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Staré ovocné sadý krajové,odrůdy a iejich
ochrana na Malém Kosíři
Historie sadovnictví na Kosířsku má poměrně hluboké
kořeny. Již'nq,Komenského rnapě z rokv L664 je zakreslena rozsáhlá plocha vinohradu, které byly v průběhu
19' stoI. díky révokazu,
který na vinicích zane-

chal nedozírnéškody,

přeměněny na ovocné
sady s typlckou sklad-

ř

bou jabloní, hrušní,třešní; višnía slivoní. Jejich

význarr. pak spočíÝ_al
především v produkci
ovoce coby zdroje obŽivy, nicméně neopomenutelná by.1a taktéž
produkce kvalitní píce
a Sena čídřeva. Systém
ťredičnípéčeo sády byl
nalolik l spjatý s,příro.dou,.,že zde nacházety
,domoy desítky dnes
vzácných a ohrožených
druhu rostlin a Živočichů.

opuštění od tradičnípéčev sadech vede k jejich zárůstání výmladky dřevin, náletem a ruderálními druh'y
rostlin. Tím v pod"statě zaniká jak užitná, tak biologická
hodnota sadu. Případně jsou nahrazeny moderními, komerčními odrůdami a kulťivary s čistě produkčnÍm charakterem sadu s téměř nulovou biologicŘou hodnotou.

Zásady péčeo staré sady
V případě zachovalého sadu
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Vhodná seč by1irurého patra 2x ročně (červen, srpen)

Udržovací řez (průklest) stromů rutirrní každoroční
,,stříháni stromků"

o Pro

zvýšeni biologické hodnoty sadu je vhodné

nechávat na lokalitě staré rozpaďající se stromy (ptáci, dřevokazný }rrrryz), snaŽit se o světlejšícharakter

sadu (řidší spon stromů) a vynechávat při seči
významnější druhy rostlin což umoŽníjejich vysemenění, případně vět_
šípěkné celky vegetace pro hmyz (každoročně střídat).
Yýznamná je podpora hnízdění ptac-
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Nejprvé, pročištěníp'odrostu od stařiny, výmiadků
a

náletu

Zmlazovaciřez_ důvodem je obnova funkce dřeviny,
tvorba nových přírůstků'prosvětlení koruny a odstranění starých mrtvých větví
V případě degradovaného podrostu (kopřiva, bodlák,
třtina, ostružiník,šípek...) provádět pravidelnou seč
vícekrát do roka dokud nedojde k potlačenítěchto
druhu
Dále postupovat jako u zachovalého sadu

Zmlazovací Íez
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Typické staré odrůdy ovocných dř'evin
Kosířska (lokální krajové oorrioy)
}ejich význam'spočívá především v odolnošti vůčinepří-

znivým vlivům jako jsoú mrazy, PL1sně, škudci či jiné
choroby. obvykle nevynikají krásou, chutÍ či velikostí,
ovšem naopak se zavděčíSVou Vytrvalostí a houŽevnatostí.

Přehled něktených tradičních ovocných
odrud zjištěných na Malém Kosíři
Jabloně:

Panenské

české
,

Dříve:velmi béŽná apo-

*+

putáiní odr'hda'zvaná
,,kardinálíce'1 týpická
pro pěstitele,z.' Motavy, Cech,al Slezska a
rostoucí y'';}kažďé
větší zahradě"'.Dnes

nacházíme staré stromy

v opuštěných sadech a zahradá9h. Plodí pózději ale hojňě: každý4, druhým''rokem,
Ovoce je střední velikosti, fupě kuŽelovjtého tvaru, velmi
ódolíé
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Harbertoaa reneta

Pochází pravděpodobně z Německa, je charakteristická
mohubrým vzrůstem a odolností. Stromy rodí přiměřeně:l]káŽdýq}.l2:.l -,3.: :rokern' ovoce je vélké,lbledě žluté,
na slunečnístraně Žíhané.}abtka snášídobře dopravu
a nehnijí.

Parména zlatd
llznáÍňá svoú v1zsokou kvalitou,,plodu; ovšem

'odrt'ida
nepřfliš dobrou kvalitou stromů . Stará odrůda angllqké'

ho půvo

du' která:.Ee],vé1mi,rvchle tozšíítla,'a,,Ží.
si velkou oblibu.
;f
Všéobecňě,'Žnámá pod
názvem ,,z]atá tene-.skala ta".YyŽaduje
velmi vý-

Živné půdy, jinak trpí
Žloutenkou;: rakoýihou
l

azáhv odumÍrá.

Suiletskd reneta (I es enickó reneta)
Původ má v Bludově na sevemí Moravě. Plody jsou
sřední ve]ikosti, pravidelné, kulovité' Barva plodů je
zelenavě |'Ltltá, na sluneČnístraně červená. Jablka jsou
chou]ostiÝá na dopravu. Urodná a odolná odrůda'
M alinóo é,h ornokr ai ské
Cenná a odo]ná odrůda nenároČná na půdu. Rodí pozděii,
ovšem hojně, nejlépe mu
svědčívysó*,okmenná forma.
Dosti dobře prospívá také jako.,

zákrsek. ovoce ie
velké až velké, krv.avě
vynikající kvality.

Švestky:
šoestki domdeí (kadldtka, trnka)

Velmi stará, znárná a hqjně pěstqvaná odrůda nejasného
původu _ pravděpÓdobně:Asié.
odolný strom nenáročný na
stanovištní

podmínky.

Pro dobré
výnosy vyŽaduje chráně-

né polohy

s úrodnou
humusovitou
půdou.

Třešně:
Napoleonove chťupka
(Princeska)
PatŤí k našim nejlepším
tržním,třešním.Původ
neni'znám, pěstuje se ' l
v celé Evropě' Velmi

hojně .rozšířena' na
114s12v{ pro,

svou vyso-

kou úrodnošt a bujný

nist' Nenáročný strom na stanovištnípodmínky.
Plody |sou velké, srdcovitého ťvaru, žlutobr1é(bělice),

na slúneční,straněrumělkové, v pŤiznivém roce če$leně
zbarveny.

Rychlice německd (černd srdcoaka)

Naše nejranější třešeň poměrně dobře snášejícídopravu.
Za deštivéhopočasíplody pukají. Doporučuje se pěstovat na jižníchsvazích poblíž měst.

Višně:
Amarelka

kr dloa skd (š1lu ňky, hamrl e)
Favorit moravského ovocnářství. Velmí stará odrůda
neznámého původu rozšířená v řadě zemí. Stanovištně
nenáročný a odolný druh.

Středně velké

plody temnocelven

ba1Ýy majl

vinnou

chuť.

Jsoú'odolné, za

Ýlhkál'nepukají

ani:nehnijí. Vhod-

ná pro zavaŤování a sušenÍ.

Prosíme každého kdo má informaci o výskytu jab-

loně odrůdy ,,DEvoNsxÁ HvĚŽDA" v olomouckém kraji, nechť nás kontaktuje. Děkujeme.
Zdroi informací:

Boček otto, (1954): Pomologie, SZN, Praha
Suchý František, (1931): Moravské ovoce, Český odbor
zemědělské rady moravské, Brno
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