na má:s,le
ví1 ně a cukru duš erné jsóu výbornou lahůdkou. P!Ovidl,a z miš~
pulí jsou k do stání jen v labužnických závodech, navaře-niny,
a iostatní lahůdky mišpuliov é máme z Francie.
Mišpul e by zasluhov,ala býti pěstěna místo okrasných kfovin -:- máť také pestrý list a• květ - dá ale hojnost -,ovoc:e,
hl,edaného a zdravého. Nejlepší je druh ve!koplordý rnízko
šlechtěný.
'
4. Oskeruše či jeřáb sladkopl ,o ·dý (Sorbus aucup,ari,a,
fructu du!ci). Domovem oskeruše je pohoří Hima!.aye v Asii,'
kde roste divoce jako keř. U nás v Krlmn·oších a jinde po,
horách sází se jak·o strom, aby v zimě ukazoval, cestu jeřáb
divoký - · jehož bobule se zužitkovaly na mnohý ~působ .
šťávy je řábové, s cukrem smíšené, užívá se dosud v Krkonoších v nemocech žaludečních a při · průtrži; rolníci také
. jeřábky (pI,ody) nakládají do sudů, vždy vrstvu 10 cm a na
to hrst soli, jako výborný prostředek proti nemocem dobytka.
Což pak •oskeruše, která má plody větší a chutnější, dala by
zavařeninu velmi chutnou, hledanou.
Husp énina (ma•r meláda) z oskeruše je ve Fra:ncii velmi
známa - za · to, u nás pramálo, a přece by to šlo, kdyby
hos podáři na horách objednali si rouby oskeruš e, na př .
u p. V. Maška v Turnově, to ostatní, jak s plody zacházeti,
bylo by hračkou.
.
Plody vš ech ,druhů jeřábu '{jako muk, břek, jeřab čínský,
Lord Fifes: sambucifolia, lanuginosa) mají mimo jabl'ečnou
kyselinu, jedna ostroiú, těk, avio u a druhá nia sláldl!ou a cuk'r u
podobnou - sorbin.
·
Dříví j e řábu hodí se velmi dobře k truhlářským a soustružnickým prncem a palivo má přednost před bukovým .
Oskeruše zasluhuje. aby aspoň • jeden kousek měl mís.ta
v české zah1:adě.
5. Kaštan jedlý (ca1st:a;uea vesca). Zapomenutý tento
strom dařil by se u . nás v půdách vápenitých', chráněných .
1
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vfce se pě,sto;v:al, ka:šta;ny jedlé b~ly předmětem
čilého ohchiodu dlo, Německa, dnes se k nám do1
vážejí.
K,a·š~a1n jedlý j,e krásný, košatý strom a dosahuje stárří
sta,rých dubů. Domo,v,em kia,štanu je severní Afrik,a, odkud. se
mzšířit pio oelé jižní Evropě. Při rozumném pěstění dal By
i u :nás, slušný příj'em. Ovoce je výživnou a zdnavotní p,ochioutlm:u pro 'každéhro a ze dřeva jeho dě~ají se nejvzácnější, ptáoe truhlářské a řezbářské.
· Ostatní druhy ,o,vocné, j,ak,o mandloň, smokvoň (fík), citron
a: pom:e,11mč, moruše, oliva, gran,átové jablko, svatojanský
chléb, pi.s.taoi1e, j'aponské druhy diosp~ros, jad'ov js1oiu dosud
pr.o 1na1ši ktajinu v:elmi chloulostivé; činily se pokusy, (a,l1e
nedařilo, se jim.
V,e

:s, ta1101v;ěku
1
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R,ozemáváme dvojí

řez děláme,

1. Krátký
(Obr. 36.)
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jestliže

zkr.átím.e-li

větévku hodně seřízneme.
větétvku

jen o,

třetinu.

ř1 ez_

ovocné větve_j ílí,_kdežto. krátký je osJ.abuje:
a peckiového 0V0•Ce dlouhý rez působínášazo-

1

0

.

řezu stromů.

Sázíme-li sfoomek ze šfěpnice na určité místo, hleď!ille,
aby měl irmožstv.í tenkých kořínků či vlásenic, zdravé tělo,
(!kmiein) :a pěknoH korunku. Silinější kofeiny por.a1něné a pře
trh:arné rodsitriaňme šikmým řezem, aby tány rychle se z:acelily. Řez;áiní korunky budiž mírné - kdo mnohio ořeže ko~
rUinku,, časfo, io, štípek přijde. , Prostře ·u ezat a r.á:ny (řezy)
1 opat11ně voskem z, 1 tříti" j,e to nejlepší pravidlo,.
Výhody mí.mým řezem docílené jsou:1. Vrchln:í očka d'řív,e vypučí než spodní a tím také dfone
vyvi,nou s1e k1ofeny.
2. MnlO!žství ŽiVíných látek v horních větvičkách se tím,
st11omku zachioV1á.
3. Větvičky ty s:e pramáJ.o poraní.
4. V příštím 11oice ponechaná ,očka pučí J.épe a jistěji než
kdyby s:e kmUJnka: seřízla: hned při sázení.
štěp v dioibré půďě a na slunci vyžene často 111/nohio p1
0stra,nJních hialuzek, ty hleďme v zárodku vy;š_tipovati - škod1a:
mízy 111ia větévky, které se p'O'tom b:ez,ohledině vyřezují.
Hl,eďme vždy, aby komnk;a štěpu byla vzdušn,á, ,ab'y větve
se nedrhly či nesly přes sebe; list nechť je svěží a zelený,
jin1ak' O•VIQce se nevyvine. (List je p!70 O'VO'Ce žaludkem a pro
vý,vin cel,éhio sfoomu plícemi.)
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řez

2. Dl,o:Uhý
Dlouhý
U j,á drove

řez:

---

........

-

...

-.....i

__

1

v

Obr. 36. 1. Krátký -

2. dlouhý řez.

vání p;I,odu. Krátk,éhio řezu používáme, chceme-li vysíJien'
nahmditi .novými.
--

ov_ocnLvěty~

Kde se zabý\~ají velkoo'Vlomářstvím, jako• v Americe, ram
ovocné stromy z j.ar1a neb na pod'zim pouze prořez,áv:ají.
XXIII. Zmlazování starých stromů.
. Stáv.á s,e, že starý ovocný strom počne prosÝ;cha,ti ,a tu
Je po,tř,ebí jej zmladiti. Staré proschlé větve se jednoduš1e
seřež.on, !iátny zatrou dehtem, ostatní slabší větve očistí kmen
s.e ,oškrabe, koJ,em stromu se půda na· podzim silně pohnojí
a· ,ok:ope. Z j air.a po·čne strom vesele •růsti ,a, během 3 roků
mám e novou kiornnu. Husté větve třeba opatrně proiřezá'vati.
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XXIV.

Přeroubování stromů.

do, z.ahr;ady vsadili ,a pak ošlechtili; ký div, že ovoce mnohdy
byl 0 zrůdné, d eg en erované .
Va'n Mons měl výbornou methódu pěstění no,v ých druhů.
Nashromáždiv ovoce z mladého str,omku vzešlého ze sem:enej ne z pláněte, nybrž ze stromku, ktťrý se již byl odchýli l •od pfaného stavu, · zasázel je do semeniště s výbornou
pú,dou. Když vy,ros.tly tak, ž·e mohl posouditi jejich piov,ahu,
vybra l nejlepší, podříznu! jejich střední ko-řen a zasa1dil do
výborné školky. Zde zustaly, ,až ukázaly první ovoce. Z těch
nejzdařil e jších vybral jádra a sázel opět a pěsto-val stromky,,
.až se zase ovoce ukáza lo.
Takto pokračoval stále, až ve čtvrtém neb pátém koleně
ob jevilo se poko-1:ení n,o,vé a to bylo skoro '· vždy. ušlechtilé
jakosti.
Heslem Van Mo,ns e byJ,o: Sázeti opět, opět „ázeti, sázeti
bez přestávky, to jes t celé tajemství mého umění. Tolik je
jist-o, že Van Mo-ns , vypěstil dle spisu Downíngova pře-s 20
druhů hruš ek ze semene.
Je smutno patřiti dosud na s.tromÓřadí švestko,vé, kt ~ré
je tam sázeno od kořen e, _tedy plané - nebohé stromy špatně
rostou) km en je zbabčelý a ovoce nestojí za nic. Hleďme
si vždy ·opatřiti 'š v,estkové stromky vyp:ěstěné z pecky a
1

Stává 1s1e dosti zhusta, že h10sp1oiďář čeká u mladého štěpu
orvoce .a !kld yž se po . d'louh'é době . ukáže, z,a mnoho nestojí,,
a tu j,e třebia Š'těp přer,o;ubovati , čili jin,ým osvědlčeným druh\em ,01štěpiti.
Př'er,ou:bování děje se takto: větve se seříznou v pio.Jo,vici
V1oidorov, ně, • j1sou -li si.Jnié, · zam:ažou se ,d ehtem. Strom vyžene
s,ilné leito1ro1sty, kt eré s,e -o,štěpit.Íjí za rok. Jiiný zpÚ'sob: seřezané větve se jed:nod:u:še štěpují: ~asně z ja.ra „klozí rnožk1ou" n·e b rozštěpou, je-li hodně mízy, štěpujme ·za kuru.
Takto dlocílíme brzy nové ko:ru1ny ,a šlechtíme-li n,a pHklia d
zfato:u pia4'měnou, již druhým nokem· uk,áže s e o,v oce, kr.á sná
1

j1ablíčk!a.

XXV. O

zrůdnosti

(degeneraci) ovocných

stromů.

Ze zkušenosti je známo, že některé ovooné druhy se ště
pují a mnohé nikoliv. Hlavní druhy jádrovité a· p eckorvité
u nás p,o-tř,e bují šlechtění. Stává se však, že na, pláně (sládě)
letního druhu naštěpuje hospodář druh zimní a pak je z toho
z-růda, která nemá ani "chuti ani vzhledu.
Viděl jsem ovoce, které vypěstoval hospodář: 11Ja granátové p1od1oži napěstov:al r.ouby studničné a, poysta·l z foho
zmetek (bast,aTd) nevzhledný,, bezchutný.
že se- dá z planého neb i štěpného semene vypěsto-váti
drnh nový, ~dobrý, je dnes úplně dokázá1no. Záleží a,le m,n,oho
~1a půdě, do, které se strom sází.
V pudě hluboké, če rv en icí mastné, rost e každý strom ,dlobře
~ plody jeho jsou stejně d!obré; v pudě však šp1atné, rezovité neb jíl,o-vité nedaří se žádriém u ovoci. Plody jsou zakrslé, nevzhledné a nechutné.
Náhled tent-o potvrdil a soustavně o'.svědčil také Belgiča.n
kněz Van Mons .. Byv vědecky v2!dělán a nakloně·n ovocnictví,
zabýval se po, mnoho let pěstováním nových dmhu ze semene. On se přesvědčil, že símě vzaté ze stromu starého
přinášelo :0v,oce špatnější, nežli símě ze stromu mladého.
A oo· u ·n á_s se dělo? Lidé byli před 40 Idy· rá:d,i, vy,~opali-li v I:ese pLáně třešňové neb j.abl-oňové, ~o jeďnoduše
56

I

óš l ec htěn é.

Chceme-li sami si vyp,ěstovati zdárné štěpy, h1eďme na
rychle iost,oucí dáti roub prostředně rostoucí. Na p!áně
·· málo nostoucí' nikdy nedávejme wub . pomatu ženoucí, sice
se n e dočk áfoe tak hn ed ·ovoce .a ov,oce to bude ještě J:edabylé.
Rozmnožujme staré ··osvědčené druhy a ty americké novinky, jej-ichž jména j.s,ou hrozná, k nevyslovení, nechejme
až napos le dy .
p,Iáně

PŘÍDAVEK.

XXVI. Seznam některých osvědčených a vděčných
ovocných druhů v zemích českých.

J ab lk ·a.
Let 11 í: Astrachán bílý a červený, šarlamovské, ma linov é
}etní, pa,r ména letní, rů žové vfržinsiké, šalov-é }e,t11í, hed ·vábné bílé.
Podzim 11 í: Or,áfštýnsiké, krončelské, čeHini, car Ai'e57

x.andr, skořicové, mel,01urnové, malínáč z Holovous, re,neta
zlatá Rederov,a, soudek, hranáč gdánský, k101,áč.ové (mastné)
hubičky červ ené a bílé.
Z i m :n í: Zlatá zimní p:arména, reineta Ba1uman-o,va, re:neta
velká kaselská, r. k'míno,vá, r. H arbertov a, ~r. Bhwh eimská;
r. K:ul,ono•va, panenské, lmížecí z•elené, limburské ž'luté, studničné, žebernáč bílý zimní (gdo;ulíOvé), jeptiška, . j.ablko o jí- .
nělé, kio,Že!né frnnoouzské, Pomfélie, krátkostopik,a kráI1
o vsk'á.
Hrušky.

L e t:n í ~ žitavk,a (markytka), jakub:ka česká, s,ofank'a, dě 
kanka letní, k,o~g:resovka, ,amanliska, kož enka (špinka - peregriska), ·ko.zacka.
P ,o•dzim ní: A!nžutemka, čásl!aVlk,a, H;a1rdy:ova, křivice, .
1,áhvioe Bo1sik1ova, Marie Lou,ise, pasto,mice, zvo,novk1a saská,
más,l 1 ovilťa· p,fodlolbr,á'.
•
Zim :ní: H:a!rdle,np10,ntka, korpmeč'kia, -děikia!ll'ka zim'nÍ', Říh'ova
bezjaderná, máslovka poděbradská, más!,ovk,a Sixo va, p1struž-.
ka, kr1asa:nikJa, bergamotka Esperenova, más!,o·v:k a Kanalo,va
(k řieisefická), Nehsik,a.
1

.

-

1

1

Tř ,ešně

a

višně.

I. týden ZFaní:
Májovka z Koburku, srdcovka ranná, četvená sladko viš e ň, vi•šeř1 sladká, Rámon oliv1a.
II. týden zraní:
Verder,o,va pestrá srdcovka, skl eněnka rajská, s1rdcovka
Leop,o·ldova, lyonská, skleněnka šatm ejská; císařská viš eň.
III. týden zraní:
Fromova srdoovka, skalka, Hoirtensie, eltonská, Lucinka, .
královská amarelka .
IV. týden zraní:
Choltická, ch·r upavk a Napoleonov:a, srdcovka uherská č er- 
ná, bílá španělská, chrupavka mramo'!10vá, obrovská z H edelfi'ngerů, višeň osthe1
i mská,1 velký Oobet.
V. týden zraní:
H erites, brodecká elitní, anglická s!,adkovišeň, kr{sná
Agata, nejpozdější záříj:ová .
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švestky a slívy . (dle doby zraní).
Koncem července:
šv,e stka Brněnka, slíva r.a:nná Rivero-va.
V srpnu :
Bi,o ndeková ranná švestka, švestka rainná z ·Buhlu, velkové voda, slíVia ušlechtiJiá ranná, meruňlmvá slíva, slí:va mo:ntfo1rsk:á
V září:
1Bosenskiá šve,s tka, italská . švestka, do,1anská šves,tka, dbm!ácí k,o,ř;enná, &lív.a Viktorie, Esperen1ov:a zlatá slí,Vla, čer
vená/ v,aječnice, Kirkeiova slíva.
V říjnu :
Kutinioh1órská švestka, švestk,a Lepine po·zdní, fra1nkfortská
šviestka; slívy.: dur,ainče (ka:rle).
,
. ,
,
Slivy uš1echtilié (:ri1ngló), pfod kula:ty, pone1v1ce zelene
barvy dužinJa sladká, vynikající, tuhá.
· O~ědčené ringló jsou: ranná zele1ná, velká . ring!ó, AJth!ánova ringló, Mero-ldioto,v,a• ringló, ri:ngló z Jodo1gne, Bavays~á ringló.
Meruňky.

Osvědfoné druh_y jsou: H:alubova, ~r.álovská, uherská, .ana'nasdrv·á.. mandfov.á, trevírská.

· Broskve:
Výb,omé druhy méně choulostivé jsou: Metelk!ov~, Piž,mo1Vka, h1adká, 1\4.adlenk:a, Alexandrova,, Amside,n, ~nggova
ria!hná, Venuše, OaiJa1nd,ova, ,'walesská, Waterló, Bl,a tmce .
Ořechy vlašské.
I
i I
Papírky, chřapiáče teinkosk~řepaté, královské červené .

Ořechy

lískové.

Osvědčené druhy: císařský, hř ebenovitý, Lambertův, celt-

ský, š . ·an.ělský.

Ovooe b!ohulo\l\ité.
\
(Srstka (1a :ngrešt) .
NO!Vé. dobré ·druhy : Srstka nejrnnnější, císařská, lmížeci,
Uoan'lie, · l'ndus,tri1e, nilská, Earmernva pěk1ná,, OúJ:den pu1rce.
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Merwsalk1a (rybíz).
Výbom~ dru~~ js;o~: Holandský bílý, třešňorvý, císařský
,forvený, usJ,echttly b!ly, versaiiský bílý, F.ayův úrodný.
Malinník.
Dobré druhy: Domácí červená, Superlativ, mnoho,pl:odá,
žlutá, bílá.

DODATEK.

Ostružinník:
Velké druhy js-o u: L,ukretie,
bílá ,, Ledo vec " .
,

Sfooinčivše.

tofo

stručné

dílko o

štěprařství,

I
ctěné

proli,Íme

horSiJJodiáře a přátele ovocnictví, aby ,obsah této knížky po- •

Jahod a:
No•~ější druhy osvědče;é: Car Mikuláš, Laxton nóbl, an:anas?·va, St. Joseph, perLa (stále kvetoucí); Helvetia, Margare,tt,e, 'Yater!,oo, Jean ~uskin, Kaiserův semenáč, Král Albert
Bila dama.
'

✓•

•

suzo,vali umfoměn,ě, n:ehof kdyby měl,o, bý,ti vše rdůkLadně
o ovioc:ném 1stnomu a ,keři niapsárno, nestačilo by několik knih.
T,e1nfo spiseik sestaven jes,t ,ne formě · lmspodiářského :k1atechismu, •aby čtern1ář smzumitelrně se naučil :nejh'Immějším • prnvidlům štěpařství. Zmínili jsme se též více o řezu stromů,
hla".,ně zákrsků, aby také ti, kteří mají malé zahrádečky, po
st .ěnách a k,olem pěšinek si pěsrov,aU ,o,svědčené druhy 0V1oan,é
piro raidiost. Naše vmucí př,ání je, aby oo nejdHv e milé
naše p1říbytky ,o,krášle.ny byly oVJocným věnwvím. štěprnioe
pak •a stromořadí svědomitě opatrujme, dobrými druhy ·vysazujme 'a možno-li sami štěpy si vypěstujme, aby se na
!11JáLs vypln.ilo, co pěj,e čda'kiovský:
BLah, kdo· pěsto\1al sv,é vla.sti
j,ednu růži, jeden štěp .
Zdař Bůh

/

V,eleděnému a poidnika,vému nakladatelii p. t. panu Beďř .
Tu c!ko-v i, knihkupci v Praze, v ,n ejhlubší úctě oddainý

I

far.ář

Ant. ZámJe1oník,
v P,r,a1skáčoe u Hradce Krá! 0 v1é.
1

1
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STROMYI
ovocné, alejové, ozdobné
v

KERE

j

ovocné, okrasné
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SAZENICE

na živé ploty a k zalesňování
z otevřené polohy 350 m nad
mořetJl v bezvadné jakosti lze
levně obdržeti u firmy

ANT. ŠIMON
majitel školek VE MŠENĚ
u Mělníka.

Žádejte cennik, kt~rý se zašle obratem
zdarma a:,.franco.

2000·000

ovocných stromku
a s i c e : Jabloně, hrušně, třešně,
švestky, ořechy, merunky, broskve,
angrešt a rybíz. 1,000.000 ovocných
přesazovaných pláňAt a hlohů.
P. T. překupníkům, kteří si vezmou
stromky na sklad zvláště vymineč.
nabídky. - Prospekty, plakáty a
cenniky zdarma franko zasílá
VELKOZÁVOD ŠKOLKAŘSKY

IJOSEF!

Nejlepší a

K~~LI~dc~~

č~~h~~ŠÍCH,

nejspolehlivější

SEMENA
květinová

i hospodářská dodávají
s úplnou zárukou

zelinová,

dodavatelé

c. a k. dvorní

Jiljí Kriner
v PRAZE,

Havlíčkovo

a synové

(Senov4žné)

náměstí č.

dříve v „Železných dveřích".

7

Drobný prodej: M•chalská ul. č . 18, nei!,taršf velkoo!Jcho-d semenářský
za loža,ý v r . 1744. -- Soeciality: Kvéták, bruka'!, kapusta, mrkev,
, řetkvička, petržel, špenát a j. - JAHODOVE SAZEN ,CE.

I i.iStálý sklad lýka, kokQSOvých
provazů, z;hrad. vosku a jiných zahradních
-p- Zádejte cenník! Zašle se zdarma a franko.
potřeb.

/

II

•

Česko-Budějovické školky

I'

stromové

.SEMENA
----------------------------------

., .~/ SPOLEHLIVÁ

Dr. V. BENDÍK

11 11 11
'JlflHlf11 1ur uu 1mnm1• 1m111m1 111111 111111 111m1111tti'IIJIIIJllfllllll"Hll"IIJIIIUIJIIJlllllllfllllfU" II!

na~ízejí ze svých v Rakousku-Uhersku
neJvýše položených školek 540 m.
n. m. rostliny naprosto otůžilé, hmyzu
prosté, znaHienitě zakořeněn é a to
zejména stromy ovocné vš ech druhů
a tva~ů, pláňata, bobulovité stro my
a kere, stromy. alejové, křo viny,

DODÁVÁ

JINDŘICH VANĚK
český semenářský

V PRAZE, Václavské

KONI FER Y

obchod

v Praze a r. 1912 v Písku nej výš
vyznamenané

náměstí.

Růž /E

»U ZLATÉ HUSY«.

~~~

*

Cenníky a nabídky

ochotně .

v přehojném výběru, nízké i vysokokmené. Veškeré zb oží školkářs k é
výtečné jakosti za ceny mírné.

- CENÍKY ZDARMA A FRANKO. -

~~~

W eckovy, Barešovy I
1
i Krumeichovy

_ sklenice ,
na. zava.rova.n1 ovoce.
'V'

,

.,

QOPORUČUJEME:
M. FULÍN:

ZELINÁŘSTVÍ

I
I

a

POTŘEBY ZAHRADNICKÉ OVOCNÁŘSKÉ.
POTŘEBY PRO DOMÁCNOST atd. ·
dl e cenn1
- 'ku ,, J1 " , ,, J2 " a. ,, •·" •
o

V. J. ROTT v Praze 142-1.,
MALÉ STARO MĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ.

Filiálka v Plzni, Jungmannova tř. 356.
•Žádejte cenníky zdarma a franco .

I

f

,

I

Návod, jak zaříditi zelinářské za~rady a kterak pěstovati veškeré
druhy zelenin na poli i v zahradě.
S mnoha vyobrazeními.
Brož K 2·-, v plátně váz. K 3·-.

I

DOPORUČUJEME VŠEM RODINÁM

16.

· BIBLIOTÉK-U

17.

LÉKAŘSKÝCH SPISŮ
18.

POPULÁRNÍCH ..
Redaktor docent MUDr. Panýrek.
1. O is~uc!hru, j,elh o cbor:oibá ch a krt,e~mk j,e p1ředicbá1:zieti. štršímu obecenstvu nastínil Dr. Jo se f Cís I e r, ušn~, kronÍ>
a nosní J,ékia1 ř v Praz,e. S 2 vyobr. z,a K 1.10.
2. Otyliost, di111a, crukr1ovkia,. Napsal MUDr. V. Mladějovský. 80 h.
.
.
3. Ma1Iliž1e1lstvf 1a1 jieih10 vliv c0a prfitom111é ·a budlo ud p1okio l1e1111í..
Naps1a:I MUDr. V. Wa I ter. K 1.10.
4. V,á1d!Y řie:či ,a j[alk se, j,řc!h ťhr, á!niti. Napsal MUDr. Z i km.
J.ank ,e , odborný lékař . K 1.20.
5. B,01lle1111í htarvy. Napsal MUDr. O. Zuna, K 1.20.
6. O cnové )éčbrě sv,ěOem a slu111cem. Napsal MUDr. V.
Mr ,ázek. K 1.10.
7. O p101di:~iltlle cb :a lidie:c'h niáp1aidllllých. Naps:al diooeint Dr.
A. H :evreroch. K 1.8.0.
,
8. Abe1aeldla zdlt1aví, :a ,nemoci. (Zák!. p,navid'la.) Napsal pmf.
dr. M. Jorvanovič-Batut. Auforisrova:ný překLad ze srbského od Dra K. Bulíř e . K 1.60.
9 . P!aidiOlucniae čil!i ,epHep1si,e. Píše Dr. J. Šimsa, řed. J.éč .
ústavu. 90 h.
10. Zuby ,a ji,ch oš,etiíov1á1ní. Napsal j. Jesenský, zubní
l'.ékař . S 21 ,o brázky. K 1.40.
11. Chorio!by ž1el111skié. Napsal Dr. O. Rožánek. S 20 odostr.
obr,á zky. K 3.20.
12. Kia1Ja1ry hoiíeinlí1ch dýchaidlerJ. Jich příčiny ,a rnásl,edky.
S 2 obr. Naps1al Dr. J. Cís le,r. K 1.40.
13. Mari,á:n1s1kié Lá.zniě v král. českém. Napsal V. Ml a; dě
j o v s ký, docent na české U!Uiversitě v Pnaze ·a lázeň.
J:ék1ař v Mariánských Lázních. K 1.- .
14. O 1éčbě moiíelm. Lázeňským hostům vykládá MUDr. V.
Mr ,á z .ek, prakt. 1ékiař a halneo,l og v Praze. K 1.40.
15. Vole čili tlustý klrk' a o ch'oroháéh ští:tné žlázy vůbec.
Se 7 pův . obr. Napsal MUDr. D. Panýrek, ope1r,atér
v Praz,e . K 1.60.

19.

1

1

•

20.
21.
22.
23.

D, ět·S:k1é ,n emod. I. O ošetřování novoroz 1 e1nců a ko,jeinců .
Se 7 obr. Naprsal MUDr. č. Klik'.!. K 1.60.
Vadly S1r1dle,cini!, zkorn1a1t,ě1ní te p1en a o některých jiných _
cho:rrobách srdoe a cévstva. Naps,a l Dr. Jan Stock, obvodní J:ékiař v1e Sk1a,l sku. K 1.-.
T1a bá,k, pěstov.ání, výroba jeho a zejména zdravo<tní význam pochutiny této. Napsal Dr. V. Wa I t e r, c. k. vrchní
okr,esl1'Í lékař v Ml. Bolesl1a,vi. K 1.-.
Ka~ e:I'. Napsal MUDr. Theo,dor ·Novák, ext. l'ék1a-ř
vš-eiobrecné nemocnice v Praze. Se 4 pův. obr:azy, kre-slrenými auto,,e m . 90 h.
O léč·en,í chror1o!b nervových zv'l:áště el1ektřin;o111,, N ap;;1a:l
MUDr. V. Víte k, odborný léka,ř chorob nervových
v P:r-az,e . 80 h.
Léoe1ní vo:do1u. širší intelligenci objasňuje MUDr. V oj t.
Mr .~ z,ek. S illustr. od MUC. V. Frnky. K 1.50.
O 1s o1uchroti1ná,c h čili ~ube.r kulos1e piJic a jaik p roiti ní boj.oivra ti. N:apsal MUDr. Em. Sem ,erád, městský fysik
v Mladé Borl.esfa·vi. 70 h.
Jalk žíti d!lio1uhý živ,ot. (Makrobiotika.) Napsal MUDr. Fr.
N avriátil (Arco). 70 h.
T, ě:ho~eins•~ví,, p1or,od! ,a šestin1edlě 1l:í. Napsal MUDr. K. Bulíř, mě.st. okr. lékař v Pr,a,z1e. Se 14 vyohr. K 1.-.
Cbroroby ž,a1ltudle•č1111í. Naprsal MUDr. J. Peyr, pr'flkL lékař
v Praz:e. · Se 7 vyobr. K 1.20.
O hior1erčc:e ,a j e1jím Mč-e:111í. Napsal Dr. Vladislav Mlad'ějovs ký, soukr. docent na čes . univ. pražské. K 1.-.
Hubenost, j,e,j í význiam 1a lié,oe1ní. N apsa.I MUDr. V oj t.
Mr ,á z :ek, ř,editerl lázní v Letinách a odborný ·· lékař ·
v Praz,e. K 1.20.
Z,á:vriaf 1~ jiné cho:r oby nervové. Napsal MUDr. V. Vít ,ek, odb. lékař chorob nervových v Praz,e. 80 h.
O š,e!ďiv,ění a barvení vliasů. Napsal Mag. Pharm. Bedř .
Muráv ,ek. K 1.30:
živ,ot p10MaV111í ,a, chor,oby n1erv'01v:é. Naps,al Dr. R. Adamík. 60h.
Stm1utír šíj e,. Naps,a l MUDr. D. Panýrek, o,p1eratér a
měs>tský šk,orlní lékař. 80 h.
R,evma. Nrap1s al Dr. Vratislav Kučera, sprolumajitd a
řídící lékař vodoléčebného ústavu v Praze, v Iétě ordin.
l'ékař v Píšť1anech . K 1.20.
1

1

1

1

1

24.
25 .
26.
27.

28.
29 .
30.
31.
32.

1

1

1

1

33. P10Jhiavnf C'l11orr1olby. (Kap1aV'k1a, ša1n1k r, syfilis.) Napsal
, MUDr. Kare 1 He 1b i c h, pmktický lékař v Pr:a,z,e. K 1.40.
34. l schias. Napsal MUDr., V. Víte k, odborný léka,ř v Praz,e.
60 h.
35. O choirobách leidivi:n. Napsal MUDr. K. Bu 1í ř, městský
okresní lékař v Praze. 90 h.
36. Zá:k'Jta:dy ,di,éte tiky. Napsal MUDr. Otakar Ko,se, souikr.
docent če'Ské university, primář zemské nemocnice v Olomouci. K 1.-.
37. Choroby diu~e v111í, jejich příčiny a j,ejich l[éčení. Napsal
MUDr. Richard Adamík, odborný lékař nemocí nervových a duševních. 80 h. ,
38. Choroby sti9e:vní. (Katary, zácpa, haemoro-idy a hlístové.)
Napsal Dr. V. Pieyr, praktický I,ék,ař v Praze. S 8 vyobrazeními. 80 h1al.
39. Spáfa. Napsal MUDr. Pan ý r ,e k, operatér a městský
školni' lékař. K 1.-.
40. O léčbě p odlnebím a mísit,ech klim:artických se zvláštním
zřetelem k nervose. Napsal MUDr. V. Mrázek, odborník pro baln,eologii v Praze. ředitel lázní v Letinách. 80 h.
41. Hygiena hlasu. Napsál MUDr. D. Panýrek, operatér,
lékař král. česk. zemsk. Národního divadla v Praze.
S 19 vyobraz,eními. K 1.-.
42. N ervois1a 1a j1e·jí Mč,ení. širšímu obecenstvu nastítnil MUDr.
V. Mráze k, ředitel lázní v Letinách a odborný lékiař
v Praze. Druhé, rozšířené vydání. K 1.20.
43 . Mlad:á matka. Průvodce ženy za její pohlavní činnosti.
Naps,al MUDr. Vladislav Kurka, lékař v Motyčíně.
S četnými vyobrazeními. K 3.~.
44. O rrozumtnlém p,ěs,tělní kr,á,s y těl!e1sn,é. Napsal MUDr. V.
Mrázek. K 1.-.
45. O nroiviotvarech (n,á:dlor eich), zvláště •O ra,k,ovi1ně. N apsial
doc. MUDi:. D. Panýrek. K 1.20.
46. úraz 1a1n,ervois,a. Na psal doc. MUDr. V. Víte k. 60 h.
1

1

1

1

1

Každý svazek v plátně vázaný o 80 hal. více. Pio štou vždy·
. o 10 h'al. více. V dalším vydávání se pokračuj,e.
Nakladatelství

HEJDA & TUČEK,
v Praze II., Karlovo nám.

č.

26.

knihkupectví

•

