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Projekt

„Staré ovocné odrùdy“
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Území Èeské republiky se ji• ve støedovìku
významnou mìrou podílelo na vzniku øady

odrùd ovocných døevin. Svìdèí o tom znaèný poèet
krajových odrùd, které se v hojné míøe pìstovaly ještì
na zaèátku tohoto století (Kohout, 1959). Vznik tìchto
odrùd byl procesem samovolným, který vyplýval
pøedevším z vysoké plošné hustoty ovocných rostlin
a tradic pìstování. U tìchto odrùd neznáme vìtšinou
pùvod, vznikly náhodnì a vzhledem ke svým kvalitám
se dále šíøily. Tyto odrùdy jsou dokonale pøizpùsobeny
pùdnì klimatickým podmínkám dané oblasti.

Zmìnou vlastnických vztahù k pùdì a priorit
zemìdìlské výroby dochází v posledních letech
k likvidaci starých sadù a stromoøadí. Tím narùstá
nebezpeèí ztráty krajových forem ovocných plodin
na našem území. Z tìchto dùvodù se pøistoupilo
k postupné inventarizaci ovocných døevin na území
Èeské republiky (Holubec a kol. 1996). Souèástí
projektu je i záchrana nejcennìjšího materiálu. Cílem
pøíspìvku je poskytnout informace o odrùdách a
planých formách tøešní, které byly nalezeny pøi
sbìrových expedicích.

Šumava

Vìtší výskyt tøešní a višní byl zaznamenán v ni•ších
polohách u bývalých nebo pøetrvávajících sídliš• a
podél melioraèních staveb, zejména Švarcenberského
kanálu. Ucelené výsadby ovocných døevin se
v pohranièní èásti Šumavy témìø nevyskytují.
Pøeva•ovaly ojedinìlé stromy a bývalé aleje. Jednalo
se ve vìtšinì pøípadù o plané formy tøešní. Z odrùd
byly urèeny: „Baltawarská“, „Dönissenova“,
„Droganova“,  „Kaštánka“, „Koburská“,
„Libìjovická raná“, „Rose de Lyons“, „Srdcovka
pøeúrodná“ a „Velká èerná chrupka“.

Višnì: „Amarelka královská“.

Mapování lokálních odrùd
tøešní a višní v Èeské

republice

Krkonoše

Zde byl sbìr pøevá•nì orientován na zajímavé
mrazu odolné jedince. Vìtší èást tvoøily ptáènice
(Prunus avium) z nadmoøských výšek 800 a• 1000
m, které se vyznaèovaly dobrým zdravotním stavem,
nebyly výraznì poškozeny mrazem a jejích stáøí se
pohybovalo mezi 100 a• 200 lety. Zajímavé bylo, •e
právì ptáènice rostla v nejvyšší nadmoøské výšce ze
všech  bì•nì pìstovaných ovocných druhù.

Byla nalezena odrùda tøešní ́ Ladeho pozdní´, která
se vyznaèuje nejpozdìjší dobou zrání ze všech
doposud známých odrùd. V lokalitì Mrklov (658 m
nad moøem) právì tato odrùda zaèátkem záøí
dozrávala.

Další nalezené odrùdy tøešnì:

„Karešova“, „Kaštánka“, „Ladeho pozdní“,
„Lyonská“, „Zeisbergova“. U višní byla objevena
odrùda „Vackova“.

Orlické hory

Z ovocnáøského hlediska je oblast Orlických hor
chudá na pùvodní odrùdy. Témìø všechny staré
ovocné stromy byly bìhem posledních 45 let
zlikvidovány. V rekreaèních oblastech jsou
vysazovány novìjší odrùdy, které se více èi ménì hodí
do této lokality. Øada ovocných druhù byla nahrazena
lesními a okrasnými døevinami. Pøesto se nám
podaøilo objevit nìkolik pùvodních odrùd.

     Nejvyšší místo v Orlických horách, kde byl
zaznamenán výskyt ovocných døevin, byl Vysoký
koøen (814 m n.m.). Nachází se zde 5 stromù Prunus

avium ve stáøí 80 a• 150 let.

Krušné hory

Bìhem expedice se podaøila zmapovat západní èást
Krušných hor a Doupovské hory z hlediska ovocných
stromù. Oblast je pomìrnì bohatá na ovocné døeviny,
pøedevším na jablonì a hrušnì. Odrùdová skladba
zahrnuje odrùdy, které se vysazovaly po 1. svìtové
válce. Pøekvapuje velmi èastý výskyt semenáèù

F. Paprštein, J. Kloutvor
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ovocnáøský Holovousy s.r.o.

508 01 Hoøice v Podkrkonoší
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jabloní a zejména hrušní, který nebyl zaznamenán na
jiných lokalitách. Pøirozený zdroj variability mù•e být
vyu•it pro budoucí šlechtitelské programy. U tøešní
se vìtšinou se jednalo o semenáèe, z odrùd byly
identifikovány: „Baltavarská“, „Dönissenova“,
„Droganova“,  „Kaštánka“, „Hedelfingenská“,
„Lyonská raná“, „Medovka“ (pestrá srdcovka),
„Napoleonova“, „Plavky“ (pestrá srdcovka),
„Rychlice nìmecká“, „Schneiderova“ („Thurn
Taxis“), „Srdcovka pøeúrodná“, „Velká èerná
chrupka“ a „Vlaška“ (pestrá srdcovka). U višní:
„Amarelka královská“, „Sladkovišeò raná“ a
„Vackova“.

Doupovské hory

Ve vojenském prostoru byly nalezeny pouze
ojedinìle ptáènice. Výskyt lokálních odrùd tøešní a
višní nebyl objeven kromì odrùdy Doupovská èerná.

 Podyjí

Na území národního parku se v nìkterých lokalitách
vyskytovala hojnì mišpule (Mespilus germanica).
V minulosti byla roubována pøevá•nì na hloh,
popøípadì hrušòové plánì.

Zaznamenali jsme výskyt odrùd tøešní
„Hedelfingenská“, „Lyonská raná“, „Napoleonova“,
„Nìmecká rychlice“,  „Schneiderova“, „Šakvická“ a
„Velká èerná chrupka“.

Nepodaøilo se nám nalézt starou lokální odrùdu
tøešní „Znojemská kaštánka“, která v této lokalitì byla
zjištìna ještì v 50 letech minulého století.

Beskydy

Území bohaté na ovocné døeviny, pøedevším na
jablonì a slivonì. Nejvíce rozšíøenou odrùdou jablonì
jsou rùzné formy „Jadernièky moravské“.  Formy se
liší variabilitou tvaru a velikosti plodù. Z tøešní se
v této oblasti vyskytovaly odrùdy: „Bìlice“,
„Hedelfingenská“, „Kaštánka“, „Lyonská raná“ a
„Napoleonova“.

Jeseníky

Oblast Jeseníkù byla v minulosti bohatá na ovocné
døeviny. Je to dáno vhodnými pùdními podmínkami,
chladnìjším podnebím s dostatkem srá•ek, vysokou
vzdušnou vlhkostí a silnými podzimními rosami,
které pøispívají k nádhernému vybarvení plodù
jabloní. Z odrùd tøešní byla nalezena lokální odrùda
„Buky“, „Napoleonova“ a „Lyonská raná“.

Èeský ráj

Oblast je charakteristická velmi pøíhodnými
klimatickými podmínkami pro pìstování ovocných

døevin. Je zde soustøedìn znaèný poèet starých
ovocných stromù. U tøešní byly nalezeny odrùdy:
„Hedelfingenská“, „Karešova“, „Kassinova“,
„Koburská raná“, „Libìjovická raná“, „Lyonská
raná“, „Napoleonova“, „Nìmecká rychlice“,
„Schneiderova“, „Troprichterova“ a „Velká èerná
chrupka“. U višní: „Amarelka královská“ a
„Vackova“.

Charakteristika nìkterých uvedených
odrùd:

Baltavarská (Baltawaner)  – pestrá
polochrupka, která vznikla asi v Uhrách. Zraje ve 3.
a• 4. tøešòovém týdnu, velmi dobré chuti.

Bìlice - Èeská odrùda z Hoøicka. Srdcovka zrající
ve 3. tøešòovém týdnu. Plody jsou støednì velké, •luté
s nepatrným skoøicovým líèkem. Du•nina je velmi
mìkká, navinule sladké chuti, velmi dobré.

Buky (Mramorovaná chrupka) – Èeská
odrùda rozšíøená na severní Moravì a èásteènì ve
východních Èechách. Tmavá chrupka, zraje ve 4.
týdnu. Plod støednì velký, du•nina navinule sladká
s pøíjemnì nahoøklou chutí, velmi dobrá.

Doupovská èerná - Èeská lokální odrùda
z Karlovarska. Èerná polochrupka, protáhle srdèitého
tvaru, zraje ve 4. týdnu. Plod støednì velký, chuti
navinule sladké, dobré.

Dönissenova (Dönissens Gelbe

Knorpelkirsche) – •lutá chrupka pùvodem asi
z Gubenu (Nìmecko). Plody zrají v 6. tøešòovém
týdnu, du•nina má medovì sladkou chu•. Náchylná
k praskání plodù. Na stanovištì nenároèná odrùda.

Droganova (Drogans Gelbe

Knorpelkirsche) –  •lutá chrupka, která zraje
na rozhraní 4. a 5. týdne. Pochazí z Nìmecka.
Du•nina má pøíjemnì sladkou chu•.

Karešova - Èeská odrùda, která byla nalezena
v Ostromìøi v Podkrkonoší koncem 19. století.
Tmavá srdcovka s velkými plody, která zraje ve 2.
tøešòovém týdnu souèasnì s „Early Rivers“. Tato
lokální odrùda se v souèasné dobì uplatòuje v tr•ních
výsadbách. Pro naše podmínky je vhodnìjší ne•
odrùda „Burlat“.

Kaštánka (Early Rivers) –  anglická
odrùda, která v nìkterých starších pomologiích je
uvádìna jako krajová odrùda ze støedních Èech. Jedná
se o tmavou srdcovku, zrající ve 2. tøešòovém týdnu.
Vyniká chutí du•niny a odolností k praskání plodù.
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Koburská (Koburger Mai Herzkirsche)
– pochází z Francie. Tmavá srdcovka, která zraje
koncem 1. týdne. Du•nina má velmi dobrou chu•.
Velmi rozšíøená odrùda ve starých výsadbách.

Ladeho pozdní (Lades Späte

Knorpelkirsche) - èervená chrupka neznámého
pùvodu, která dozrává a• v 2. polovinì srpna. Jedná
se o nejpozdìji zrající odrùdu tøešní, která je
uchovávaná v genofondu. Plody støednì velké a•
menší, prùmìrné chuti.

Libìjovická raná - Èeská odrùda pùvodem
z ji•ních Èech (Netolice). Tmavá srdcovka zrající ve
2. tøešòovém týdnu (pøed „Early Rivers“).

Lyonská raná (Early Lyons) – tmavá
polochrupka, která byla nalezena ve Francii. Zraje
ve 2. tøešòovém týdnu. Du•nina je tu•ší a velmi dobré
chuti. Silnì náchylná k praskání plodù. Nevýhodou
je i postupné zrání plodù.

Medovka -  semenáèe s pestrými plody, mìkkou,
velmi sladkou du•ninou s variabilní dobou zrání. Ve
starých sadech hojnì rozšíøená a oblíbená tøešeò.

Napoleonova - v Èeské republice se pod tímto
názvem pìstuje pøedevším odrùda „Büttners Späte
Knorpelkirsche“.

Nìmecká rychlice (Früheste der Mark)
– tmavì èervená srdcovka pùvodem z Nìmecka nebo
z Francie. Nejranìji zrající tøešeò, od které se zaèíná
poèítat zrání ostatních odrùd v tøešòových týdnech.

Plavky - semenáèe s velkými svìtle pestrými
plody, støednì tuhou du•ninou a sladce navinulou
du•ninou. Zrají ve 4. a• 5. týdnu.

Srdcovka pøeúrodná - Èeská odrùda, která
se vyskytovala v okolí Prahy. Pestrá srdcovka, která
zraje ve 3. týdnu. Plody støednì velké, sladké chuti.
Pøedostí je vysoká plodnost.

Schneiderova (Schneiders Späte

Knorpelkirsche)  – pochází z Nìmecka a
v Èeské republice je známa ještì pod názvem „Thurn
Taxis“. Tato odrùda je hojnì rozšíøena a uvádìna pod
øadou lokálních názvù napø. „Pumra“, „Oliva“,
„Pøelouèská“, „Slatiòanská“ aj.

Šakvická - lokální odrùda ji•ní Moravy. Tmavá
polochrupka se støednì velkými plody. Zraje ve 3.
tøešòovém týdnu.

Troprichterova - Èeská odrùda zrající ve 4.
týdnu. Pomologicky patøí k polochrupkám. Plod je
tmavì èervený, velký, navinule sladké a velmi dobré
chuti.

Velká èerná chrupka (Grosse Schwarze
Knorpelkirsche) – tmavá chrupka pocházející
z Nìmecka, která zraje na pøelomu 6. a 7. týdne a
vyskytující se ve dvou variantách. Typ Diemitz –  zraje
o 5 dní pøed typem Geissenheim. Tvar koruny u typu
Diemitz je rozlo•itý a rùst je støednì bujný. Typ
Geissenheim roste velmi silnì a vytváøí vyšší kulovité
koruny.

Vlašky - semenáèe s pestrými plody zrající v 5.
týdnu. Plody jsou støednì velké, navinule sladké chuti.
Rozšíøeny pøevá•nì ve východních Èechách.

Zeisbergova - stará nìmecká odrùda, která se
u nás rozšiøovala pod synonymem ́ Mamutka´. Tmavá
chrupka zrající ve 4. týdnu s velkými plody. Du•nina
má sladce navinulou, velmi dobrou chu•. Plody
vhodné pro kompoty. Odolnìjší k praskání plodù
v období deš•ù.

Znojemská kaštánka - Èeská odrùda z oblasti
Znojma. Tmavì èervená chrupka, která zraje ve 4.
týdnu. Navinule sladké a dobré chuti.

Višnì

Amarelka královská (Frühe

Königliche Amarelle) – neznámého pùvodu.
Èervená amarelka zrající ve 3. tøešòovém týdnu.
Plody drobnìjší, sladce navinulé, mírnì natrpklé,
dobré chuti. Plody vydr•í na stromì a• 3. týdny po
dozrání.

Sladkovišeò raná (Rote Mai-

Herzogskirsche) – velmi stará odrùda (zmínky
ji• v roce 1688), neznámého pùvodu. Støednì velké,
èervené plody s mìkkou du•ninou a velmi dobrou,
navinule sladkou chutí. Zraje postupnì od 2. týdne
do 5. týdne. Je hojnì rozšíøena ve starých výsadbách.

Vackova - Èeská odrùda získaná pomologem
Janem Øíhou na konci 19. století. Cizosprašná
kyselka, zraje mezi 3. a 4. týdnem. Tmavì èervené
plody, velké a výborné, sladce navinulé chuti. Vhodná
pøedevším pro pøímý konzum.
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Ekologické centrum Meluzína - Regionální
centrum Asociace Brontosaura se od roku 1998

intenzivnì vìnuje  problematice vysokokmenných
ovocných stromù v krajinì. V rámci tìchto projektù
se sna•í nalézt a identifikovat ty odrùdy ovocných
stromù, které mizí ze souèasného sortimentu
dostupných druhù.

Tato problematika nachází kupodivu velmi •ivý
ohlas u široké veøejnosti. Z našich zkušeností vyplývá,
•e obyvatelstvo se velmi •ivì zajímá o vysokokmenné
odrùdy ovoce a do budoucna se bude tento zájem
pravdìpodobnì ještì zvyšovat.

Mimo pøímé ochrany ovocných vysokokmenù
v dále uvedeném zájmovém území provádíme širokou
osvìtu zamìøenou na rùzné zájmové skupiny
obyvatelstva.

Souèástí našeho prvního pøeshranièního projektu
bylo vytvoøení putovní èesko-nìmecké výstavy o
ochranì ovocných vysokokmenù. Dále jsme vydali
speciální èíslo našeho bulletinu Hukot k této
problematice.

V poslední dobì finanènì, informaènì a technicky
podporujeme tøi studentské projekty zamìøené na tuto
oblast.

Naše aktivity se soustøeïují na území okresù
Tachov, Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. V posledních
dvou letech jsme se více zamìøili na okres Karlovy
Vary a okrajovì jsme pøesáhli do okresù Chomutov a
Louny.

Uvedené území lze z hlediska pøírodních podmínek
rozèlenit do nìkolika odlišných oblastí:

1. Horské oblasti Krušných hor a Slavkovského lesa

2. Doupovské hory

3. Chebská  a Sokolovská pánev

4. •luticko

1. Horské oblasti Krušných hor a Slavkovského

lesa

- reliéf: hornatý

- klima: vlhké, studené, s dlouhou zimou

- horniny: kyselé krystalické vyvøelé a pøemìnìné,
minerálnì chudé

- ekosystémy: vysoký podíl lesù - hlavnì
smrkových, èetná rašeliništì

Ovocné stromy v severozápadních Èechách
Martin Lípa

EC Meluzína RCAB

Brigádnická 710/2, Ostrov CZ 363 01

e-mail: ec.meluzina@volny.cz

www.meluzina.info

- osídlení: øídké

- vyu•ití území: lesnictví, rekreace, prùmysl
ojedinìle

- zemìdìlství: pastva skotu, orná pùda ojedinìle

- zvláštnosti:  v minulosti èetné rudné doly,

- ve Slavkovském lese je chránìná krajinná
oblast

 - lesy Krušných hor jsou silnì narušeny
imisemi

* Ovocné vysokokmeny se zde vyskytují do
nadmoøské výše cca 800 m nad moøem. Z hlediska
ovocnáøského to sice byla okrajová oblast, nicménì
ji•ní svahy hor do výšky 600 m obsahují ještì dnes
pøekvapivé mno•ství stromù. Zvláštì na jaøe pùsobí
v kombinaci s èlenitým terénem velmi impozantním
dojmem a jsou charakteristickým krajinným prvkem
tìchto ni•ších horských poloh.

2. Doupovské hory

- reliéf: na okrajích hornatý, uprostøed náhorní
plošina

- klima: teplejší, vlhèí

- horniny: zásadité, minerálnì bohaté, vyvøelé

- ekosystémy: bukové lesy, mnoho luk

- osídlení: extrémnì øídké

- vyu•ití území: vojenský výcvikový prostor,
lesnictví

- zemìdìlství: extensivní pastva a výroba píce

- zvláštnost: témìø padesát let bez souvislého
osídlení

- osídlení je zachováno pouze v okrajových
èástech

*Doupovské hory dosahují výšek pøes 900 m nad
moøem. Oproti pøedchozím èástem zájmového území
pøedstavují tradièní ovocnáøskou oblast a
vysokokmeny se vyskytovaly prakticky po celém
území. Pøíèinou jsou velmi úrodné pùdy vzniklé na
vulkanických horninách.
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Bohu•el v souvislosti s vojenským vyu•itím území,
byla vìtšina ovocných stromù ve vnitøní èásti
Doupovských hor likvidována nebo zanikla
v dùsledku spontánního zalesnìní.

V okrajových èástech ale mù•eme nalézt mnoho
cenných starých stromù, zvláštì v okolí sídel a podél
komunikací. Jedná se o menší sady u bývalých
zemìdìlských usedlostí, solitéry a stromoøadí podél
silnic a polních cest. Zachovalé vìtší sady jsou ji•
minulostí.

V místech kde sousedí Doupovské a Krušné hory,
byla po roce 1950 realizována rozsáhlá výsadba
vysokokmenných sadù s cílem o•ivit místní
ekonomiku. Zámìr nebyl dota•en do zpracovatelské
koncovky.

Sady od svého zalo•ení byly ošetøovány a vyu•ívány
jenom nahodile. Nìkteré byly zalo•eny v nevhodných
polohách. Proto je jejich dochovaná rozloha asi
tøetinová oproti pùvodním rozlohám.

Nicménì dnes pøedstavují jediné rozsáhlejší
extensivní sady v oblasti. Jsou v optimálním vìku pro
zemìdìlské vyu•ití a zvláštì hrušnì a jablonì by zde
mohly rùst ještì 30 i více let. Z hlediska tvorby krajiny
mají nesmírný potenciál a zároveò pøedstavují lehce
dosa•itelný zdroj ekologicky vyrobených potravin.

Z hlediska záchrany genofondu zatím nepøedstavují
pøíliš cenné prvky, proto•e obsahují odrùdy, které jsou
v krajinì bì•nì pøítomné. Situace se však v tomto
smìru bude zhoršovat a tak jejich význam v budoucnu
poroste.

3. Chebská  a Sokolovská pánev

- reliéf: plochý, jen mírnì zvlnìný

- klima: teplejší a sušší

- horniny: hlavnì usazené,

- ekosystémy: lesnatost malá, èetné rybníky a vìtší
vodní toky, mnoho minerálních pramenù

- osídlení: pomìrnì husté - nejvìtší mìsta oblasti,
mnoho vesnic

- vyu•ití území: rekreace, tì•ba uhlí a kaolinu, èetný
prùmysl

- zemìdìlství: intenzivní pìstování bì•ných plodin

- zvláštnost: lázeòství

Jedná se o tradiènì zemìdìlské oblasti s vyšším
podílem ovocných stromù. Díky vyšší hustotì osídlení
byla zachována celá øada zajímavých stromù a
drobnìjších sadù. Právì v této oblasti jsme také

v tìchto drobnìjších sadech  nalezli nìkolik
zajímavých místních odrùd nebo semenáèù. Vìtšinou
se je nepodaøilo urèit a mají pouze pracovní jména
nebo èísla.

Na druhé stranì je zde nejintensivnìjší výstavba
bytová i investièní a ovocné vysokokmeny zde
ubývají nejrychleji.

4. •luticko

- reliéf: plochý s ojedinìlými vrchy a hlubokými
údolími

- klima: teplé a sušší

- horniny: pestrá mozaika usazených, pøemìnìných
i vyvøelých hornin, mírnì pøeva•ují sedimenty

- ekosystémy: lesy listnaté a borovicové, celkovì
ménì lesù

- osídlení: øídké - menší mìsta a vesnice

- vyu•ití území: rekreace, tì•ba a prùmysl pouze v
malém

- zemìdìlství: velmi intenzivní vèetnì ovocnáøství

- zvláštnost: nejdéle osídlené oblasti

Z hlediska ovocných vysokokmenù se jedná opìt o
tradièní pìstitelskou oblast. Pro naše aktivity je velmi
cenná tím, •e jsme zde získali nejvíce informaèních
zdrojù a to jak literárních, tak i od pamìtníkù. To se
projevilo opìt v øadì cenných nálezù.

V této oblasti je zachováno pomìrnì mnoho stromù,
ale jejich stav je celkovì horší. Je zpùsoben øidším
osídlením. Øada stromù je vlivem dlouhodobé
absence údr•by na pokraji •ivotaschopnosti a
bezpochyby v krátké dobì zanikne.

V krátkosti k jednotlivým ovocným druhùm.
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Tøešnì je nutno pova•ovat za nejménì prozkoumanou skupinu. Je to zpùsobeno
hlavnì obtí•nou identifikací jednotlivých odrùd a nemo•ností delší dobu
skladovat pomologické vzorky.

Hlavní akcí byla prùzkumná výprava ve spolupráci s Výzkumným a
šlechtitelským ústavem v Holovousích, kdy bylo v terénu vyšetøeno nìkolik
stovek stromù. Od té doby prùzkum stagnuje. Hlavním dùvodem je, •e pøi
expedici nebyly objeveny •ádné cenné místní odrùdy.

Bohu•el tøešnì zároveò patøí k nejrychleji mizejícím vysokokmenùm a dovoluji
si odhadnout, •e 80% souèasných stromù do 10 let zanikne.

český název německý název
Droganova Drogans gelbe Knorpelkirsche

Dönissenova žlutá Dönissens gelbe Knorpelkirsche

Kaštánka Early Rivers

Rychlice německá Früheste der Mark

Taixmen  

Troprichtrova Troprichter's Schwarze

Odrůdy nalezené na více místech

český název německý název
Büttnerova Grosse Prinzessinkirsche

Hedelfingenská Hedelfinger Riesenkirsche

Lauermanova Lauermanns Kirsche

Lyonská ranná Jaboulay (Lyoner Kirsche)

Schneiderova (Thurn Taxis) Schneiders späte Knorpelkirsche

Velká černá chrupka typ Dimitz Grosse schwarze Knorpelkirsche

Velká černá chrupka typ Geisenheim Grosse schwarze Knorpelkirsche

Nejrozšířenější odrůdy:

český název německý název
Amarelka královská Königliche Amarelle

Baltavanská Baltawaner

Cassinova Kassins Frühe

Císaře Františka chrupka Die Kaiser Franz Knorpelkirsche

Koburská raná Koburger Maiherzkirsche

Libějická raná Frühe aus Libejowitz

Mramorovaná chrupka

Ojediněle zaznamenané odrůdy

T
Ø
E
Š
N
Ì

V rámci našich aktivit jsme se zamìøili témìø výhradnì
na tøešnì, hrušnì a jablonì. Jsou to druhy schopné tvoøit
mohutné stromy, které nejlépe snášejí ni•ší úroveò
údr•by. Zároveò jejich funkce v krajinì jsou
nejvšestrannìjší. Ostatní ovocné druhy jsme pominuli
také z toho dùvodu, •e podíl zachovalých stromù je
minimální.
Tøešnì

Nalezené odrùdy ovoce
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Hrušnì

Hrušnì naopak pøedstavují zatím nejvíce probádanou skupinu ovocných stromù
s nejzajímavìjšími nálezy místních odrùd a semenáèù. Zvláštì oblast
Doupovských hor, •luticka a podkrušnohorských pánví má velmi vhodné
podmínky pro pìstování hrušní. V krajinì je zachováno relativnì mnoho stromù
s dobrou vitalitou a s vysokou krajinotvornou hodnotou. V sortimentu hrušní
se zdají být také nejvìtší rozdíly mezi jednotlivými oblastmi zájmového území.
Mimo vlastních odrùd jsou z ekologického a estetického hlediska velmi cenné
solitéry pláòat.

český název německý název
Clappova Clapps Liebling
Hardyho máslovka Gellerts Butterbirne (Beurre Hardy)
Muškatelka turecká (Zbuzanka) Türkische müskierte Sommerbirne
Špinka (Šedivka) Gute Graue
Solanka Solaner

Nejrozšířenější odrůdy

český název německý název
Avranšská Gute Luise von Avranches
Boscova lahvice Bosc`s Flaschenbirne (Kaiserkrone)
Červencová hruška Bunte Julibirne
Dielova máslovka Diels Butterbirne
Hájenka Holzfarbige Butterbirne
Charneuská Köstliche von Charneu
Konference Konferenzbirne
Koporečka Liegels Butterbirne (Koperischer) oder 

Kubisch
Pstružka Forellenbirne
Salisburyho Prinzessin Marianne
Windsdorfská Windsorbirne

Odrůdy nalezené na více místech

český název německý název
Esperenova bergamotka

Holenická Winterforellenbirne

Charneuská Köstliche von Charneu

Pastornice Pastorenbirne

Pitmastonská Neue Poite

Poiteau Neue Poite

Prezident Mas Mas

Williamsova Williams Christ (Christbirne Williams)

Ojediněle zaznamenané odrůdy

H
R
U
Š
N
Ì
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český název německý název
Bojkovo Boikenapfel
Bernské růžové Berner Rosenapfel
Lansberská reneta Landsberger Renette
Ochranovské Herrnhut
Parména zlatá zimní Goldparmäne 

Nejrozšířenější odrůdy

český název německý název
Boskoopské Boskoop
Croncelské Croncels 
Gdánský hranáč Danziger Kantapfel 
Grávštýnské Gravesteiner
Harbertova reneta Harberts Renette
James Grieve James Grieve 
Malinové podzimní
Oldenburgovo Geheimrat Dr. Oldenburg
Ontario Ontarioapfel
Panenské české Roter Jungfernapfel
Sudetská reneta Sudetenrenette
Vilémovo Kaiser Wilhelm
Wealthy Wealthy

Odrůdy nalezené na více místech

český název německý název
Akerö Akerö
Alžbětína (Mazánkův zázrak) Mazaneks Wunder
Antonovka Antonow
Citrónové zimní Winterzitronenapfel
Čistecké lahůdkové Luisenapfel
Červený hranáč
Gdánský hranáč Danziger Kantapfel
Gloria Mundi Gloria mundi
Hlohovské
Chodské Chodenapfel
Kalvil podzimní červený Roter Herbstkalvil
Kardinál žíhaný Geflammter Kardinal
Kaselská reneta Grosse Kasseler Renette
Kožená reneta zimní Graue französische Renette
Londýnské London Pepping
Malvazinka Luikenapfel
Matčino Mutterapfel (Nonetit)
Milletův řehtáč Millets Schlotterapfel
Papelův libernáč
Princezna Luisa Dánská Dänische Prinzessin Luisa
Signe Tillisch Signe Tillisch
Stružinské
Strýmka Bohnapfel
Ušlechtilé žluté Gelber Edelapfel
Velkovévoda Bádenský Großherzog Friedrich von Baden
Viktorie raná Früher Viktoria
Zelenče rhodoislandské Grünling von Rhode Island

Ojediněle zaznamenané odrůdy

J
A
B
L
K
A

Jablonì

Jabloò je suverénnì nejrozšíøenìjší druh ovocného stromu. Pøesto bylo nalezeno pomìrnì málo místních
odrùd a vìtšina stromù patøí k evropskému sortimentu. Pochopitelnì i zde však máme celou øadu zajímavých
nálezù ménì obvyklých nebo mizejících odrùd.
*viz pøíloha - pøehled nalezených odrùd
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Do souèasnosti jsme se soustøedili na zakládání
genofondových ploch, na kterých chceme
soustøeïovat sbírky odrùd zjištìných bìhem
mapování.

Naším cílem je mít v ka•dé z výše uvedených
oblastí alespoò jednu plochu s kapacitou kolem 40
stromù pro jablonì a hrušnì a cca 20 stromù pro
tøešnì.

Pro oblast Slavkovského lesa budujeme takovou
sbírku jabloní v Lokti. Oblast pánví je pokryta
plochami Bor a Stráò.

Pro Doupovské hory je plánována plocha
v Jakubovì.

Dosud není pokryta oblast Krušných hor a •luticka.

Mimo tìchto genofondových ploch jsme se
zúèastnili na výsadbì stromoøadí cca 70 stromù na
jedné farmì poblí• Karlových Varù a na zalo•ení
2 ha genofondové plochy v Dìèínì.

Mimo tìchto akcí jsme distribuovali z vlastní školky
v Dalovicích cca 3000 stromkù. Zhruba 2/3 byly rùznì
vzrostlé podno•e - pláòata pro zájemce, kteøí si je
chtìli sami roubovat.

Na základì našich podnìtù vyhlásili okresní úøady
Karlovy Vary a Cheb jako významné krajinné prvky
zachovalá ovocná stromoøadí.

Pøi výsadbách vysokokmenných stromù do krajiny
se sna•íme hledat vhodné vlastníky pùdy, kteøí jsou
schopni poskytnout stromùm minimální péèi. Jsme
toho názoru, •e naprosto volné výsadby ovocných

Aktivní ochrana stromù
vysokokmenù nejsou zcela vhodné.

Rádi bychom tyto zájemce propojili v urèitý spolek
v jeho• rámci bychom poskytovali urèitý odborný i
praktický servis.

Zatím se vùbec nedaøí startovat ochranu
spotøebitelem. Pøes urèitou snahu se nám nedaøí
pøesvìdèit podnikatele k budování zpracovatelských
kapacit pro ovoce z vysokokmenných sadù. Hlavní
pøíèinu vidíme ve slabém a silnì pulzujícím trhu
s ekologickými potravinami. Druhotnou pøíèinou je
obecnì špatná situace zemìdìlského sektoru, kde øada
prvovýrobcù zápasí o pøe•ití a za takové situace je
pochopitelnì nulová chu• k experimentùm na
neprobádaném trhu.

Nedaøí se ani rozvoji agroturistiky, pøesto•e krajina
na pomezí Doupovských a Krušných hor je opravdu
kouzelná. Kvetoucí údolí plné ovocných stromù by
mohlo znamenat vítaný pøíliv turistù v kvìtnových
volných dnech - mimo prázdninovou sezónu. Ani zde
se nám dosud nepodaøilo nalézt vhodné podnikatele.

Pøesto nám je jasné, •e právì vytvoøení skupiny
obyvatelstva ekonomicky profitující z ovocných
vysokokmenù je nejlepší zárukou toho, •e tento
krajinný prvek nezmizí z krajiny severozápadních
Èech.
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V roce 2003 se naše odborná skupina podílí na
zalo•ení zajímavého dlouhodobého pokusu. Jeho
cílem je srovnat rùst a výnosy nìkterých starých
tradièních odrùd s moderními odrùdami resistentními
proti strupovitosti jablek.

Všechny novì vysazené stromky budou
zapìstovány jako vysokokmeny na semenáèích. Ty
pocházejí ze semen odrùdy Bittenfelderovo.
Mezišlechtìní je provedeno z odrùdy Croncelské.

Sad bude zalo•en na  4400 m2  horských luk v osadì
Goplassgrun v nadmoøské výšce zhruba 700 m. Roèní
srá•ky zde èiní 860 mm/m2 a prùmìrná roèní teplota
je 5,8 °C.

Takové pøírodní podmínky jistì dùkladnì provìøí
výkonnost všech odrùd.

Po celou dobu pokusu bude sledována bujnost rùstu
a tvar stromù. Jakmile stromy zaènou kvést a plodit
budou odborníci z výzkumného ústavu a LPV Oberes
Vogtland sledovat také mno•ství kvìtù, napadení
plodù a stromù chorobami, výnos, velikost plodù,
jejich zbarvení a chu•. Posledním okruhem
sledovaných údajù budou fenologická data,
pøedevším doba kvìtu a zralosti.

Do tohoto pokusu byly zaøazeny tyto tradièní
odrùdy:

Kirchwaldské - podzimní odrùda vhodná pro
moštování i pøímý konzum

Herrnhutské - podzimní moštová odrùda velmi
hojná i na èeské stranì hranice

Bernské rù•ové - podzimní stolní odrùda rozšíøená
i v Èechách

Dülmenerovo rù•ové - podzimní odrùda v Èechách
témìø neznámá vhodná na mošt i pro pøímý konzum

Albrechtovo - je podzimní a• zimní odrùda v
Èechách ménì rozšíøená vhodná na mošt i pro pøímý
konzum

Moderní resistentní odrùdy z výzkumného ústavu
v Pillnitz:

Retina - letní a• podzimní stolní odrùda

Rebella - podzimní stolní odrùda

Remo - podzimní stolní i moštová odrùda

Renora - zimní, stolní odrùda

Rewena - zimní, stolní i moštová odrùda

Z moderních èeských resistentních odrùd byla
zaøazena odrùda Topaz - zimní konzumní i moštová
odrùda

Výsledky pokusu budou jistì velmi zajímavými
podklady pro výbìr odrùd pro nové výsadby do
extenzivních sadù a ovocných stromoøadí v krajinì.
Pro šlechtitele nových odrùd pøinesou dùle•ité
informace o tom, které odrùdy pou•ívat k dalšímu
zdokonalení moderních odrùd.

Pokus - testování
resistentních jableèných
odrùd na vysokokmeni a
ve vysokých polohách

Christoph Mann

LPV Oberes Vogtland

Oberer Berg 76, 08258 Markneukirchen

e-mail: lpv@musikwinkel.com
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Jádrem pøeshranièní spolupráce LPV Oberes
Vogtland, Ekologického centra Meluzína RCAB a
dalších ochranáøských organizací jsou aktivity
smìøující k o•ivení místních odrùd ovoce.

Zájmovým územím jsou kraje Vogtlandský v Sasku
a Karlovarský v Èechách. Tyto organizace spoleènì
peèují o 14 reprezentativních ovocných sadù a
stromoøadí - 7 nìmeckých a 7 èeských.

V èeských sadech se pøeshranièní spolupráce
soustøeïuje na udr•ení genofondu místních odrùd
jabloní, hrušní a tøešní. V nìmeckých sadech je ji•
produkce ovoce vyu•ívána k výrobì tradièních moštù
a sušeného ovoce.

Mimo tyto sady pracuje LPV Oberes Vogtland na
evidenci a mapování sortimentu starých, výnosovì
stabilních, vogtlandských a èeských ovocných odrùd
v oblasti Euregio Egrensis.

Dlouhodobým cílem nìmeckých i èeských
ochranáøù je zajištìní velkého odrùdového bohatství
pro nové zalo•ení ovocných sadù z domácího
(pùvodního) materiálu.

LPV Oberes Vogtland se zabývá mimo záchrany
místních odrùd ovocných stromù i dalšími èinnostmi
na poli ochrany pøírody. Nìkteré z tìchto projektù
mají také pøeshranièní dosah.

Na prvním místì musíme jmenovat „Oberer
Aschberg“ nádherný vrch mezi Klingenthalem a
Bublavou. Tato hora je porostlá typickými horskými
loukami s koprníkem štìtinolistým a kostøavou
èervenou. Botanikové oznaèují tyto louky jako Meo-
Festucetum.

Louky zaujímají 80 ha velký otevøený jihozápadní
svah Krušných hor le•ící ve výšce 935 m.n.m.
Rozloha je rovným dílem v Sasku a v Èechách. Od
roku 1990 byly louky ponechány ladem a zaèaly být
ohro•ovány samovolným zarùstáním náletovými
døevinami. Od roku 1994 se LPV Oberes Vogtland
podaøilo s podporou obce Bublava zajistit ka•doroèní
seèení s odvozem zelené hmoty. Zároveò je
ka•doroènì provedena kontrola stavu horských luk
se státním úøadem pro ochranu •ivotního prostøedí
Plauen. Tato kontrola je provedena na 1 nìmecké a 3
èeských stabilních plochách.

Cílem tohoto sna•ení je také stále otevøená

Christoph Mann

LPV Oberes Vogtland

Oberer Berg 76, 08258

Markneukirchen

e-mail: lpv@musikwinkel.com

Landschaftspflegeverband „Oberes
Vogtland“ a Nìmecko  - Èeské pøeshranièní
projekty

spolupráce ochranáøských, zemìdìlských a jiných
místních organizací. Tento projekt tak pomáhá
vytváøet vztahy dobrého sousedství. V souèasné dobì
usiluje LPV Oberes Vogtland o vyhlášení
pøeshranièního chránìného území.

Spolupráce èeských absolventù a studentù støedních
a vysokých škol v LPV  Oberes Vogtland je také velmi
dùle•itou èinností. Je jasné, •e musíme nejen chránit
faunu a floru, ale také zapojovat a proškolovat mladé
lidi.

Jako první se na jednoroèní stá• vydala v letech
1999/2000 Zdenka Hanáková, maturantka Støední
zemìdìlské školy v Dalovicích. Zdenka dále
pokraèuje v intenzivní spolupráci s LPV a podílela
se do roku 2003 na celé øadì pøeshranièních i ryze
saských projektù. V letech 2000/2001 pøišla Pavla
Burešová,  studentka Èeské zemìdìlské univerzity v
Praze. Tu zaujala práce na záchranì starých odrùd
ovocných stromù natolik, •e se jí vìnuje ve své
diplomové práci. V letech 2001/2002 spolupracovala
s LPV Jiøina Novotná, takté• maturantka z Dalovic a
pro roky 2002/2003 zde pracuje Ing. Anna Øezáèová,
èerstvá absoloventka ÈZU v Praze.

Pro úplnost ještì zmíním úèast LPV Oberes
Vogtland na dalších pøeshranièních projektech na
ochranu pøírody. V letech 2000 - 2001 to byla podpora
hnízdních mo•ností pro sokola stìhovavého v
Doupovských horách. Od roku 1998 se také aktivnì
zapojuje v boji proti rozšiøování bolševníku
velkolepého. Velmi aktivní je LPV v oblasti poøádání
èesko-saských poznávacích exkursí na obou stranách
hranice.

LPV Oberes Vogtland samozøejmì nezapomíná
informovat veøejnost o spoleèném úsilí èeských a
saských ochráncù pøírody. Pravidelnì zveøejòuje
informace a fotografie z akcí na svých webových
stránkách. Vrcholem prezentace spoleèného úsilí bylo
pøedstavení èesko-nìmeckého ovocného projektu na
„Grüne Woche’’ 2003 v Berlínì.
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EC Meluzína RCAB je oblastní odboèkou celostátní
Asociace Brontosaura. Toto obèanské sdru•ení
pracuje v oblasti ekologické výchovy a ochrany
pøírody.

Èinnost centra je financována z grantù nestátních
nadací, z pøíspìvkù samosprávy, darù soukromých i
právnických osob a z výnosù vlastní práce.

Naše projekty realizujeme na území NUTS II
Severozápad, t.j. v Karlovarském a Ústeckém kraji.
Chtìli bychom pomoci nasmìrovat ekonomický
rozvoj severozápadních Èech blí•e k trvale
udr•itelnému •ivotu tak, aby náš region ztrácel povìst
oblasti se znièeným •ivotním prostøedím.

Sna•íme se napomoci šíøení technologií, které jsou
šetrné k •ivotnímu prostøedí a pomáhají rozvoji
regionální ekonomiky v zemìdìlství a lesnictví.

V souèasné dobì se konkrétnì vìnujeme o•ivení
místních ovocných odrùd, podporujeme a provádíme
vysazování vysokokmenných ovocných stromù. Dále
se sna•íme zachovávat a obnovovat druhovì pestrá
luèní spoleèenstva. Zemìdìlcùm, úøadùm i
soukromým osobám poskytujeme poradenskou
èinnost. Sami provádíme práce na obnovu sadù a luk.

Mimo tìchto dvou základních a dlouhodobých
programù provádíme ještì údr•bu chránìných území.
Nejèastìji se jedná o vyøezávání náletových døevin a
seèení zanedbaných luk. Vyrábíme a rozmis•ujeme
úkryty pro drobné •ivoèichy (ptáky, plazy, èmeláky a
jiné bezobratlé).

Do všech tìchto akcí zapojujeme mladé lidi -
støedoškoláky i vysokoškoláky. Sna•íme se uvolnit
jejich tvùrèí potenciál a prakticky je inspirovat k lepší
péèi o •ivotní prostøedí.

V rámci ekologické výchovy obyvatelstva
poøádáme výstavy, kampanì a semináøe. Provozujeme
bezplatnou výpùjèní slu•bu videokazet Ministerstva
•ivotního prostøedí Èeské republiky, Nadace Envideo
a mnoha dalších.

V EC Meluzína RCAB je té• malá environmentální
knihovna s nìkolika stovkami kni•ních titulù a
pøedplatným hlavních ekologických èasopisù
vycházejících v Èeské republice.

Pro základní a støední školy máme pøipraveno
nìkolik témat pro výuku pod širým nebem. Rozsah

Ekologické centrum Meluzína - Regionální
centrum Asociace Brontosaura

Martin Lípa

EC Meluzína RCAB

Brigádnická 710/2, Ostrov CZ 363 01

e-mail: ec.meluzina@volny.cz

www.meluzina.info

programu mù•e být od polodenní návštìvy po
nìkolikadenní exkurse. Témata jsou pøedevším
z oblasti biologie, ekologie, meteorologie, geologie,
zemìdìlství a krajinotvorby.

Postupnì budujeme rozsáhlý areál ekologické
výchovy v Dìèínì - Libverdì. Jeho souèástí bude
sbírka divoce rostoucích rostlin, pøírodní zahrada a
botanická zahrada Støední zahradnické školy, Støední
zemìdìlské školy A. E. Komerse a Støedního
odborného uèilištì Dìèín - Libverda

O své èinnosti informujeme na stránkách bulletinu
Hukot. Tento obèasník vydáváme 4 - 6krát do roka.
V pøípadì nìjaké rozsáhlejší kampanì vydáváme
obvykle zvláštní - monotematické èíslo.

Sna•íme se propojit úsilí mnoha lidí a organizací.
Hledáme s nimi spoleèné zájmy a chceme podpoøit
ka•dé poctivé úsilí o zlepšení stavu našeho okolí.

Velmi úzce spolupracujeme s Èeským svazem
ochráncù pøírody, s referáty •ivotního prostøedí
okresních úøadù, správami chránìných krajinných
oblastí i obecními a mìstskými úøady, stejnì jako se
soukromými zemìdìlci, vìtšími firmami i
jednotlivými obèany.

V posledních letech rozvíjíme
intenzivní pøeshranièní
spolupráci  s ochranáøskými
organizacemi v Sasku. Podíleli
jsme se na vyslání èeských
studentù na jednoroèní stá•e -

dobrovolný ekologický rok - do Spolkové republiky
Nìmecko. Dále jsme organizovali nìkolik exkursí a
vyrobili putovní èeskonìmeckou  výstavu o ochranì
starých ovocných stromù. To vše za laskavé podpory
programu PHARE CBC.
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PSM byl zalo•en v roce 1999 projektem è.113099
„Pozemkový spolek Meluzína“ podpoøeného v rámci
otevøeného programu ÈSOP Místo pro pøírodu.

V roce 2002 úspìšnì získal akreditaci a tím se
zaøadil mezi nìkolik desítek pozemkových spolkù v
Èeské republice.

Co je to pozemkový spolek

Struènì øeèeno je to zpùsob práce ochranáøské
organizace. Je zamìøen na ochranu pozemkù, které
jsou cenné výskytem chránìných organismù nebo z
nìjakého kulturnì historického dùvodu, popøípadì
výraznì zkrášlují krajinu. Ochranáøská organizace se
obvykle spojí s dalšími organizacemi - napøíklad
místními úøady, památkáøi èi jinými neziskovými
organizacemi - a sna•í se tyto cenné pozemky
vykoupit nebo alespoò najmout na velmi dlouhou
dobu.

V nìkterých pøípadech také uzavírá se stávajícím
vlastníkem dohodu o tom, co se smí a co se nesmí na
jeho pozemcích provádìt. Jak vidno, je to zpùsob
ochranáøské práce, který spojuje mnoho lidí k
dosa•ení spoleèného cíle - ochrany cenných pozemkù
pøed ne•ádoucími zpùsoby vyu•ití.

Základní pohled na práci Pozemkového spolku

Meluzína (PSM)

Priority i metody práce PSM vycházejí ze
skuteènosti, •e pøíroda, krajina a èlovìk ve støední
Evropì jsou spojeni nìkolik staletí. Proto se
domníváme, •e k ochranì èeské krajiny nelze
pøistupovat v•dy jako k ochranì ryze pøírodních
ekosystémù. Máme za to, •e je nezbytné obnovovat
harmonický kontakt èlovìka s pøírodou. Musíme
podporovat •ádoucí vyu•ívání naší krajiny lidmi, kteøí
v ní trvale •ijí. Pozemkový spolek Meluzína se o to
sna•í za pomoci následujících zásad:

1. Podporovat vlastníky pozemkù, kteøí je vyu•ívají
zpùsobem citlivým k ochranì pøírody. Tito lidé nesmí
být znevýhodòováni oproti vlastníkùm, kteøí se
nechovají ohleduplnì k •ivotnímu prostøedí.

2. Vykupovat a pronajímat pozemky chceme pouze
tehdy, pokud •ádoucí zpùsob obhospodaøování
nemohou zajistit stávající vlastníci.

3. Systematicky rozvíjet Èesko - Saskou
pøeshranièní spolupráci pøi ochranì pøírody a krajiny.

Pozemkový spolek
Meluzína (PSM)

Èlenem naší organizace se mù•e stát ka•dý obèan,
který chce pøispìt ke zlepšení •ivotního prostøedí a
k ochranì pøírody. Èlenský pøíspìvek èiní 100,- Korun
èeských na jeden rok. Èlenové zdarma dostávají
Hukot a mají pøednostní právo úèastnit se akcí
poøádaných EC Meluzína RCAB. Jednou - dvakrát
do roka poøádáme akce, které jsou vyhrazeny pouze
pro naše èleny a nejbli•ší spolupracovníky.

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Lípa  - vedoucí centra

Ing. Radoslav Bartùnìk - koordinátor

Kontaktní adresa:

EC Meluzína RCAB

Brigádnická 710/2

Ostrov

363 01

Telefon: +420 777 082 620

www.meluzina.info

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

Ekologické centrum Meluzína - Regionální
centrum Asociace Brontosaura dìkuje všem, kteøí
pøispívají k záchranì starých ovocných stromù a
o•ivení místních odrùd ovoce.

Všem, kteøí v severozápadních Èechách i Oberes
Vogtland zachraòují cenné kulturní dìdictví a
starají se o to, aby tato èást Evropy byla stále krásná
a zajímavá.

Za odbornou, materiální a finanèní podporu
dìkujeme Regionální rozvojové agentuøe Egrensis
a jejímu týmu v Karlových Varech, Výzkumnému
a šlechtitelskému ústavu v Holovousech, Kanceláøi
ústøední výkonné rady Èeského svazu ochráncù
pøírody a v neposlední øadì Loketským mìstským
lesùm s.r.o.

Zvláštní dík patøí panu Ing. Václavu Zikešovi,
rodinì Loš•ákových, Jakubovi Hejtíkovi, Pavle
Burešové, Veronice Sýsové, Dušanovi Divišovi a
mnoha dobrovolníkùm, kteøí se zaslou•ili o
realizaci našeho projektu.

Dík patøí také panu Wilfriedu Müllerovi z
nìmeckého pomologického spolku.

Podìkování
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Zde je hlavní výmìna zkušeností a budování dobrých
sousedských vztahù.

Spolupracovníci

Pøi prosazování našich cílù hodláme spolupracovat
se všemi organizacemi i jednotlivci sdílejícími naše
cíle a hodnoty. Z dosavadní èinnosti
EC Meluzína RCAB víme, •e
našimi pravdìpodobnými partnery
nebo i èleny spolku budou
ekologiètí zemìdìlci, obecní úøady,
drobní vlastníci pùdy, orgány státní
ochrany pøírody a ochranáøské
organizace.

Zvláštì bychom chtìli podìkovat
kanceláøi regionální rozvojové
agentury Egrensis, Loketským
lesùm s.r.o., správám chránìných
krajinných oblastí Slavkovský les,
Èeské Støedohoøí a Labské
pískovce, Èeskému svazu ochráncù
pøírody - zvláštì kanceláøi ústøední
výkonné rady, soukromým
zemìdìlcùm panu Slávkovi
Kuchtovi a man•elùm Loš•ákovým.

Naše èinnost by samozøejmì byla
nemyslitelná bez ochotné podpory
desítek dobrovolníkù, kteøí
provádìjí potøebné zásahy v terénu
a bez vlastníkù citlivých k otázkám
ochrany pøírody. V Sasku spolupracujeme
dlouhodobì s Landschafts-pflegeverband  Oberes
Vogtland - spolkem pro péèi o krajinu. Jeho náplò
èinnosti i zpùsob práce zhruba odpovídá našemu
pojetí pozemkového spolku.

Lokality v nájmu a podnájmu PSM:

Pozemkový spolek Meluzína se hodlá vìnovat
ochranì pøírody v rámci NUTS II Severozápad, který
zahrnuje Karlovarský a Ústecký kraj.

V rámci pozemkového spolku je pronajato necelých
80 ha pùdy. Hlavní èást pozemkù se nachází  v severní
èásti CHKO Èeské Støedohoøí (nedaleko Dìèína).
Jsou souèástí 2. zóny CHKO Èeské Støedohoøí a jedná
se o rozsáhlý komplex horských luk prostoupený lesy
a remízky.

Martin Lípa

EC Meluzína RCAB

Brigádnická 710/2, CZ Ostrov 363 01

e-mail: ec.meluzina@volny.cz

www.meluzina.info

Zhruba 1ha tvoøí pozemky v Karlovarském kraji. Zde
jsou dùle•ité plochy pro rozmno•ování kriticky
ohro•ených druhù oboj•ivelníkù a plazù. Zatím bez
zvláštní ochrany a náš pozemkový spolek se sna•í
zajistit dostateènou podporu chránìným druhùm, které
na nich •ijí.

Další zájmové plochy PSM

Mimo pronajaté plochy peèujeme v rámci
pozemkového spolku o celou øadu dalších pozemkù
nebo poskytujeme poradenskou èinnost, brigádní a
technickou výpomoc jejich majitelùm.

Genofondová plocha Jakubov

V obci Jakubov u soukromého zemìdìlce p. Aleše
Loš•áka probíhá rekonstrukce starého sadu. Naším
cílem je zalo•ení genofondové plochy starých místních
odrùd pro oblast Doupovských hor. Plocha cca 1,5 ha

Dále jsou zde cenné druhovì pestré louky a pastviny
s typickými spoleèenstvy termofytika Doupovských hor
celkem 14 ha.

Plochy jsou zatím ve vlastnictví PF ÈR, budeme
usilovat o jejich prodej stávajícímu nájemci a následný
nájem PSM.

Další podporou vlastníkovi bude úprava ploch do
stavu, kdy je mo•né jejich zaøazení do •ádosti o dotace
MZe ÈR na údr•bu krajiny. Je to dùle•ité jak pro
dlouhodobou perspektivu zajištìní péèe o cenné
pozemky, tak pro ekonomickou stabilitu farmy.

Významný krajinný prvek Louka 
u Nemocnice - Ostrov

Druhově pestrá louka se silnou populací 
hvozdíku pyšného. Nejzachovalejší lokalita 
v severovýchodní části Sokolovské pánve. 
Provádíme údržbu sečením (rozloha 1 ha).

Významný krajinný prvek 
Hrachová - Stráž nad Ohří

Mokřadní společenstvo s masivním 
výskytem prstnatce májového. Údržba 
sečením rozloha přes 1 ha.

Přírodní rezervace Rybníky u 
Ostrova

Jedná se o komplex vlhkých luk a rybníků - 
rezervace na ochranu ptáků a rostlinných 
společenstev. Plocha je plánována pro 
reintrodukci hvozdíku pyšného z lokality 
louka u nemocnice. Údržba sečením - 
rozloha 1,5 ha.

Významný krajinný prvek 
Nevděk - Žlutice

Stepní lokalita s výskytem vstavačovitých 
rostlin. Stanoviště s výskytem užovky 
hladké. Zásahy spočívají v pokračování 
výřezu náletových dřevin - rozloha cca 4 ha.

Významný krajinný prvek 
Fukštejn 

Zachovalá typická trojštětová horská 
květnatá louka v Krušných horách - sečení 
ploch. Plánované je opětné vysazení lilie 
cibulkonosné.
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Genofondová plocha Loket

V rámci úpravy bøehù Ohøe uvnitø mìsta Loket byla
s laskavou podporou mìsta Loket a Loketských
mìstských lesù s.r.o. vybudován sad soustøeïující
místní odrùdy jabloní. Zhruba 0,5 ha plocha
soustøeïuje 25 odrùd døíve bì•ný nyní vzácných a•
ohro•ených vyhynutím. Péèi provádí Loketské
mìstské lesy, odborné vedení má na starosti
Pozemkový spolek Meluzína.

Areál ekologické výchovy Libverda

V katastru obce Bøeziny u Dìèína ve spolupráci se
Støední zemìdìlskou školou Dìèín Libverda
provádíme úpravy pozemku o rozloze cca 1,5 ha. Tyto
úpravy jsou zamìøeny na podporu volnì •ijících
organismù s cílem vybudovat pøírodní zahradu pro
ekologickou výchovu širokých skupin obyvatelstva.

Dosud provedená opatøení zahrnovala budování
tùòky pro oboj•ivelníky, seèení druhovì pestré louky
a budování úkrytù pro drobné obratlovce i bezobratlé.

organizace: EC Meluzína RC AB, èíslo registrace MV ÈR: VSC/1 - 16504/95R
statutární zástupce: Ing. Martin Lípa, korespondenèní adresa: Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01
telefon: +420 777086620, e-mail: ec.meluzina@volny.cz, www.meluzina.info

Co nabízíme spolupracujícím vlastníkùm

pozemkù

Pøedevším poradenství v následujících oborech -
zakládání a údr•ba druhovì pestrých luk, pìstování
ovocných vysokokmenù jabloní, hrušní a tøešní,
podpora divoce •ijících oboj•ivelníkù, plazù, ptákù,
savcù a nìkterých bezobratlých.

Dále mù•eme pomoci se shánìním penìz na drobné
zásahy v krajinì nebo minimálnì poradit velmi
hospodárné varianty jejich provedení.

U velmi cenných ploch organizujeme také brigády
na provedení prací potøebných k jejich údr•bì.

Èinnost PSM je územnì, administrativnì i pracovnì
velmi obsáhlá. V naší èinnosti ovìøujeme nové
postupy pro práci pozemkových spolkù i pro
získávání dalších zdrojù na pøímá opatøení v
zájmových plochách. Doufáme, •e i v budoucnosti
budeme nacházet tolik milých lidí, kteøí nám v tom
budou nadále pomáhat.


