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Cíle 
1. konzervace dřeviny - ošetření a ochrana existující dřeviny
2. rozvíjení hodnoty - přemnožení a výsadba  

Metodika
1. Základní teoretický průzkum
2. Mapování – terénní průzkum
3. Sběr a pomologická testace, popis a determinace odrůd
4. Uchování resp. reprodukce materiálu
5. Založení nové výsadby

MONITORING OVOCNÝCH DŘEVIN



1.  Teoretický průzkum

Celoroční činnost (i mimo vegetační období)
Zdroje:

- archivní
- literární
- personální zdroje 

Archivní materiály
- zápisy, nařízení, kupní smlouvy
- zakládání zemědělských, zahradnických, ovocnických spolků
- zahrádkářské svazy, JZD 
- pořádání výstav 

- seznamy vzorků
- vystavovatelé – adresy





Literatura 

brožury
příručky
sborníky
periodika 

Zahradnické listy
Ovocnické rozhledy
Časopis českých zahradníků
Přítel zahrad
Milotický hospodář
Zahrádkář
- popisy krajových odrůd !

nabídky školkařských závodů
obecní kroniky



– knihy
- vlastivědné,
- národopisné
- zemědělské
- ovocnické (pomologie)

→ historické rajonizace odrůd – doporučené odrůdy



Odrůdová rajonizace

• První rajonizační záměry již za Rakousko-Uherska. 
Např. Kraj Brněnský byl rozdělen do 7 “přirozených oblastí”. 
Každá oblast byla charakterizována určitou nadmořskou výškou, 
průměrnou roční teplotou, průměrnými ročními srážkami a 
rozmanitým půdním pokryvem. 
Tyto “přirozené oblasti” byly pravděpodobně utvořeny také podle 
hledisek ekonomických - obchodní cesty 

• První usměrnění sortimentu - 1873 
- kongres 172 středoevropských pomologů na světové výstavě

ve Vídni. 
- Kročákův návrh:  pro celou oblast Moravy
jabloně: ´Míšeňské´, ´Panenské české´, ´Kaselská reneta velká´, 

´Parména zlatá zimní´, ´Kožená reneta zimní´, 
případně´Špitálská reneta´ a ´Karpetin´

hrušně: ´Císařská hruška´, ´Dielova máslovka´, ´Pstružka´ a ´Virgule´. 



• V roce 1885 - revize návrhu, pro Moravu doporučovány:

Odrůdy jabloní - stolní: ´Kalvil bílý zimní´, ´Grávštýnské´, ´Car Alexandr´, 
´Kanadská reneta´, ´Kanadská reneta pruhovaná´, ´Londýnský jadernáč´, 
´Míšeňské´, ´Korunní reneta´, ´Karmelitská reneta´, ´Kožená reneta podzimní´, 
´Orleánská reneta´, ´Parména zlatá zimní´, ´Ribstonský jadernáč´, ´Blenheimská
reneta´, ´Hoyova reneta´.
Odrůdy jabloní - hospodářské: ´Malinové červené podzimní´, ´Kardinál žíhaný´, 
´Pastopf´, ´Šampaňská reneta´, ´Červené tvrdé´, ´Panenské české´, ´Červené
jablko holubí´, ´Gäsdonská reneta´, ´Lesklá reneta´ (´Míšeň kulatá´), ´Míšeňské
cibulkové´, ´Parkerovo´, ´Pruháč zimní´, ´Cigánky´, ´Strýmka´, ´Hedvábné bílé
zimní´.
Odrůdy hrušní - stolní: ´Dielova máslovka´, ´Máslovka dřevobarvá´ (´Hájenka´), 
´Císařská´, ´Colomaova máslovka´, ´Capiaumontova máslovka´, ´Komperetka´,  
´Koporečka´, ´Hardyho máslovka´, ´Děkanka zimní´, ´Kolmarská zlatá´, 
´Virgule´, ´Boscova lahvice´, ´Napoleonova máslovka´,  ´Avranšská´. 
Odrůdy hrušní - hospodářské: ´Máslovka římská´, ´Lipská ředkvovitá hruška´, 
´Solnohradka´, ´Šídlenka´, ´Kořenka´, ´Vařivka kulatá´, ´Baby´, ´Kraviny´, 
´Kočičí hlavy´, ´Vinařka podlouhlá´, ´Vinařka kulatá´, ´Vinařka vlašská´, 
´Romeltova velká´, ´Žlutá trpká´ ´Vinařka Netlerova´, ´Pláně z Einsiedlu´, 
´Vinařka švýcarská´.



• V roce 1904 - schválen tzv. “Normální výběr ovocných odrůd”.
Do každého obvodu doporučeny odrůdy hromadně a v rámci 
každého obvodu podle poloh (nižší, střední, vyšší)
- odrůdy pro domácí zahrady, sady, pro výsadbu polí, 

pro osázení cest a silničních stromořadí a pro pěstování zákrsků. 

• Revize sortimentu v roce 1924
- redukce počtu odrůd (cca na polovinu)

pro kraj Brněnský ponecháno 20 odrůd jabloní, 19 hrušní

• Zima v roce 1929
- nejhůře postiženy zemědělsky významné oblasti v nižších    

polohách, hornatější kraje méně
⇓

• Kamenický (1933)
V Moravskoslezské zemi bylo rozlišeno 10 ovocnářských oblastí, 
Na území kraje Brněnského bylo doporučováno 34 odrůd jabloní a 
22 odrůd hrušní (hlavní a vedlejší odrůdy) 



• Směrný ovocný sortiment pro zemi moravskoslezskou (1940)
- ovocný sortiment dále zúžen: 

Hlavní odrůdy jabloní: ´Grávštýnské´, ´Lebelovo´, ´Gdánský
hranáč´, ´Landsberská reneta´, ´Panenské české´, ´Baumannova
reneta´, ´Boikovo´.
Vedlejší odrůdy jabloní: ´Průsvitné žluté´, ´Charlamowski´, 
´Croncelské´, ´Bernské růžové´, ´Krasokvět žlutý´, ´Vilémovo´, 
´Jadernička´, ´Strýmka´, ´Wagenerovo´, ´Sudetská reneta´, 
´Parména zlatá zimní´.
Hlavní odrůdy hrušní: ´Clappova máslovka´, ´Williamsova
čáslavka´, ´Šedá letní´ (´Špinka´), ´Hardyho máslovka´, 
´Charneuská´, ´Boscova lahvice´.
Vedlejší odrůdy hrušní: ´Blanketka´ (´Piksálka´), ´Křivice´, 
´Dielova máslovka´, ´Pastornice´, ´Pařížanka´, ´Červencová pestrá´.



• V roce 1943 vydal Českomoravský svaz zahradnicko-vinařský nařízení
školkařským podnikům 

- povinnost naštěpovat 60 % jabloňových odrůd nejvíce žádaných, 
30 % odrůd méně žádaných a zbylých 10 % podle vlastní volby. 

U hrušní byl procentický poměr 70:20:10. 
• V roce 1946 - ovocnářské rajony, navržen zúžený sortiment podle 

jednotlivých ovocných druhů bez ohledu na správní území. 
• V roce 1947 - stanoven základní sortiment ovocných odrůd pro 

všechny oblasti kraje Brněnského: 
Hlavní odrůdy jabloní: ´Panenské´, ´Baumannova reneta´, ´Boikovo´, 
´Landsberská reneta´, ´Gdánský hranáč´, ´Strýmka´. 
Vedlejší odrůdy jabloní: ´Jesenická reneta´, ´Ontario´, ´Coxova reneta´. 
Pro jednotlivé oblasti navíc schváleny další vedlejší odrůdy. 
Např. pro oblast malohanácko-tišnovskou: ´Parména zlatá zimní´, 
´Jadernička moravská´, ´Reneta šarlatová´ (asi ´Šarlatka boračská´). 

• Hlavní odrůdy hrušní: ´Hardyho máslovka´, ´Charneuská´, ´Boscova
lahvice´, ´Křivice´, ´Lucasova´, ´Pařížanka´, ´Pastornice´.



• V roce 1949 po novém správním uspořádání vydalo Ministerstvo 
zemědělství krajské ovocné sortimenty. 

Pro kraj Brněnský byly doporučeny:
Jabloně - hlavní odrůdy: ´Panenské české´, ´Baumannova reneta´, 

´Boikovo´, ´Landsberská reneta´, ´Strýmka´.
Jabloně - vedlejší odrůdy: ´Parména zlatá zimní´, ´Jesenická reneta´, 

´Ontario´, ´Coxova reneta´, ´Gdánský hranáč´, ´Krasokvět žlutý´.
Jabloně - zákrskové odrůdy: ´Parména zlatá zimní´, ´Jesenická reneta´, 

´Ontario´, ´Coxova reneta´, ´Parkerovo´, ´Wagenerovo´, ´Jonathan´.
Hrušně - hlavní odrůdy: ´Hardyho máslovka´, ´Pařížanka´
Hrušně - vedlejší odrůdy: ´Clappova máslovka´, ´Charneuská´, 

´Křivice´, ´Thirriotova máslovka´, ´Madame Verté´, ´Pastornice´, 
´Williamsova čáslavka´.



• Macoun (1947) - oblasti s přibližně stejnou odrůdovou skladbou 
(podle klimatických podmínek a intenzity zastoupení ovocných 
druhů) v jednotlivých soudních okresech. 

• Po roce 1948 - specializace a soustřeďování ovocnářské a 
školkařské výroby. 

• V roce 1950 vypracovalo Ministerstvo zemědělství z podnětu 
zemského inspektora M. Vávry postup při plánování a povolování
výsadeb v Brněnském kraji. 

Prof. Vávra - metoda rekognoskace území (zhodnocení
stávajících ovocných porostů, jakosti půdy a polohy), vymezení
vhodných tratí k osázení ovocnými stromy, vypracovány plány 
s detailní druhovou i odrůdovou náplní.



• V roce 1957 vydal VÚO v Holovousích (Ing. K. Kohout) oficiální rajonizaci
pro všechny kraje, oblastní sortimenty pro ovocnářské rajony
Podle těchto sortimentů měli školkaři povinnost naočkovat 90 % podnoží, 
zbylých 10 % podle vlastní volby 
Navržené zúžené sortimenty byly zaměřeny tržně a na velkovýsadby, 
výhradně pro kmenné tvary. 
Jednotlivé kraje rozděleny do  obvodů,  pro každý obvod  doporučeny odrůdy 
v procentickém podílu. 
Pro obvod II. (okresy Tišnov, Blansko, Boskovice, Moravská Třebová, 
Vyškov) byl sortiment následující:
Jabloně: ´Baumannova reneta´ (5 %), ´Boikovo´ (5 %), ´Boskoopské
červené´ (20%), ´Matčino´ (10%), ´Ontario´(5%), ´Panenské české´ (10%), 
´Parména zlatá zimní´ (15 %), ´Strýmka´ (4%), ´Vilémovo´- typ Tišnovský-
Dolnoloucké (13%), ´Wealthy´ (3%).
Hrušně: ´Boscova lahvice´ (15%), ´Clappova máslovka´ (10%),  ´Hardyho
máslovka´ (5%), ´Charneuská´ (5%), ´Lucasova máslovka´ (10%), ´Madame 
Verté´ (10%), ´Pařížanka´ (15%), ´Williamsova čáslavka´ (20%).



• V současnosti 
- neexistuje odrůdová rajonizace 
- pouze doporučení u jednotlivých odrůd 
(hodí se pro vyšší polohy, do teplých oblastí apod.)



Personální zdroje
• ovocnáři
• bývalí předsedové JZD
• zahrádkáři
• kronikáři
• učitelé
• duchovní
• pamětníci  









Dotazníková akce

respondenti
- laici
- zahrádkáři
- obecní úřady



2.  Mapování – terénní průzkum

a) Část grafická
- zjištění výskytu ovocných dřevin, zakreslení do map

b) Část textová, tabulková
- popis lokalit,  hodnocení parametrů dřeviny 

Záznamy:
- „ruční“ – mapy, tabulky, textová část 
- digitální – GPS, GIS 



Grafický záznam

– lokalizace, zakreslení porostu a jedinců do mapového  
podkladu

1. Lokalizace porostu

Pro GIS  - standardní mapové dílo ČR: 
(Základní mapy 1:10000, Státní mapy odvozené 1: 5000)
– zaznamenání hranice plochy nebo linie většího porostu
- porost je přesně lokalizován zeměpisnými souřadnicemi 

Využití aktuálních nebo historických leteckých snímků
(1:10000, 1:5000)

Pro „ruční“ zpracování
- Katastrální mapy, Mapy evidence nemovitostí
(1:2280, 1:2000)



1:2280



Ortofotomapa



Letecký snímek – viz. http://www.mapy.cz/



Letecký snímek historický– viz. http://www.mapy.cz/

2. vojenské mapování 1806-1869



Letecký snímek – viz. http://earth.google.com/download-earth.html



2. Lokalizace jedinců

Katastrální mapy, mapy evidence nemovitostí: 1:1000, 1:2000
Zhotovení plánků ve vhodném měřítku (1: 1000 – 1: 500)

Označení plochy (porostu ) a jedinců - identifikační kód
např.: 
1. písmeno – počáteční písmeno obce
2. písmeno – označení lokality
1.+2 = kód plochy - identifikace porostu
3. číslo – pořadové číslo stromu
1+2+3 kód konkrétní dřeviny v databázi

Možnost zohlednění některých popisných charakteristik 
(např. druh dřeviny)
Vyznačení v mapě – křížek, kolečko



Ruční zaznamenání do tištěné ortofomapy

katastr Bylnice, 2005



Digitalizace v prostředí GIS 

katastr Bystřice pod Lopeníkem



Možnost zhotovení podrobnějšího plánku ve vhodnějším měřítku



Tabulková část

Terén - mapovací karty

Popisné charakteristiky:

1) Údaje o sadu 
- označení – identifikační kód
- druhové zastoupení
- stáří stromů
- travní podrost 
- údržba

V prostředí GIS – připojení ke grafickému (mapovému) 
záznamu prostřednictvím identifikačního kódu

Tabulkový procesor (např. MS Excel), upravené databáze 
(FoxPro, MS Access)



EXTENZIVNÍ SADY - MAPOVACÍ KARTA 

Označení:
Mapovatel: Stanislav Boček Datum:
Vlastnický vztah:      soukromý        obecní        firma        jiný        ???

podrobnosti a zdroj:

Druh ovoce a %: převažující:
jiné a další:

Stáří stromů:   mladé     optimální      staré      přestárlé       významně různý věk  
podrobnosti:

Kondice stromů:        dobrá          přijatelná          horší
podrobnosti:

Travní podrost:     druhově bohatý         průměr         druhově chudý
  udržovaný       částečně udrž.       neudrž.       přílišné zásahy
podrobnosti:

Další údaje:

Mapování v CHKO Bílé Karpaty, v letech 2003-2006
(projekt VaV/620/10/03 Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení
a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity) 



2) Údaje o jedinci (stromu)
a) druh
b) odrůda
c) stáří
a) biometrické údaje

- výška stromu (výškoměr)
- výška kmene, šířka koruny, průměr kmene   

(výčetní výška 1,3 m), 
- objem koruny (V= š2*v/1,91)

kde š - průměrná šířka koruny, v - výška koruny

c) Zdravotní stav
napadení chorobami a škůdci
délka přírůstků,   
velikost sklizně,
jiné poškození ...
- 9 bodová stupnice, % vyjádření



VÝZNAMNÉ OVOCNÉ STROMY - MAPOVACÍ KARTA 

Lokalizace: Datum:
Mapovatel: Označení stromu:
Poloha stromu v rámci sadu:
Druh ovoce: Výška kmene: Stáří stromu:
Kondice stromu:    velmi dobrá       dobrá       přijatelná       horší       špatná

podrobnosti:

Odrůda: Určoval:
Další údaje:

Mapování v CHKO Bílé Karpaty, v letech 2003-2006
(projekt VaV/620/10/03 Využití krajových odrůd ovocných dřevin pro udržení
a obnovu krajinného rázu v CHKO Bílé Karpaty a pro záchranu biodiverzity) 



Napadení strupovitostí jabloně (Venturia inaequalis) 
či strupovitostí hrušně (Venturia pyrina)
– hodnotí se v červenci na 
(Paprštein, F., Blažek, J., Lánský, M. Differences in incidence of scab on apples
planted as single cultivar plots and in mixed orchard of germaplasm depository. 
Zahradnictví – Hort. Sci. (Prague), 1999, 26 (2), p. 41–44, ISSN 0862–867X.)

Hodnota Charakteristika napadení
1. většina listů je velmi silně napadena (více než 20 silně sporulujících lézí) 

nebo je napadena převážná část povrchu listové čepele (více než 50 %), 
listy předčasně opadávají = velmi silné napadení

2. 10–50 % listů je velmi silně napadeno (více než 20 silně sporulujících lézí)  
nebo je většina listů silně napadena (10–20 silně sporulujících lézí) = silné
až velmi silné napadení

3. méně než 10 % listů je velmi silně napadeno (více než 20 silně
sporulujících lézí) nebo je část listů (10–50 %) silně napadena (10–20 silně
sporulujících lézí) = silné napadení



Pokračování

Hodnota Charakteristika napadení
4. méně než 10 % listů je silně napadeno (10–20 silně sporulujících lézí) nebo 

méně než 40 % listů je slabě napadeno (méně než 10 lézí)
= střední až silné napadení

5. méně než 10 % listů je slabě napadeno (méně než 10 lézí) nebo méně než 40 
% listů je nepatrně napadeno (méně než 4 léze)
= střední napadení

6. méně než 10 % listů je nepatrně napadeno (méně než 4 léze) nebo na méně
než 30 % listů se vyskytují jednotlivé malé léze
= slabé až střední napadení

7. pouze jednotlivé malé léze na méně než 10 % listů
= slabé napadení

8. nepravidelné chlorotické nebo nekrotické léze bez sporulace
= velmi slabé napadení

9. žádné příznaky napadení = bez napadení



Napadení výhonů padlím jabloně
(Podosphaera leucotricha)
- hodnotí se v červenci
(upraveno podle: Blažek, J. Výběr genotypů jabloní
s komplexní odolností proti strupovitosti a padlí. 
Vědecké práce ovocnářské, 1999, 16, s. 83–90. ISSN 0231–6900)

Hodnota Četnost napadení letorostů, listů, Charakteristika napadení
květních a listových růžic (%)

1 80 – 100 velmi silné napadení
2 60 – 80 silné až velmi silné napadení
3 40 – 60 silné napadení
4 20 – 40 střední až silné napadení
5 10 – 20 střední napadení
6 5 – 10 slabé až střední napadení
7 1 – 5 slabé napadení
8 do 1 velmi slabé napadení
9 0 bez napadení



Celkový zdravotní stav stromu
1… kritický (zcela odumřelý strom, nad povrchem půdy neživé torzo, v místě

kořenového krčku možnost tvorby výmladků)
2… velmi špatný (strom z velké části odumřelý, na kmeni či v koruně jen 

ojedinělá tvorba „vlků“, vitalita stromu velmi slabá)
3… špatný až velmi špatný (silné poškození, viditelné poškození kmene, 

koruny, tvorba dutin, výrazné obrůstání „vlky“, vitalita slabá, poškození
přesahuje 3/4 koruny)

4… špatný (značné poškození koruny, proschlé partie zasahují až do 2/3 koruny,  
ojediněle se tvoří „vlkovité partie“)

5... zhoršený (prosychání zasahuje do 1/2 koruny) 
6… průměrný (střední poškození, prosychání koruny zasahuje do starších partií, 

rozsah poškození do 1/3 koruny)
7… dobrý (mírné poškození a prosychání v rozsahu do 1/4 koruny, ojedinělé

prosychání jednoletých partií)
8… velmi dobrý (téměř zdravý strom, ojedinělé poškození)
9… vynikající (zcela zdravý strom, vitální, bez vizuálního poškození kmene a 

partií koruny) 



Velikost sklizně u jádrovin (odhad v kg/strom)    
0  … žádná
1  … velmi malá (do 1 kg )
2  … velmi malá až malá (1 - 10 kg)
3  … malá (10 - 25 kg)
4  … malá až střední (25- 50 kg)
5  … střední (50 - 80 kg)
6  … střední až velká (80- 120 kg)
7  … velká (120 - 160 kg)
8  … velká až velmi velká (160-200 kg)
9 … velmi velká (více než 200 kg)



Velikost sklizně u slivoní (odhad v kg/strom)
0   … žádná
1   … velmi malá (do 1 kg )
2   … velmi malá až malá (1 - 2 kg)
3   … malá (2 - 4 kg)
4   … malá až střední (4-10 kg)
5   … střední (10-20 kg)
6   … střední až velká (20-30 kg)
7   … velká (30-40 kg)
8   … velká až velmi velká (40-50 kg)
9   … velmi velká (více než 50 kg)



Přírůstky – délka jednoletých výhonů

– hodnotí se během vegetačního klidu

1   … velmi krátké (do 10 mm)
3   … krátké (10 – 50 mm)
5   … středně dlouhé (50 – 150 mm)
7   … dlouhé (150 – 300 mm)
9   … velmi dlouhé (nad 300 mm)



Stromové znaky a vlastnosti

– zvláštnosti morfologického utváření nadzemních orgánů:

- letorosty, výhony - délka, síla, tvar, plstnatost
- charakter plodnosti a typ plodonosného dřeva
- list (velikost, tvar, zbarvení, lesk)
- květ (barva, velikost, tvar, překrývání plátků, 

ranost a doba trvání kvetení)

Malus floribunda ve fenofázi růžového poupěte



Zajímavé vlastnosti a znaky stromů

- nápadně světlý list: 

´Signe Tillisch´, ´Londýnské´, ´Landsberská reneta´

- drobné husté olistění: 

´Matčino´, ´Panenské české´

- nápadné velký list: 

´Boskoopské´, ´Průsvitné letní´, ´Lebelovo´

- tvarově zvláštní list: 
srdčitý - ´Lebelovo´
člunkovitý - ´Ribstonské´
zhranatělý a zvlněný - ´Watervlietské mramorované´
podlouhlý - ´Krasokvět žlutý´



- pravidelná koruna: 

´Strýmka´, ´Croncelské´, ´Vlkovo´, 

´Panenské české´, ´Batul´

- převislá koruna: 

´Malinové hornokrajské´, ´Římské´, ´Krasokvět žlutý´

- vybarvování listů: 

´Watervlietské mramorované´

´Boskoopské´

´Batul´



Plodové znaky a vlastnosti, poškození plodů chorobami a 
škůdci

• průměrná hmotnost 1 plodu (g)
– zprůměrňování hodnot nejméně 5 plodů

• tvarová a velikostní vyrovnanost plodů (9 b stupnice)
• celkový vzhled plodů (9 b stupnice)
• chuť plodů (9b stupnice)
• napadení (poškození) škůdci: obaleč jablečný, pilatka jablečná, 

zobonoska ovocná, pupenoví obaleči apod. (9b stupnice)
• napadení (poškození) chorobami: strupovitost jabloně, 

strupovitost jabloně,  fyziologická skvrnitost plodů, padlí
jabloně, moniliová hniloba plodů, šarka švestky apod. 
(9b stupnice)



Příklady klasifikace

Napadení plodů moniliovou hnilobou  
(Monilinia fructigena, Mnilinia laxa)

1   … velmi silné ( napadeno nad 75 % plodů)
3   … silné ( napadeno 50 – 75 % plodů)
5   … střední ( napadeno 25 – 50 % plodů)
7   … slabé ( napadeno do 25 % plodů)
9   … bez napadení

Napadení šarkou švestky  
(Plum Pox Virus – PPV)

1   … strom infikován (vizuální symptomy patrné)
9   … neinfikováno (bez vizuálních příznaků)

( možno použít i stupnici intenzity příznaků, tj. škálu hodnot 1-9)



Celkový vzhled – atraktivnost plodů
1   … velmi málo atraktivní
3   … málo atraktivní
5   … středně atraktivní
7   … atraktivní
9   … velmi atraktivní

Vyrovnanost plodů ( tvar, velikost, vybarvení)
- hodnotí se ze vzorku o hmotnosti nejméně 5 kg, 

při malé sklizni 1 kg

1   … zcela nevyrovnané
3   … málo vyrovnané
5   … středně vyrovnané
7   … vyrovnané
9   … velmi vyrovnané



Chuť dužniny (orientačně v terénu)

1… extrémně špatná
(2… velmi špatná)
3… špatná
(4… špatná až průměrná) 
5… průměrná
(6… průměrná až dobrá)
7… dobrá
(8… velmi dobrá)
9  … výborná



Organoleptické hodnocení plodů (degustace)

KLASIFIKAČNÍ STUPNICE ÚKZÚZ
Ohodnocení odrůdy je dané prostým součtem bodů všech 7 hodnocených znaků
a vlastností:

1) VZHLED PLODU
Hodnotí se na základě celkového estetického dojmu, kterým na nás plody působí. 
V úvahu bereme zejména velikost, tvar, vybarvení i tvarovou vyrovnanost plodů

1- plody nevyhovující ani tvarem ani vybarvením, ani velikostí - odpudivý
2-
3- nepěkný
4-
5- průměrný
6-
7- pěkný
8-
9- optimální velikost (140-180 g), vynikající tvar a vybarvení, lákavý, krásný



2) VŮNĚ PLODU

1- velmi silná, nepříjemná
2- silná, nepříjemná
3- slabá, nepříjemná
4- zcela neznatelná
5- slabá, nevýrazná. šťavnatá
6- slabá, příjemná
7- silnější, příjemná
8- silná, příjemná
9- velmi silná, příjemná

3) CHARAKTER SLUPKY
(hodnotíme podle dojmu tloušťky a pevnosti)
1- velmi silná a pevná, při jídle silně vadí
2-
3- silná, při jídle vadí
4-
5- střední, znatelná, ale nevadí
6-
7- tenká, téměř neznatelná
8-
9- velmi tenká a křehká, při jídle neznatelná

4) KONZISTENCE DUŽNINY
(hodnotíme na základě dojmu pevnosti, soudržnosti a zrnitosti)
1- zcela nevyhovující, tuhá, hrubozrnná, řídká
2- velmi nevhodná
3- méně vhodná, drsná nebo částečně moučnatá
4- podprůměrná
5- průměrná, střední
6- nadprůměrná
7- velmi dobrá, kvalitní
8- vynikající
9- ideální, jemná, křehká, velmi šťavnatá



5) ŠŤAVNATOST DUŽNINY
(hodnotíme podle subjektivního dojmu)
1- suchá
2-
3- málo šťavnatá, sušší
4-
5- středně šťavnatá
6-
7- silněji šťavnatá
8-
9- velmi silně šťavnatá

6) CHUŤ PODLE KYSELOSTI A 
SLADKOSTI DUŽNINY
1- kyselá
2- slabě kyselá
3- navinulá až kyselá
4- slaběji navinulá
5- sladce navinulá
6- navinule sladká
7- nasládlá
8- sladká
9- velmi sladká

7) CHUŤ PODLE CELKOVÉHO DOJMU
1- velmi špatná
2- špatná, podřadná, fádní
3- podřadná
4- horší
5- střední
6- mezistupeň
7- dobrá, aromatická nebo renetovitá
8- mezistupeň
9- vynikající, lahodná



KLASIFIKAČNÍ STUPNICE VŠÚO Holovousy s.r.o.

Ohodnocení odrůdy je dané součtem bodů za: 
vzhled plodu + vůně plodu + charakter slupky (opačné pořadí než u klasifikátoru 
ÚKZÚZ – viz níže) + konzistence dužniny + šťavnatost dužniny + 2 x chuť
podle celkového dojmu 

CHARAKTER SLUPKY

1- velmi tenká a křehká, při jídle neznatelná
2-
3- tenká, téměř neznatelná
4-
5- střední, znatelná, ale nevadí
6-
7- silná, při jídle vadí
8-
9- velmi silná a pevná, při jídle silně vadí

Poznámka: 
Chuť podle kyselosti a sladkosti dužniny se hodnotí, ale do celkového součtu nezapočítává.



Příklad 

Možnost řešení případu několika 
různých odrůd naroubovaných 
na 1 stromě



3.  Sběr plodů a pomologická determinace odrůd

Sběr plodů – sezónní záležitost
- minimální počet 3-5 plodů u jádrovin, u peckovin 10 ks,
- charakteristické, zohledňující variabilitu znaků, 

zejména tvar a velikost
- neodebírat plody špatně vybarvené, malé či extrémně velké,     
deformované, různě poškozené – mechanicky (kroupy) či 
chorobami, škůdci (mšice, mery)

Papírové sáčky – popis tužkou
Mikrotenové sáčky



Pomologická literatura
•Boček, O.: Pomologie. 2.vydání, SZN, Praha, 1953, 216 s.
•Černík, V., Boček, O., Večeřa, L.: Malá pomologie II - Hrušky. 2. vydání, SZN, Praha, 1969, 235 s. 
•Dvořák, A., Vondráček, J., Kohout, K., Blažek, J. : Jablka. 1. vydání, Academia, Praha, 1976,  ISBN 

509-21-857, 592 s.
•Kamenický, K.: České ovoce. Díl VI, Jablka, nákladem Československé ovocnické společnosti,  

Praha, 1924, 248 s.
•Kamenický, K., Kohout, K.: Atlas tržních odrůd ovoce. 4. vydání, SZN, Praha, 1957, 336 s.
•Kohout, K.: Malá pomologie I. Jablka. 1. vydání, SZN, Praha, 1960, 270 s.
•Koch, V. a kol.: Hrušky. 1. vydání, Academia, Praha, 1967,  380 s. 
•Suchý, F.: Moravské ovoce. Brno, 1907, 616 s.
•Říha, J.: České ovoce. Díl I. Hrušky, 1. vydání, nákladem Ovocnického spolku pro království české, 

Praha, 1915. 257 s.
•Říha, J.: České ovoce. Díl III. Jablka, 2. vydání, nákladem Československé pomologické společnosti, 

Praha, 1919, 248 s.
•Thomayer, F. J. :  České ovoce. Jablka, díl I., Praha, 1894, 221 s.
•Vaněk, J.: Lidová pomologie. Jablka, díl I., Nakladatelství zahradnické literatury, Chrudim, 1935, 

109 s.
•Vaněk, J.: Lidová pomologie. Hrušky, díl II., Nakl. zahradnické literatury, Chrudim, 1936, 118 s.
•Vaněk, J.: Lidová pomologie. Jablka, díl VII., Nakl. zahradnické literatury, Chrudim, 1940, 128 s.
•Vaněk, J.: Lidová pomologie. Jablka, díl X., Nakl. zahradnické literatury, Chrudim, 1947, 131 s.
•Vlk, L.: Pomologický klíč. Akciová moravská knihtiskárna, Zlín, 1947, 207 s.



Popis krajové odrůdy: ´Vlkovo´
(orig. Boček, 2000)
Publikováno:
BOČEK, S. Evidence výskytu dříve pěstovaných odrůd 

ovocných dřevin v oblasti Kunštátska. Diplom. práce, 
MZLU v Brně, 2001, 87 s.

BOČEK, S. Charakteristika krajové odrůdy ´Vlkovo´. 
In SALAŠ, P. Problematika zachování starších a kra-
jových odrůd ovocných dřevin (inventarizace, zakládá-
ní a údržba extenzivních sadů). Brno: MZLU v Brně, 

2004, s. 32-33. ISBN 80-715779-3-6 

Původ:
Snad se jedná o odrůdu ´Vlkův holoubek´, kterou vyšlechtil školkař Vlk 
ve Vanovicích. Název pochází od dnes již zesnulého majitele stromu, pana 
Girgleho (Olešnice, č.p. 178).

Místo nálezu:
Olešnice na Moravě, Křtěnov, Sebranice, Touboř, Račice-Pístovice, 
Horní Poříčí, Sebranice 

´Vlkovo´ před domem č.p. 178 v Olešnici na Moravě



Stromové znaky a vlastnosti:
• Roste zpočátku velmi bujně, v plné plodnosti růst ustává a strom tvoří

jen krátké jednoleté přírůstky. 
• Koruna je pravidelná, široce kulovitá, s větvemi poněkud převislými. 



Hospodářské znaky a vlastnosti:
• Dobře obrůstá krátkým plodonosným dřevem. 
• Plodí velmi hojně, pravidelně. 
• Strupovitostí jabloně trpí středně, padlím jabloně málo. 

Fenofáze počátek kvetení BBCH 61 
(King flower)

Fenofáze BBCH 72
velikost lískového ořechu



Plodové znaky a vlastnosti:

• Střední velikost (hmotnost 130 g,  šířka 68, výška 62 mm),  
• Tvar kulovitý, ploše kulovitý i zdánlivě vyšší

obě poloviny nestejné, temeno zkosené
• Kalich je menší, uzavřený, úšty zelené, vztyčené. 
• Kališní jamka prostorná, hlubší, obkališí mírně zhrbolené. 



• Stopka je 15-20 mm dlouhá
• Stopečná jamka je úzká, hluboká, zelená, mírně rzivá. 
• Slupka je mastná, pololesklá, žlutá, kryta z velké části rozmytou červení, 

někdy i žíháním. 
• Dužnina je mírně nažloutlá, křehká, šťavnatá, chuti sladce navinulé, 

v optimální konzumní zralosti velmi dobré. 
• Sklízí se od začátku září, později plody dosti silně padají, dozrává brzy 

po sklizni a vydrží do listopadu, výjimečně do Vánoc. 


