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Úvod 

Ve své bakalářské práci jsem zpracovala téma: „Jabloně jako zástupci 

užitkových rostlin z čeledi růžovitých (Rosaceae)“. 

Tato čeleď je velmi obsáhlá, zahrnuje více než 2200 druhů bylin a dřevin. Díky 

tomu, že naše republika leží v mírném pásmu, je u nás čeleď růžovitých hojně 

zastoupena. Mnoho jejích zástupců má velký hospodářský význam. Byliny 

z této čeledi se často využívají ve farmaceutickém průmyslu k výrobě čajových 

směsí, fytofarmak a různých potravinových doplňků. Plody kulturních bylin a 

dřevin (ovoce) se využívají v potravinářství pro jejich chuťové vlastnosti a obsah 

důležitých výživových látek. 

Na problematiku jabloní a jejich plodů lze nahlížet z ovocnického, 

pomologického, dietetického, kulturního i vzdělávacího hlediska.  

Ovocnictví se zabývá péčí o ovocné stromy, jejich pěstováním na produkci 

ovoce a jeho zužitkováním. Pomologie je odvětví botaniky, které se zabývá 

popisem a studiem odrůd ovocných rostlin.  

Pěstování jabloní má na našem území bohatou tradici. Díky tomu, že se naši 

předkové věnovali jejich pěstování a šlechtění, máme dnes obrovský výběr 

v odrůdách jablek. Každý z nás si může vybrat jablko podle svých kritérií, např. 

podle chuti, barvy slupky, trvanlivosti, skladovatelnosti, atd. 

Jablka se stala úplně samozřejmou součástí našeho každodenního života a asi 

málokdo se zamyslí nad jejich důležitostí pro naše zdraví, nad tím jaké úsilí 

musí příroda i ovocnář vyvinout než se jablko dostane ke konzumentovi. Proto 

jsem se rozhodla pro zpracování tématu „ o životě “ jabloní. 
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Cíle práce  

Cílem mé práce bylo:  

 Zpracovat dostupné zdroje informací s tématikou jabloní. 

 Charakterizovat dané téma z pomologického i ovocnického pohledu. 

 Shrnout historii vzniku jabloní, jejich pěstování a popsat vznik některých 

odrůd. 

 Vyzdvihnout význam konzumace jablek pro lidský organismus. 

 Vytvořit jednoduché náměty pro praktické využití tématiky plodů jabloní,  

vytvořit pracovní listy pro výuku botaniky na ZŠ. 
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1 Obecná charakteristika čeledi růžovitých (Rosaceae) a 
zástupci 

Čeleď růžovitých (Rosaceae) patří do třídy dvouděložné rostliny 

(Magnoliopsida), oddělení krytosemenné (Magnoliophyta), říše rostlinná 

(Plantae) (podle Slavíka, 1995). 

Do čeledi růžovitých řadíme byliny, keře, stromy. Květy bývají pravidelné, 

oboupohlavné, nejčastěji pětičetné. Plody Rosaceae jsou měchýřky, nažky, 

peckovice, malvice (podle Kubáta a kol., 2003). 

V této čeledi nacházíme mnoho užitkově využitelných rostlin, které se těší 

v naší společnosti veliké oblibě. Některé z nich uvádím níže, včetně základní 

charakteristiky dané rostliny a využití jejích plodů z hlediska obsahu důležitých 

minerálních látek a vitamínů. Plody těchto rostlin jsou hojně přímo 

konzumovány, ale i různě zpracovávány v potravinářství.  

Růže šípková (Rosa canina) 

Z užitkově pěstovaných zástupců z čeledi růžovitých stojí za zmínku růže 

šípková (R. canina), jejímž plodem je souplodí nažek nazývané šípek, ten se 

především používá k přípravě šípkového čaje, ale 

je vhodný i k výrobě různých zavařenin, vín a šťáv 

(podle Kubáta a kol., 2003). 

Plody růže šípkové obsahují vysoké množství 

vitamínu C, vitamínu A, vápníku a rutinu. 

Zdroj: www.naturfoto.cz 

Jahodník obecný (Fragaria vesca) 

Dalším ze zástupců čeledi růžovitých je jahodník obecný (Fragaria vesca), 

jedná se o planou kultivaci dnešní kulturní rostliny. Jahodník je trvalka, která 

tvoří pomyslný přechod mezi keři a bylinami, má trojčetné listy, pětičetné květy, 

plodem jsou drobné nažky na zdužnatělém květním lůžku nebo-li jahoda (podle 

Slavíka, 1995). 
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Jahody se těší velké popularitě, hlavně díky své 

vynikající chuti a bohatému druhotnému využití, např. 

k výrobě džemů, šťáv a různých sladkých pokrmů.  

Plody obsahují velké množství látek tělu prospěšných, 

jsou bohaté na vitamín C, B2, K, kyselinu citronovou, 

jablečnou, vinnou a také přírodní kyselinu fosforečnou, 

vápník, draslík, jod a železo (podle Slavíka, 1995). 

Zdroj: www.plant-identification.co.uk 

Slivoň švestka (Prunus domestica L.) 

Švestka domácí (Prunus domestica L.) taktéž patří do čeledi růžovitých, 

podčeledi slivoňovité (Prunoideae) a rodu Prunus. (podle Červenky a kol., 

1972). 

Jedná se o opadavý strom či keř, listy jsou různého tvaru a velikosti, v květním 

pupenu se nachází květy obvykle po 2 až 3, korunní lístky jsou bílé, na dně 

češule se nachází jediný pestík, který s ní nesrůstá. Plodem 

je peckovice podlouhlého tvaru, jejíž slupka je hladká, 

matně fialová až červeně modrá (podle Peikera, Kyncla, 

1962). 

Obsahují 9 až 11 % sacharidů, 0,6 až 0,9 % organických 

kyselin, mají rozdílný obsah provitaminu A, vitamínu B1, B2  

a C, dále obsahují draslík, vápník, hořčík, fosfor, železo  

a jiné (podle Dlouhé a kol., 1995). 

Zdroj: www.garten.cz 

  



11 

Meruňka obecná a broskvoň obecná (Prunus armeniaca L. a Prunus persica L.) 

Meruňka obecná (Prunus armeniaca L.) a 

broskvoň obecná (Prunus persica L.) patří do 

podčeledi slivoňovité (Prunoideae), pěstují se 

především v teplých krajinách. Meruňky a 

broskvoně jsou stromy i keře, středně vysoké 

zhruba 3-7 m. Listy jsou poměrně velké, hladké a 

tmavozelené barvy (podle Červenky a kol., 1972). 

Zdroj: www.garten.cz 

Květy jsou veliké zhruba 2,5 cm, bílého až narůžovělého odstínu. Zajímavostí 

meruněk je, že strom kvete ještě před rašením listů (podle Peikera, Kyncla, 

1962). 

Plodem je v obou případech peckovice, u broskvoní zhruba 4 -8 cm veliká, 

kulovitého vzhledu, sametově ochlupená a meruňky jsou o něco málo 

drobnější, 4 - 6 cm podlouhlé nebo kulovité, pecka je poměrně velká a snadno 

se odděluje od dužniny na rozdíl od broskvoní. Mezi hlavní obsahové látky 

meruněk a broskví patří betakaroten, vitamín C, B1, B2, B3, B5, draslík, vápník, 

hořčík, sodík, železo a pektin. 

Višeň obecná (Prunus cerasus L.) 

Višeň obecná (Prunus cerasus L.) patří do čeledi růžovité (Rosaceae), 

podčeledi slivoňovité (Prunoideae) a rodu Cerasus. Rostlina se planě vyskytuje 

na území Zakavkazska (podle Červenky a kol., 1972).  

Fyziologií je to menší strom, častěji ale hustý keř 6 

až 8 metrů vysoký. Jednotlivé květy jsou po2 až 4 

ve volných lichookolících, korunní lístky jsou bílé, 

kališní lístky jsou purpurově zelenavé (podle 

Slavíka, 1995).  

 

Zdroj:ucivo.webnode.cz 
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Plodem višně je peckovice s hladkou, výrazně červenou dužninou. Kulturně 

pěstované višně se dělí na pravé višně (kyselky, amarylky) a sladkovišně 

(tmavé a skleněnky ) (podle Dlouhé a kol., 1995). 

Višně obsahují betakaroten, vitamíny B, vitamín C, železo, hořčík a kyselinu 

listovou. 

Třešeň ptačí (Prunus avium L.) 

Třešeň ptačí (Prunus avium L.) patří do čeledi růžovité (Rosaceae), podčeledi 

slivoňovité (Prunoideae) a rodu Cerasus. Třešeň na rozdíl od višně dorůstá 

výšky 12 až 15 metrů. Listy jsou velké, vejčité a tmavě zbarvené. Květy jsou 

drobnější, v květním pupenu se nachází nejčastěji po třech. Rostlina se planě 

vyskytuje na Blízkém a Středním východě, v severní Africe a v Evropě (podle 

Červenky a kol., 1972). 

Plodem je peckovice s hladkou slupkou, žlutou až červenou dužninou, šťáva 

barví. Kulturně pěstované třešně se dělí chrupky, srdcovky a polochrupky 

(podle Dlouhé a kol., 1995). 

Třešně obsahují hořčík, železo, jód, fosfor, zinek, vápník, draslík, křemík, 

vitamín A, vitamín P, vitamín B a vitamín E. 

Mandloň obecná (Amygdalus communis) 

Do čeledi růžovitých patří i mandloň obecná 

(Amygdalus communis), podčeledi slivoňovité 

(Prunoideae) a rodu Amygdalus (podle Červenky a 

kol., 1972).  

Zdroj: www.naturfoto.cz 

Původem pravděpodobně ze západní Asie, je to menší, opadavý strom (podle 

Dlouhé a kol., 1995). 

V květním pupenu se nachází obvykle jen jeden květ, zřídka kdy dva, jsou 

přisedlé nebo na krátkých květních stopkách, barva květů se pohybuje v paletě 
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růžových až hnědých odstínů. Plodem jsou peckovice vejcovitě podlouhlé, 

hustě chlupaté a zelenavé. Pro nás je důležité semeno známější pod pojmem 

mandle, které hospodářský využíváme. Mandloně dělíme na dvě variety dulcis 

(se sladkými semeny) a amara (s hořkými semeny). Mandle typu amara 

obsahují glykosid amygladin, jeho nadměrné požití může způsobit až otravu, 

protože amygladin se v ústech přemění na jedovatý kyanid (podle Dlouhé a 

kol., 1995). 

Jádra všech mandlí obsahují velké množství bílkovin, vápníku, hořčíku, 

draslíku, zinku, selenu, vitamíny B, vitamín E a antioxidanty. Mandle jsou velmi 

zdravé, podle nejnovějších vědeckých studií bylo prokázáno, že dokáží snižovat 

hladinu cholesterolu v krvi člověka, zabránit vzniku rakoviny, cukrovky nebo 

Alzheimerovy nemoci. 

Kdouloň obecná (Cydonia vulgaris Pers.) 

Patří také do čeledi růžovité (Rosaceae) a rodu 

Cydonia. Kdouloň obecná (Cydonia vulgaris 

Pers.) pocházející z Kavkazu, je nízký strom 

výšky 3 až 5 metrů (podle Červenky a kol., 1972). 

Zdroj: botanika.prf.jcu.cz 

Listy jsou drobné, plstnaté. Květy jsou světle růžové. Plody jsou drobné, 

chlupaté. Kdoule jsou bohaté na amygladin, třísloviny, mastné oleje, vitamín A, 

vitamín B, zinek, železo, draslík a vápník. 

Kdoule, plody, se vyznačují žlutou barvou a výraznou vůni. V dřívějších dobách 

je ženy vkládaly mezi prádlo, kde voňavá jablíčka nahrazovala drahá 

parfémovaná mýdla. Kdoule jsou bez tepelné úpravy nepoživatelné, 

v posledních letech opět získávají zpět svou ztracenou přízeň ovoce vhodného 

na výrobu pikantních marmelád, zavařenin a jiných netradičních kulinářských 

pokrmů. 
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Hrušeň obecná (Pyrus communis) 

Hrušeň patří do podčeledi malvoňovité (Pomoidae) a 

rodu Pyrus. Hrušeň domácí, ve starší literatuře hrušeň 

obecná (Pyrus communis), pochází z Malé Asie. V 19. 

století byla hrušeň hlavním pěstovaným ovocným 

druhem. Vzhledem se jedná o statnější strom dožívající 

se vyššího stáří než jabloň, zhruba 200 let, listy bývají 

menší až středně velké, oválného tvaru.  

Zdroj:www.trigon-kennels.cz 

Květy jsou velké s bílými korunní lístky. Plody, hrušky, jsou výrazně baňaté, 

široce kuželovité, slupku mají hladkou, zelenou až zlatožlutou. Dužnina je velmi 

šťavnatá a sladká (podle Červenky a kol., 1972). 

Zástupce hrušně obecné můžeme rozdělit do tří kategorií (podle Dvořáka a kol., 

1976): 

1. Hrušeň obecnou polničku [P. c. ssp. Piraster (L.) Hegi] 

2. Hrušeň obecnou sněžnou  (P.c. ssp. nivalis Jacq) 

3. Hrušeň obecnou pěstovanou [P.c. ssp. sativa (Lam.D.C.) A. Gr.], která 

je souhrnem ušlechtilých odrůd, ale nachází se i její planá forma. 

Jako ostatní ovoce obsahují i hrušky velké množství důležitých minerálních 

látek a vitamínů potřebných pro lidské tělo, z těch nejdůležitějších jsou to 

karoten, vitamín B1, B2, B6, C, E, vápník, draslík, sodík, hořčík, fosfor, měď, 

železo, mangan a křemík. 

 

Jabloň (Malus Mill.) 

Jabloním je věnována celá následující práce. 
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2 Rod jabloň (Malus Mill.) 

Odrůdy jabloní systematicky patří do čeledi Rosaceae (růžovité), podčeledi 

Pomoideae (malvoně) a rodu Malus (jabloň) (podle Červenky a kol., 1972). 

Rod jabloň se dělí do 5 skupin dle Dvořáka a Vondráčka (1969): 

1. Eumalus - zahrnuje jabloně planě rostoucí v Asii a Evropě, mající listy 

s čepelí nedělenou. 

2. Sorbomalus - plané jabloně vyskytující se v Japonsku a Číně, mající 

malé plody a obvykle dělené listy. 

3. Chloromeles - severoamerické druhy jabloní, vyznačující se  velkými, 

nejedlými zelenými nebo žlutými plody. 

4. Eriolobus - jejímž zástupcem je jabloň trojlaločná (Malus trilobita), 

rostoucí v Malé Asii. 

5. Docyniopsis – jabloně charakteristické pro oblast Číny, Japonska a 

Tchaj-wanu. 

Naše evropské kulturní odrůdy jabloní i podnože zvané jánčata a duzény 

vznikly zřejmě hlavně z druhu Malus pumila Mill., syn. Malus praecox 

Pall.(jabloň raná), patřícího do I. sekce Eumalus. Tento druh roste planě na 

Balkáně, v jihovýchodním Rusku na Kavkaze, v Zakavkazsku, v Persii, 

v Turkestánu až pohoří Altaj. Znaky stromu a plodu druhu Malus pumila 

připomínají nejvíce kulturní odrůdy (Dvořák, Vondráček, 1969). 

2.1 Obecná charakteristika  

Kořeny slouží především k přívodu vody a živin, ale zároveň mají i funkci 

upevňovací v půdě. Na kořeni můžeme rozeznat kořenovou špičku, která se 

skládá z vegetačního vrcholu a z kořenové čepičky, nasávací části, kterou 

pokrývají kořenové vlásky a zbytek kořene se zkorkovatělými buňkami (podle 

Ivičiče a kol., 1987). 

Kmen tvoří přímou nadzemní osu stromu, dle jeho výšky lze také rozeznat 

pěstitelský tvar stromů (podle Ivičiče a kol., 1987). 
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Pěstitelské tvary jabloní: 

 
Zdroj:www.zahradnictvocaklov.sk 

 

a) Vysokokmen (VK) - stromek s korunkou založenou 160 - 190 cm nad zemí 

b) Polokmen (PK) - stromek s korunkou založenou 130 - 150 cm nad zemí 

c) Čtvrtkmen (ČK) - stromek s korunkou založenou 80 - 110 cm nad zemí 

d) Zákrsek (Z) - stromek s korunkou založenou 40 - 60 cm nad zemí 

(podle www.ekozahrady.com) 

Volně rostoucí jabloně dorůstají do výšky 6 až 10 metrů, jednotlivě odrůdy mají 

charakteristický vzhled, např. kulovité koruny (“Alkmene“), široce pyramidální 

(„James Grieve“) nebo převislé („Boskoopské“) (podle Dvořáka, Vondráčka, 

1969). 

Část mezi kořenem a kmenem nazýváme kořenový krček (podle Dvořáka a kol., 

1976). 

Pupeny 

Pupeny jsou kuželovité útvary, mohou být základem stonků, letorostů, což jsou 

bylinné jednoleté přírůstky, listů i květů. 

Pupeny se skládají z:  

1. Vzrostného vrcholu, který je tvořen meristémem a umožňuje další růst 

a diferenciaci pletiv. 

2. Listenů, jež uzavírají vzrostný vrchol, základy květů a listů. 
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3. Obalových šupin, což jsou přisedlé kožovité přeměněné listy, které 

chrání vnitřní orgány pupenu před nepříznivými vnějšími vlivy (podle 

Ivičiče a kol., 1985). 

Při prvním období růstu se zakládají spící pupeny, v období růstu vznikají 

listové a růstové pupeny, při zpomalení růstu se diferencují květní pupeny.  

List 

Listy se zakládají na vzrostném vrcholu jako hrbolky. Listy jsou tvořené dělivým 

pletivem, které přechází na špičce v pletivo trvalé. Listy rostlé ve stínu mají 

pouze jednu vrstvu palisádových buněk, na rozdíl od listů rostlých na slunci, 

které jich mají více (podle Červenky a kol., 1972). 

Listy jsou nedělené, střídavé, opadávající. Značně se liší dle odrůd, např. velké 

listy mají odrůdy „Boskoopské“, „Blenheimská reneta“, „Vilémovo“ (podle 

Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Anatomie listu se skládá z vnitřní strany listu, která je tvořena pokožkou 

s chloroplasty, kde probíhá fotosyntéza. Výměnu plynů zajišťují průduchy na 

spodní straně listu. V palisádovém parenchymu probíhá fotosyntetická 

asimilace, v houbovém parenchymu transpirace, shromažďování a odvádění 

produktů fotosyntézy do cévních svazků, s nimiž sousedí a podobně (podle 

Ivičiče a kol., 1985). 

Dle čepele jsou listy podlouhlé, vejčité, elipčité a okrouhlé, některé jsou 

souměrné, jiné nesouměrné. Okraj listu může být pilovitý, vroubkovaný či 

zoubkovaný. Listy jsou lesklé, pololesklé, matné, hladké nebo plstnaté (podle 

Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Květ 

Květy jsou velké, oboupohlavní sestavené v chocholcích. Kalich je srostlý 

s češulí a je složen z pěti kališních lístků. Koruna je složena z okvětních lístků 

barvy bílé, narůžovělé až červené. Počet tyčinek se pohybuje mezi 20 až 25, 

jsou soustředěny ve 3 kruzích. Spodní semeník srůstá s čnělkami, počet vajíček 

v semeníku kolísá mezi 10 až 20. Květní pupeny se zakládají již v předešlém 
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roce. Doba květu značně závisí na odrůdě, stanovišti a klimatických 

podmínkách. Z každého květu se nemusí vyvíjet plod. Pokud se ze 4 až 5 % 

květů vyvinou plody, je úroda označována za velmi dobrou (podle Dvořáka, 

Vondráčka, 1969). 

Odrůdy pěstované na území ČR jsou cizosprašné, tzn., že každá jabloňová 

odrůda potřebuje pro opylení odrůdu jinou, která musí mít dobře klíčivý pyl. 

Odrůdy jabloní nazývané triploidní, mají pyl neklíčivý. Protože mají v  jádrech 

somatických buněk 51 chromozomů místo 34 jako odrůdy diploidní, což 

způsobuje nepravidelné redukční dělení. Pylová zrna jsou proto nevyrovnaná, 

větší a mají více než 17 chromozomů, malá zrna mají zase méně než 17 

chromozomů. Klíčivost triploidů se pohybuje do 10 %. I přes vyklíčení 

neprobíhá následující vývoj normálně, pylové láčky jsou tlusté krátké a po 

vniknutí do vodivého pletiva obvykle nedosáhnou vaječné buňky. Špatně se 

vyvíjí i semena v plody, semena jsou malá, zakrnělá, větší, prázdná nebo téměř 

prázdná až zcela prázdná. Triploidní odrůdy jsou např. „Boskoopské“, 

„Strýmka“, „Lebelovo“ (podle Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Dalším problém při oplodňování jabloní je inkompatibilita, u cizosprašných 

odrůd se vyskytují geny sterility, způsobující zastavování růstu láček v pletivu 

čnělky. Geny sterility se označují s1, s2,s3 ,s4 atd. Po redukčním dělení mají 

pylová zrna nebo vajíčka pouze jeden gen sterility. Aby se zastavil růst pylových 

láček, musí mít pylové zrno stejný gen sterility jako pyl mateřské odrůdy.  

Při opylování dvou diploidních odrůd mohou nastat tyto tři situace:  

a) Mateřská i otcovská odrůda mají stejný gen sterility, oplození 

nenastává. Stane se tak buď při samosprášení, nebo při křížení dvou 

inkompatibilních odrůd. 

b) Otcovská odrůda má jeden gen stejný jako mateřská odrůda, druhý 

gen se liší. Takže polovina pylových láček je bržděna ve čnělce, druhá 

polovina je schopna oplodnit vajíčko. Tato sterilita se většinou 

neprojeví díky přebytku pylu. 
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c) Oba otcovské geny se liší od mateřských, oplodnění probíhá veškerým 

pylem. 

Pro plození jabloní je velmi důležité současné kvetení odrůd, které se mají 

vzájemně oplodňovat. Dle toho můžeme odrůdy jabloní dělit na raně kvetoucí, 

středně raně kvetoucí, středně pozdě kvetoucí a pozdě kvetoucí. Odrůdy 

sousedních skupin jsou dobrými vzájemnými opylovači. Doba květu je značně 

relativní, záleží na počasí. Opylování prakticky provádí hmyz, ze 75 % včely. 

Pro opylení 1 ha ovocného sadu je zapotřebí 2 až 4 včelstev (podle Dvořáka, 

Vondráčka, 1969). 

Plod 

Plody mohou být kulovité, kuželovité, slupka je hladká, lesklá, zelenobílá, žlutá, 

červená. Dužnina je bílá, žlutá až nazelenavá. Nazýváme je malvice, vznikají 

srůstem spodního semeníku se spodními částmi kališních a korunních lístků a 

tyčinek. Chuť jablek se značně liší dle odrůd a jejich stanovišť (podle Kubáta, 

2003). 

Semeno 

Semeno je rozmnožovací orgán, skládá se ze spícího klíčku (zárodek, embryo), 

semenného bílku (zásobní pletivo) a osemení (podle Ivičiče a kol., 1985). 

Životní cyklus jabloní (podle Ivičiče a kol., 1985) 

Nejdůležitější období života jabloní jsou období růstu, období plodnosti a období 

stárnutí. 

V období silného růstu se rozvíjejí vegetativní části, na konci tohoto období se 

zakládá plodný obrost, tvoří se květní pupeny a strom vstupuje do plodnosti. 

Toto období trvá zhruba 2,5 až 8 roků. 

V období plné plodnosti se ještě tvoří plodonosný obrost, počet květních 

pupenů, květů a plodů převyšuje počet listových pupenů a listů. Ke konci tohoto 

období dochází k odumírání části korun, plody jsou drobné a nízké kvality. 

Jabloně plodí od 2 let do 50 let i více. 
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V období stárnutí dochází k odumírání kosterních větví, dochází k tvorbě vlků, 

což jsou svisle rostoucí výhony. Každé životní období má své charakteristické 

nároky na příjem živin, první období vyžaduje růstový, dusíkatý metabolizmus. 

V období plodnosti vzniká v souladu s kořenovým systémem velký asimilační 

aparát. Do dusíkatého metabolizmu vystupuje metabolizmus sacharidů, který 

společně s růstovými látkami způsobuje zakládání a diferenciaci květních 

pupenů. Kromě dusíku je přijímán fosfor, draslík, hořčík, vápník.  

Průměrná životnost jabloní se pohybuje kolem 25 let. 

Období vegetace a vegetačního klidu (podle Ivičiče a kol., 1985) 

Období vegetace začíná v našich klimatických podmínkách na jaře a končí 

s příchodem zimy. V únoru a březnu ovocné dřeviny intenzivně rostou a vyvíjejí 

se, v létě dosáhnou vrcholu ve vývoji a v druhém půlroce přecházejí plynule do 

období klidu, který začíná v říjnu až listopadu. Některé vnitřní děje probíhají i 

v zimě, např. jako druhá fáze diferenciace květních pupenů. 

Délka vegetace je ovlivněna druhem, odrůdou, věkem ovocné rostliny, 

zdravotním stavem, přírodními podmínkami. I původ rostliny ovlivňuje začátek 

vegetace, teplomilnější rostliny začínají dříve, ale i déle končí. 

Během vegetace se vytváří pupeny, listy, dřevní části a plody. 

Aby dřevina příst rok opětovně vyrašila je zapotřebí několika týdenní působení 

nižších teplot, asi 0 až 10 °C. 

Období vegetačního klidu se vyznačuje tím, že v tomto období rostlina viditelně 

neroste. Projevuje se žloutnutím a opadáváním listů, končí naléváním a 

rašením pupenů na jaře. Dělí se na období na zimní odpočinek – dormanci a na 

nucený odpočinek, který způsobují nepříznivé okolní vlivy. 

Období zimního klidu můžeme vymezit od září do ledna, potom jsou rostliny 

v nuceném zimním klidu. Od ledna jsou rostliny schopny rašit. 
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Choroby a živočišní škůdci jabloní 

Hlavní choroby jabloní jsou nekrózy kůry, nektriová rakovina, krčková hniloba 

ovocných dřevin (podle Blažka a kol., 1998). 

Mezi nejvýznamnější živočišné škůdce patří brouk květopas jabloňový 

(Anthonomus pomorum), který klade na jaře svoje larvy do květních pupenů, a 

ty pak larvy vyžerou. Ochrannými prostředky jsou oleopřípravky nebo 

organofosfáty v době rašení jabloní. Další škůdce je vlnatka krvavá (Eriosoma 

lanigerum). Škodí sáním na větvích jabloní, kde později vznikají nádory a 

praská kůra (podle Blažka a kol., 1998). 

Rozšířená je i sviluška ovocná (Panonychus ulmi), škodí především sáním listů, 

kde pak následně vznikají drobné žluté až bělavé skvrnky. Postupně listy mění 

svou barvu v šedavou a následně opadávají (podle Hričovského, Řezníčka, 

Suse, 2003). 

Dalšími škůdci jsou mera jabloňová, mšice, píďalka podzimní, pilatka jablečná, 

obaleč jablečný. 

Houbovitá onemocnění jabloní jsou nekrózy kůry, nektriová rakovina, krčková 

hniloba ovocných dřevin, strupovitost jabloně, padlí jabloně (podle Hričovského, 

Řezníčka, Suse, 2003). 

V současnosti nejvíce probírané onemocnění jabloní je strupovitost, které 

způsobuje houba Venturia inaegalis, konidiové stádium Spilocaea pomi. 

Napadá listy i plody, infekce se projevuje drobnými tečkami na plodech. Houba 

přezimuje ve formě plodniček (pseudoperithecií) ve spadaných listech, kde 

začátkem vegetace ve vřeckách dozrávají dvoubuněčné výtrusy (askospory). 

Dozrávání askospor je ovlivněno teplotou, uvolňování askospor z vřecek závisí 

na dešťových srážkách. Při navlhčení vřecko nabobtná a ve špičce praskne. 

Výtrusy jsou vymrštěny do vzduchu a větrem roznášeny do okolí, jsou zdrojem 

pro primární infekci. Po dopadu na vlhký list začnou spory klíčit a prorůstají 

listovou pokožku. Po určité době se objevují na listech nebo plodech slabé 

skvrny jsou tvořeny konidiofory s konidiemi. Konidie jsou jednobuněčné letní 

výtrusy, mají kyjovitý tvar a působí sekundární infekce. Jsou splavovány vodou 
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a nešíří se na větší vzdálenosti. Doba ovlhčení listů potřebná ke splnění 

podmínek pro infekci je závislá na teplotě během ovlhčení. Nebezpečí vzniku 

primárních infekcí končí po úplném rozkladu loňských listů, což bývá v našich 

podmínkách přibližně na konci června. Ochrana před strupovitostí je velmi 

náročná. Na omezení infekce jsou vhodné postřiky močovinou nebo vybranými 

fungicidy (Blažek, 1998). 

Při výsadbě nových stromů je vhodné volit odrůdy rezistentní.  

Zdrojem genů rezistence jsou starší odrůdy, jabloň mnohokvětá či jabloň polně 

odolní. Křížením se tyto geny vnášejí do aktuálních odrůd. Příkladem rezistentní 

jabloně může být odrůda „Topaz“, vzniklá křížením „Rubín“ * „Vanda“  

Další houbovité onemocnění, padlí, je způsobováno houbou Podosphaera 

leucotricha, konidiové stádium Oidium farinosum. Tvoří bílé povlaky na listech, 

napadané listy jsou menší a opadávají. Chemická ochrana vyžaduje pravidelné 

fungicidní ošetření od fáze zeleného poupěte až do poloviny července. 

Šlechtitelé se opět snaží vypěstovat odrůdu odolnou proti padlí (podle 

Hričovského, Řezníčka, Suse, 2003). 

Bakteriální chorobou růžovitých je spála, kterou způsobuje bakterie Erwinia 

amylovar. První příznaky choroby se objevují na květech a listech za teplého 

dusného počasí na jaře při denní teplotě 20°C a noční 16°C. Hlavními hostiteli 

choroby je hloh a širokolisté skalníky, napadány bývají i kdouloň, jeřáb, hlohyně 

a další dřeviny z čeledi růžovitých. Šiří se vzduchem. Ochranou před nákazou 

je postřik 0,1-0,2 % měďnatými sloučeninami (podle Šrota, 1998). 

2.2 Ekologické nároky jabloní 

Ekologické potřeby rostlin můžeme rozdělit do dvou skupin (podle Ivičiče a kol., 

1985): 

a) Nepostradatelné – světlo, teplo, vzduch, voda, půda a živiny. 

b) Postradatelné – nadmořská výška, zeměpisná šířka a délka, vítr, 

choroby. 
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Světlo 

Jeden z hlavních ekologických faktorů je světlo, nároky rostliny se značně liší, 

záleží na druhu, odrůdě i ušlechtilosti. Světlo je důležité pro tvorbu organických 

látek a pro správné životní pochody. Rozdílné množství světla ovlivňuje i tvar 

listů ovocných stromů, zastíněné listy jsou zpravidla větší, tenčí, tmavší barvy a 

dochází k jejich dřívějšímu opadu. Při dlouhodobém nedostatku slunečního 

záření rostou stromy do výšky, listy jsou protáhlé, světlé a nedochází ani 

k diferenciaci květních pupenů (podle Blažka a kol., 1998). 

Z celkové energie vyzařované ze Slunce (vlnové délky 0,39 µm až 3,00 µm) 

tvoří světelná energie (0,40 µm až 0,76 µm) přibližně jen 50 %. Rostliny nejsou 

schopny zužitkovat všechnu světelnou energii. Ovocné rostliny jsou schopné 

zpracovat ve svých pigmentech (chlorofyl a chlorofyl b, karoten, xantofyl) pouze 

část světelných vln vyhovující délky. Nejvíce přijímají fialovomodré vlny o délce 

0,40 µm až 0,49 µm a oranžové vlny délky 0,59 µm až 0,75 µm. Při asimilaci 

nejméně zužitkují zelené světelné vlny délky 0,49 µm až 0,57 µm (Ivičič a kol., 

1985). 

Nároky konkrétních odrůd jabloní můžeme určit dle tvaru koruny. Odrůdy 

s širokými, rozložitými korunami dovedou lépe využít difúzní světlo a mají lepší 

uplatnění v severnějších oblastech, kde je menší počet slunečných dní, nebo 

v západní Evropě v přímořských krajích, kde je velká oblačnost. Naproti tomu 

odrůdy s vysokou a úzce jehlancovitou korunou využívají difúzní světlo slaběji. 

Tyto odrůdy jsou adaptovány pro jižní oblast nebo pro pěstování na svazích 

s intenzivním osvětlením. Intenzitě osvětlení odpovídá kompaktnost koruny. 

Odrůdy se širokými, rozložitými korunami mají koruny častěji řídké a naopak 

odrůdy s vysokou a úzce jehlancovitou korunou mají koruny obvykle značně 

zahuštěné. K maximálnímu využití světla je zapotřebí volit vhodná stanoviště a 

vhodné odrůdy (podle Blažka a kol., 1998). 
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Teplota 

Dalším důležitým vlivem je teplota, především pro svoji nezbytnost pro dělení 

buněk a celkový růst rostliny. Nároky různých odrůd se posuzují dle průměrné 

roční teploty (podle Blažka a kol., 1998). 

Jabloně patří k nejméně náročnému ovocnému druhu s teplotou potřebnou pro 

začátek vegetace kolem 6,5 °C, naopak mandloně vyžadují minimálně 9°C. 

Optimální teploty pro jabloně se pohybují v rozmezí 15 až 30°C. Vysoké teploty 

(35°C) mohou mít za následek poškození plodů tzv. úžehem, dále vyšší 

spotřebu zásobních látek, rostliny slábnou a mohou až uhynout. V našich 

klimatických podmínkách je naopak častější poškození dřeviny mrazem (podle 

Ivičiče a kol., 1987). 

U mladých stromků hraje velkou roli v odolnosti vůči mrazu barva kůry (typická 

je žlutozelená, zelenohnědá. Starší stromy mají na povrchu kmene vrstvu 

odumřelých pletiv nazývaných borka, např. odrůda ‚Bancroft‘ má výrazně 

hrubou borku (podle Dvořáka a kol., 1976). 

Jabloně jsou vůči mrazu nejnáchylnější v době rašení květních pupenů, ty jsou 

nejcitlivější částí stromu a vzápětí za nimi následují listové pupeny. Květní 

pupeny ve fázi růžového poupěte jsou ničeny při - 3,9 °C a již otevřené květy při 

teplotě – 2,2 °C. Z nadzemních částí jabloní jsou proti mrazu nejméně odolné 

mladé výhonky, které následkem mrazu ztmavnou na příčných a podélných 

řezech. Poškození mrazem záleží také na odrůdě. Kritická teplota pro jabloně 

se pohybuje v rozmezí teploty – 22 až – 30 °C. Odolnost vůči mrazu podněcuje 

celkový dobrý zdravotní stav (podle Blažka a kol., 1998). 

Vzduch 

Vzduch je pro rostlinu významný svými složkami kyslíkem (21%) pro dýchání a 

oxidem uhličitým (0,03%) pro správný průběh fotosyntézy. Negativní vliv na růst 

a plodnost rostlin má vyšší obsah plynných a tuhých průmyslových exhalátů, v 

první řadě se jedná o oxid siřičitý, sirovodík, sirouhlík, oxidy dusíku, chlór, fluór 

a další látky. Z tuhých částí bývají problémem těžké kovy a také popílek, který 
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pokrývá v silné vrstvě listy ovocných rostlin a znemožňuje jim fotosyntézu 

(podle Blažka a kol., 1998). 

Voda 

Voda je nepostradatelná pro život ovocného stromu, jak pro jeho růst, tak pro 

jeho výživu. Požadavky na vodu se liší podle období života stromu (období 

květu, růst letorostů, narůstání plodů), v závislosti na odrůdě a svou roli hraje i 

půdní typ (podle Ivičiče a kol., 1987). 

Dle potřeby vody během roku rozdělujeme 4 periody: 

1.  První perioda – začátek vegetace, období květu, rašení listů, růstu 

letorostů a kořenů. 

2.  Druhá perioda- zhruba od června, diferenciace květních pupenů. 

3.  Třetí perioda – období nalévaní plodů, zhruba srpen- září. 

4.  Čtvrtá perioda – spotřeba vody začíná klesat, strom se připravuje na 

zimní spánek (podle Ivičiče a kol., 1985). 

Půda 

Půda v první řadě musí umožnit vytvoření hlubokého kořenového systému, čím 

hlubší kořenový systém, tím lépe ovocné dřeviny snášejí sucho, lépe rostou a 

více plodí. Jabloně potřebují hloubku zakořenění v rozmezí 100 až 170 cm 

(podle Blažka a kol., 1998). 

Jabloně vyžadují půdy bohaté na živiny, dostatečně zásobené půdní vláhou, 

hlinité, jílovitohlinité, středně těžké i těžší. Optimální podmínky pro pěstování 

jabloní jsou v oblastech s nadmořskou výškou 200 až 350 m, s průměrnou roční 

teplotou nad 7,5 °C a s ročním úhrnem srážek 550 až 800 mm. V Čechách se 

jabloním daří nejlépe v Českém Středohoří, v Polabí, v podhůří Krušných hor, 

Krkonoš a Orlických hor, ale záleží také především na odrůdě. Významná jsou 

věková období, ta jsou tři - období silného růstu vegetativních částí, období 

plodnosti a období stárnutí (podle Hričovského, Řezníčka, Suse, 2003). 



26 

3 Historie ovocnictví 

Jablka dobře znali již staří Féničané, tj. zhruba 1000 let př. n. l. 

V antice se šířily ovocné druhy z Malé Asie (z oblasti Iránu, Turkestánu a 

Zakavkazska) přes Řecko a dnešní Itálii do Evropy. Již v době antiky byli velmi 

zdatnými pěstiteli jabloní Římané (podle Němce, 1955). 

O pěstování jabloní se také zajímali Řekové, což dokládá v roce 287 př. n. l. 

řecký spisovatel Theofrastos, rozlišoval jablka na planá a městská, raná a 

pozdní a Dionysova, obětována bohu Bacchovi a Epirská (podle oblasti Epiros, 

dnešní Albánie) (podle Němce, 1955). 

Naopak Germáni, dle historických podkladů, zjevně ovocnářství neznali. 

Severně od Alp se jabloně začaly pěstovat až s příchodem Římanů na tato 

území. Po rozpadu římské říše ovocnářství upadlo v zapomenutí (podle Dlouhé 

a kol., 1998). 

Největší rozkvět zažívá ovocnářství v 9. století. V roce 812 vydává císař Karel I. 

nařízení o správě císařských statků „Capitullare de villis et cortis imperbilius“, 

které ustanovuje, jak správně pečovat o zahrady a které rostliny v nich 

pěstovat. Kromě zeleniny, okrasných a léčivých rostlin, doporučuje také 

pěstování ovocných stromů: mandloň, líska, kaštan jedlý, višeň, třešeň, 

morušovník černý, ořešák vlašský, broskvoň, jabloň, švestka, oskeruše, kdoule, 

smokvoň a mišpule (podle Dlouhé a kol., 1998). 

Ovoce pěstovali také mniši v klášterech, v 8. a 9. století byly založeny první 

ovocnářské a zelinářské zahrady na sever od Alp, což hodně dopomohlo 

k šíření pěstování ovoce a zeleniny po celé Evropě. Ve středověku se také 

ovoce stává součástí jídelníčku i chudších vrstev obyvatel. Lidé objevují i jeho 

druhotné zpracování. Známy byly už také možnosti rozmnožování ovocných 

stromů, jejich hlavní odrůdy a škůdci (podle Němce, 1955). 

Ovocnářství velmi zasáhla třicetiletá válka, která probíhala v letech 1618 až 

1648. Oživení následovalo až v 18. a 19. století, kdy byl zaznamenán největší 
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rozvoj ve Francii. V té době vzniklo nejvíce nových odrůd ovoce (podle Dlouhé 

a kol., 1998). 

Historičtí botanici zařadili jabloně do tří skupin (podle Dvořáka, 1962):  

1) paradisiaca - vzhledem keřovitá, žijící planě, nevyskytující se v Evropě 

2) dasyphylla - stromovitá, květy malé, pozdě dozrávající plody, trpké, dřevnaté 

3) domestica - stromovitá, kulturní jabloň s atraktivními plody. 

Například naše odrůda jabloně „Malus Domestica“, není křížencem pouze 

jednoho druhu, ale asi  těchto tří: „Malus pumila“, „Malus dasyphylla“ a „Malus 

prunifolia“. 

Jabloně jsou lidmi pěstovány už od pradávna, proto lze jen velmi těžko určit 

skutečnou původní domovinu jabloní (podle Dlouhé a kol., 1995). 

Vznik ovocných druhů můžeme hledat ve vnitrozemských vysokohorských 

údolích nebo na náhorních rovinách v tropech či subtropech. Jsou to většinou 

nepříliš rozlehlá území s členitým povrchem, s velkými výkyvy teplot a 

s intenzivním ultrafialovým zářením. V těchto genetických centrech byly 

nejpříznivější podmínky ke vzniku genetických mutací, tj. přirozeně vzniklých 

dědičných změn. Dnes se zpravidla uvádí několik genetických center, kde 

vznikly kulturní rostliny. Významné ovocné druhy jsou z devíti center (podle 

Dlouhé a kol., 1995): 

 Východoasijské genetické centrum – oblast východní Asie, Číny a 

Japonska. 

 Indomalajské genetické centrum – Indočína, Indonésie, Malajsie, 

Filipíny a Oceánie. 

 Indické genetické centrum – Indie, Bangladéš. 

 Středoasijské genetické centrum – Afghánistán, Tádžikistán, 

Uzbekistán, západní Tchien-šan. 
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 Předoasijské genetické centrum – Malá Asie, Arábie, Zakavkazsko, 

Írán a vysočina Turkmenistánu, vznikla zde jabloň. 

 Středomořské genetické centrum – Středomoří, Řecko, balkánské 

státy, Itálie, jižní Francie, Španělsko, Portugalsko, severní Afrika, Sýrie, 

Izrael. 

 Středoamerické genetické centrum – Mexiko, Guatemala, Kostarika, 

Honduras, Panama. 

 Jihoamerické genetické centrum – Peru, Ekvádor, Bolívie, Chile, 

Brazílie a Paraguay. 

 Severoamerické genetické centrum - USA, Kanada. 

3.1 Ovocnictví na našem území 

Nemáme příliš dochovaných historických informací týkajících se pěstování 

ovoce na území Čech z důvodu nezájmů kronikářů o tuto oblast. 

Nepříznivým faktem pro rozvoj našeho ovocnictví bylo především to, že Čechy 

nikdy nebyly podrobeny Římany. Protože právě Římané byli ti, co přispěli šíření 

ovocných druhů na svá nově vydobytá území a to z důvodů pro ně ryze 

praktických, byli zvyklí na své opulentní hostiny, kde svou roli hrálo i ovoce 

(podle Němce, 1955). 

Niederle píše o Slovanech (1921) takto: „ Na konci doby pohanské připomínají 

se u Slovanů ovocné stromy už častěji, a to jabloně, hrušky, slívy, třešně, višně 

a ořechy (půl vlašského ořechu našel Fr. Černý u Kobeřic ve vrstvě doby 

hradištní). Ale dobré ovoce jižní zůstalo i při tom hledaným předmětem obchodu 

nebo vzácného daru (Němec, 1955).  

Ovocné stromy se k nám pravděpodobně dostaly z jihu přes Alpy. Velký rozvoj 

českého ovocnářství zaznamenáváme za vlády Karla Velikého, kdy byly 

rozvinuté obchodní vztahy s územím dnešního Německa. Jisté zmínky o 

českém sadařství nacházíme i v zakládacích listinách klášterů, např. klášter 

Ostrovský u Davle založil ovocné zahrady už roku 994 (podle Němce, 1955). 
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O zakládání prvních ovocných zahrad se také dovídáme ze spisu „Chronica 

Boemorum“ od Kosmy (1045-1125). Pěstování jabloní ale už mělo svou oblibu 

v době za Cyrila a Metoděje (příchod na Moravu 863) (podle Maštálky, 1958). 

Ve 13. století bylo trestáno poškození štěpů božím soudem a žhavým železem 

a podobné ustanovení se vrací v zákoníku Karla IV. z  roku 1348/1358. Za 

vlády Karla IV.(1346-1378) ovocnictví na našem území jenom kvetlo, svoji 

zásluhu na tom nesly spisy od Palladia a od italského agronoma Crescentia, v 

nichž tehdejší zahradníci získávali informace o pomologii antického Říma 

(podle Němce, 1955). 

V době Karla IV. působil v Čechách kněz Bartoloměj Klaret pocházející 

z Chlumce nad Cidlinou. Je autorem latinsko-českého slovníku, kde můžeme 

najít kapitolu „O stromech“ a „O plodech ovocných“. Za Klaretova života se na 

našem území pěstovaly jabloně, hrušně, trnky, slívky, třešně, višně, broskve, 

mišpule, kdoule, mandloně, ořechy, lísky, vlašský ořechy moruše, maliny, 

jeřáby, olivy, vavřín, fíky a réva vinná. Klaret ve svém díle uvádí jablko „Šálové“ 

(Mala punica), stáří odrůdy není známo a nazývá se taktéž „Kardinál žíhaný“. 

Původně tato odrůda pochází z Francie a její rouby si pravděpodobně nechal 

Karel IV poslat. Název pochází zřejmě z německého Schale, slupka. Z Francie 

se k nám dovážela i samotná jablka. Jako například odrůda „Vlašské jablko“ 

(Poma gallica). Odrůda nazvaná Klaretem „Vinná“ (Poma vincia), dle profesora 

Chalupeckého se jedná o odrůdu „Vejlímek“, která je známá ještě dnes. Několik 

dalších odrůd pojmenovaných Klaretem se dodnes pěstují u Chlumce n. C. a u 

Nového Bydžova, například jablka „Vrbová“ (Salipoma) nebo „Šípková jablka“ 

(Bedagar) (podle Němce, 1955). 

Po období rozkvětu, opět přichází útlum v pěstování ovocných stromů, příčinou 

jsou husitské války (1419-1437). Husité všeobecně drancovali krajinu, ale vůči 

ovoci měli zvlášť silnou averzi. Jakoubek ze Stříbra a kněží táborští hlásali: „ 

Žádného ovoce nebudete požívati. Protož kázali, aby lidé nic nedělali a stromy, 

aby kazili, stavení, kostely, kláštery bořili “(podle Němce, 1955). 
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Po potlačení husitských bouří, přichází na český trůn Jiří z Poděbrad a s ním i 

mír. Obnovuje se i české ovocnictví, o kterém se pochvalně zmiňuje i papež 

Pius II (podle Němce, 1955). 

K renesančním zámkům obklopených parkem náležela zahrada s ovocnou 

výsadbou. 

Za Jiřího z Poděbrad (1458-1471) máme prvního historicky doloženého 

královského zahradníka. A k dalšímu přílivu zahraničních zahradníků, zejména 

z Holandska a Německa, dochází za Rudolfa II. Zmínku máme například o 

Lotrinčanovi Janu Glole, pobývajícím v Praze, jeho přínos byl významný. 

Pravděpodobně dovezl z Vídně do Prahy štěpy hrušek, jabloní a švestek (podle 

Němce, 1955). 

Královským zahradníkem za vlády Ferdinanda I.(1526-1564) byl jmenován Ital 

Francesco. Ve sklenících v Praze bylo pěstováno cizokrajné ovoce, pomeranče, 

citróny, marhaníky, početné odrůdy jabloní a hrušek. Správcem královských 

zahrad Rudolfa II.(1575-1611) byl pověřen Emanuel Iweert. V 17. století se 

objevuje zahradník českého původu Jan Pospíšil, jeho působištěm byla nová 

zahrada při pražském hradě (podle Němce, 1955). 

První cechovní organizace sdružující zahradníky v Čechách vznikla roku 1593 

v Plzni. Z 15. a 16. století máme dochovaných několik spisů o štěpování stromů 

a jejich pěstování. Například z 15. století dílo Jana Pitrkaffa z Hradiště a 

Tuchovic, kde píše o kultuře kdoulí, mišpulí, vlašských ořechů, mandlí, 

marhaníku, broskví, meruněk, hrušní, jabloní, třešní, moruší, jedlého kaštanu a 

rybízu (podle Němce, 1955). 

V 16. století vlivem renesance bylo vytištěno 7 knih o štěpování. V 16. a v 17. 

století začíná být české ovoce populární ve světě díky své kvalitě, razantní zlom 

přichází s třicetiletou válkou (podle Němce, 1955). 

Třicetiletá válka (1618-1648) byla opravdovým skonem pro ovocnářství 

v českých zemích, ovocné stromy byly ničeny, vykopávány, z původních sadů 

nezbylo takřka nic (podle Maštálky, 1958). 
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Císařský generál ze Schoenfeldu přikázal dokonce vykopat ovocné stromy 

z okolí Kladna, Bustěhradu a Slaného a odvézt do ciziny. Tím se i vysvětluje 

výskyt českých odrůd po Německu (podle Němce, 1955). 

Za další šíření do ciziny se zasadili v době třicetileté války čeští emigranti, tímto 

způsobem se rozšířily např. odrůdy „Míšeňské“, „Gdánský hránáč“ a „Štětínské 

červené“ (podle Maštálky, 1958). 

Po uzavření Westfálského míru dochází k obnově českého ovocnictví. 

Libochovické panství již r. 1690 objednávalo francouzské ovocné stromky přímo 

z Francie a později z Hamburku, Lipska a Drážďan (podle Němce, 1955). 

Další zlom v historii přichází s rekatolizací českých zemí, většinu panství vlastní 

Jezuité, kteří byli dobrými hospodáři (přišli 1556). Zakládali ovocné školky, 

vysazovali ovocné stromy podél cest. Na prvním místě mezi jablečnými 

odrůdami byla pěstována „Míšeňská jablka“, dále například „Muškátová“, 

„Čáslavská“, „Jakubská“, „Malvazinky“, „Markrabská,Gdanská“ (podle Němce, 

1955). 

Leopold I. přidělil v 17. století privilegia pražskému zahradnickému cechu, 

hlavní podmínkou pro přijetí do učení bylo římskokatolické vyznání (podle 

Němce, 1955). 

Zahradníkem 17. století byl bezesporu Jiří Holík, který popsal nový způsob 

roubování, který posléze publikoval ve své knize „ Garten Buchlein“ z roku 

1684, která byla vydána v zahraničí (podle Maštálky, 1958). 

Jedním z našich nejvýznamnějších zahradníků byl Matěj Roessler, narozený 

22. 11. 1754 v Oumoníně. Původním povoláním byl kněz a učitel německého 

jazyka, který vyučoval ve škole v Poděbradech, kde se zasloužil o to, aby žáci 

byli zároveň vzděláváni i v oboru ovocnictví a štěpování stromů. Dalším 

Roesslerovým místem působení byl Brandýs nad Labem, kde se opět věnoval 

zahradnictví. Po třech letech jeho cesta pokračovala do Jaroměře, kde byl 

jmenován děkanem a zřídil si tu rozmanitou soukromou zahradu. V roce 1795 

se vrátil do Poděbrad, kde zůstal až do své smrti. Jeho zahrada obsahovala 

800 odrůd jabloní, 500 hrušní, 130 švestek atd. Úzce spolupracoval 
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s významným německým pomologem Dr. F. Dielem. Matěj Roessler je také 

autorem několika knih např. „Pomona bohemica”, kde jsou obsaženy seznamy 

současných pěstovaných odrůd, „ Soustavný soupis všech ve školce stromové 

děkanství poděbradského chovaných ovocných odrůd s připojením všech 

synonym a cizozemských jmen, s poukazem na jejich hodnotu, čas zrání, 

trvanlivost a jiné užitečnosti. Zemřel na mrtvici 29. 8. 1829 (podle Maštálky, 

1958). 

Mezi naše historicky nejstarší odrůdy patřily „Šálové“, „Zapovězené“, 

„Studničné“, „Vinné“, „Běličové“ či „Růžové letní“, které bylo rozšířeno i v cizině, 

zásluhou Matěje Roeeslera (podle Němce, 1955). 

Za vlády Marie Terezie (1740-1780) jsou hojně zakládány ovocné školky. 

Návod na jejich zakládaní najdeme v knize faráře Františka Pixa s názvem 

„ Klíč štěpařský“, byla vydána Českou maticí roku 1848 v Praze. Ve třetím 

svazku Klíče se Pixe věnuje současným českým odrůdám jabloní „České 

růžovité“, „Vejlímek“, „Soudeček“, „Panenské“, „Malvazinky české“, „Žižka“, 

„Libernáč“, „Vinné“, „Chotkovo“, „Vrbče“ (podle Němce, 1955). 

V roce 1788 začala fungovat „C. K. vlastenecko-hospodářská společnost 

Českého hospodářství“, která se věnovala pomologii. V roce 1819 byla 

založena „Štěpařská jednota“ a v roce 1830 „ Pomologická společnost“ (podle 

Maštálky, 1958). 

Dalším významným pomologem v naší historii byl bezesporu Josef Eduard 

Proche, který se narodil v Novém Bydžově 13. prosince 1822. Vyučil se 

obchodníkem, ale toto povolání mu ale příliš neimponovalo, proto si v roce 1854 

pořídil pivovar ve Vysočanech u Nového Bydžova, ke kterému náležela ovocná 

zahrada. Ale tu záhy prodal a koupil si zemědělskou usedlost ve Slupni u 

Nového Bydžova, zde roku 1862 zřídil svojí sbírkovou zahradu. Od svých 

šlechtitelský začátku se zaměřoval především na anatomii a fyziologii ovocných 

stromů, k jejich zkoumání používal moderní pomůcky jako např. lékařský 

skalpel či mikroskop. Své znalosti obohacoval na zahraničních cestách do 

Rakouska-Uherska, Itálie a Bavorska a nemalou korespondencí s významnými 
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zahraničními pomology. Kupříkladu s Oberdieckem, Leroyem, Lucasem a 

s mnohými dalšími. Proche obohatil české ovocnářství o mnoho nových odrůd, 

mezi jeho první křížence patří „Daňkovo jablko“ (1851), pojmenované po 

chlumeckém sládkovi Josefu Sládkovi, mecenáši Boženy Němcové. Proche 

zemřel na mrtvici roku 1908 ve věku 86 let. Máme dochovány některé z mnoha 

jeho rukopisů, kde se dovídáme o tehdejších odrůdách, informace jsou velmi 

podrobné, vždy doplněné o obrázek. Rukopisy byly majetkem pomologa Josefa 

Vaňka v Chrudimi, v současné době jsou ve vlastnictví Regionálního muzea v 

Chrudimi (podle Maštálky, 1958). 

I další vývoj ovocnictví se odvíjel od politické, kulturní a společenské situace. 

Pěstování ovoce se velmi dařilo za první republiky, byly založeny Státní 

výzkumné ústavy zemědělské v Praze, pro zahradnictví byla přímo určena 

státní pokusná stanice v Průhonicích, další se nacházela v Čáslavi, Táboře a 

Klatovech. Ale ovocnictví se stále nevyučovalo na žádné z českých vysokých 

škol, pouze na odborných zemědělských školách, jako byly například Státní 

vyšší škola ovocnicko-vinařská v Mělníku, Zahradnická škola v Chrudimi či 

Zemský pomologický ústav v Praze, zde se konala výuka teoretických i 

praktických předmětů zaměřujících se pěstování a péči o ovoce (podle Němce, 

1955). 

V období světových válek se samozřejmě řešily jiné věci než ovoce. Po roce 

1945 došlo k reorganizaci ovocnářství v zájmu intenzivního hospodářství. 
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4 Šlechtitelství 

Šlechtěním je označována záměrná tvůrčí činnost, kterou člověk zdokonaluje 

vlastnosti rostlin (Blažek, 1998). 

K velkému rozvoji šlechtitelství došlo po II. světové válce. 

Avšak první zmínky o šlechtění se nám dochovaly ze starověkého Řecka a 

Římské říše, jednalo se o hybridizaci, která měla za následek vznik kvalitnějších 

odrůd. První záměrné šlechtění můžeme datovat zhruba do 18. a 19. století 

Nové odrůdy vznikaly nahodilým výběrem jedinců nebo samosprášením, např. 

odrůdy „Golden Delicious“ (podle Blažka a kol., 1998). 

Ve šlechtitelství mají velký význam už dnes skoro zapomenuté staré odrůdy, do 

nových odrůd vkládají své vlastnosti jako je vysoká odolnost mrazu, odolnost 

proti škůdcům a chorobám, především šlechtitelé usilují o vypěstování odrůd 

odolných proti strupovitosti. 

Poslední 3 až 4 desetiletí se šlechtitelé zabývají moderními technikami, 

kombinačním a zpětným křížením, mutačním šlechtěním, hybridizací a 

polyploidním šlechtěním. Pomalu se začalo rozvíjet i genové inženýrství. Ale 

stále nejvíce využívanými metodami jsou hybridizace a selekce (podle Blažka a 

kol., 1998). 

V současnosti se využívají tyto šlechtitelské postupy (podle Blažka, 1998): 

 selekce semenáčů z volného sprášení – už není příliš běžná metoda, 

jejím základem je výsev semen získaných z plodů, otcovská odrůda je 

ponechána náhodě, 

 selekce semenáčů ze záměrného křížení- je hlavní metodou křížení, 

jedná se o záměrné opylení dvou známých odrůd, 

 selekce mutací přirozených a uměle indukovaných-mutace je náhlá, 

geneticky podmíněna změna určitého znaku, při dělení buňky může 

dojít k jinému uspořádání chromozomů, či ztrátě, 

 selekce transgenních rostlin vzniklých metodami genového inženýrství. 
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Šlechtitelský cyklus trvá zhruba 10 let, vznik nové odrůdy pak 20-30 let (podle 

Blažka a kol., 1998). 

Naše nejvýznamnější šlechtitelské stanice se jsou v Těchobuzicích, Ústav 

experimentální botaniky v Praze a Výzkumný ústav ovocnářský v Holovousích. 

4.1 Historie a vznik ústavu v Holovousích 

Počátky ústavu se datují do roku 1951, kdy byl umístěn do 

zámku v Holovousích, malé obci ve východních Čechách. K 

1. 7. 1997 byla založena nová společnost s ručením 

omezeným pod názvem Výzkumný a šlechtitelský ústav 

ovocnářský Holovousy s.r.o.  

Zdroj: www.vsuo.cz 

Ve Výzkumném ústavu ovocnářském v Holovousích byly vyšlechtěny např. tyto 

odrůdy: „Jarka“, „Julia“, „Resista“ a „Rubínstep“. V Holovousích se zaměřují i na 

komerční služby, jako je školkařská činnost, produkce roubového materiálu, 

produkce podnoží (podle www.vsuo.cz). 
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5 Odrůdy 

V antickém Římě už znali a záměrně pěstovali na 17 odrůd jablek a dokonce je 

uměli i roubovat. Mezi nejznámější ovocné zahrady patřily zahrady římského 

císaře Augusta (27 př.n. l.-14. n. l.), kde se kromě jabloní pěstovaly i hrušně, 

meruňky a réva vinná. Antický spisovatel Palladius už ve 2. století n. l. jmenuje 

jabloňové odrůdy a píše o tom, že „ jabloně milují tučnou a silnou půdu, která 

není zavodňována, nýbrž sama sebou“ (podle Němce, 1955). 

Když v prvním století př. n. l. vedl Varro římskou armádu k Rýnu, povšiml si, že 

v každém kraji rostou jiná jablka. Římané tyto plody systematicky šlechtili, a tak 

jestliže ve druhém století př.n.l. zaznamenal Kato pouze zhruba 6 odrůd, Plinius 

jich v prvním století n. l. znal již 36. V současné době existuje více než 643 

odrůd, které reprezentují více než dva tisíce rozdílných klonů. Několik stovek z 

nich si můžeme běžně opatřit v sadařských školkách, ale ve velkém se pěstuje 

sotva půl tuctu kultivarů (podle Němce, 1955). 

Dle dozrávání plodů se jabloně dělí na odrůdy letní (rané), podzimní, pozdně 

podzimní až raně zimní, zimní a pozdně zimní (podle Suse, 2000). 

Rozlišujeme sklizňovou zralost, kdy je slupka definitivně zbarvená, semena jsou 

nahnědlá nebo hnědá. Dále konzumní zralost, při které dosahují plody optimální 

chuti. Letní odrůdy mají konzumní zralost současně se sklizňovou, nebo krátce 

po ní. Podzimní odrůdy dozrávají konzumně za  2 - 8 týdnů po sklizni, raně 

zimní za 8 – 12 týdnů a pozdně zimní za 12 – 24 týdnů i déle. Mírné podtržení 

podzimních a raně zimních odrůd jabloní přispívá k prodloužení trvanlivosti 

jablek při uskladnění (podle Suse, 2000). 

5.1 Vznik významných odrůd jabloní 

Sudetská reneta 

První odrůda jabloní registrována v listině povolených odrůd v roce 1954 byla 

„Sudetská reneta“.  
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Vyšlechtěna byla v 18. století zámeckým 

zahradníkem Janem Markem, který sloužil 

hraběti Žerotínovi na Bludově. Nebyla to 

služba jednoduchá, hrabě si přál, aby 

zahradník zasadil do zámeckých zahrad 

Ananasovou renetu, pokusy byly bohužel 

neúspěšné (podle Chobotského, 1999).  

Zdroj: www.sumperacek.webpark.cz 

Hrabě Marka neustále vyzýval cit: „ Tak, k čertu, kde máte tu „Ananasovou“, to 

budu čekat věčnost? Neumíte vypěstovat dostatek plodů, které mám tak rád? “ 

Problém tkvěl v tom, že „Ananasová reneta“ trpěla ve zdejších klimatických 

podmínkách rakovinou kořenů (podle Chobotského, 1999). 

Zahradník se tedy pokusil zkřížit „Ananasovou“ s „Kanadskou renetou“, s 

„Parkerovým jadernáčem“ a získané semenáčky s „Gdaňským hranáčem“. 

Kupodivu opravdu vznikla nová odrůda, sice nepříliš úspěšná v prvních dvou 

letech, ale následující třetí rok hojně zaplodila krásná žlutá jablka s červeným 

žíháním. Před Vánoci se zahradník odvážil předložit jablka hraběti. Hrabě se k 

jablkům pochvalně vyjádřil: „ Tak oni to, Marek dokázali, však už jsem si myslel, 

že se z toho pomátnou” (podle Chobotského, 1999). 

Teď už bylo zapotřebí jabloň jen vhodně pojmenovat, zahradník některá jména 

navrhl, ale hrabě je razantně zamítl s komentářem: „ To by byl moc slavný a už 

by se mu třeba nechtělo zakládat záhony a kopčit růže. Vědí co, bude se 

jmenovat „Sudeten Renette“, to je přiléhavý název, který bude příznivě přijat i 

za hranicemi “. Dříve se jednalo o hodně rozšířenou odrůdu i tržně úspěšnou 

(podle Chobotského, 1999). 

Plody jsou velké s výrazným žebrováním, barva přechází od žluté do červené. 

Po chuťové stránce jsou tyto jablka podprůměrná. Sudetská reneta trpí 

strupovitostí i padlím. 
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Rubín 

Mezi naše nejchutnější a nekvalitnější odrůdy patří bezesporu Rubín, vyšlechtil 

ji náš přední šlechtitel Otto Louda, křížením odrůd 

„Lord Lambourne“ a „Golden Delicious“ v roce 

1960. Poprvé se s ní pochlubil při zvláštní 

příležitosti a to při svatbě svého syna roku 1976 

(podle Chobotského, 1999). 

„Rubín“ se pyšní i titulem Jablko desetiletí z roku 

2003. 

Zdroj: trebicsky.denik.cz 

Jedná se o odrůdu odolnou k padlí, postřiky jsou potřeba aplikovat proti 

strupovitosti, obaleči a pilatce. Sklízí se od září do října, skladovat se dá až do 

března. Plody jsou velké, slupka je mastná, díky níž se prodlužuje doba 

trvanlivosti ve sklepě. 

 „Rubín“ vznikl zhruba v roce 1960, kdy Ottu Loudu napadlo použít pyl odrůdy 

„Golden Delicous“, který nanesl následně na květy více stromů i na „Lord 

Lambourne“, kde následně sklidil šest plodů a z nich získal sedmnáct semen. 

Po prvním roce vytrhl deset ze sedmnácti semenáčů, následující dalších šest 

až zůstal jen jeden osudný. Zpočátku mu Otto Louda nepřikládal důležitost, až 

po první úrodě, kdy mu učarovala krásně červeně zbarvená jablka. Z toho 

stromu se stal mateční, který má každoročně několika tunovou úrodu (podle 

Chobotského, 1999). 

Bohemia 

S „Rubínem“ úzce souvisí odrůda „Bohemia“, 

jedná se totiž o náhodnou barevnou pupenovou 

mutaci odrůdy „Rubín“, v registru jabloní je teprve 

od roku 1990. Právem je označováno jako 

nejkrásnější červené jablko (podle Suse, 2000).  

Zdroj:img.ihned.cz 
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Jablko je středně odolné proti strupovitosti a padlí. Jeho sklizeň nastává od září 

do října a ve sklepě vydrží uskladněn do února. 

Jen s jeho objevem je to trošku složitější. Oficiálně ho zaregistroval Josef Thoř, 

ale jako první na to, že „Rubín“ má silný sklon k mutacím upozornil Otto Louda, 

kterému mu to ale nestálo za vyplňování haldy papírů. Pan Thoř k tomu taktéž 

přišel náhodou, roku 1984 před výstavou ovoce v Pěnčíně, procházel sad, který 

se skládal převážně z „Rubínů“ od Otty Loudy, za účelem natrhat jablka na 

výstavu. Vybral ukázkově červená jablka, donesl je do sálu, kde pod ně umístil 

nápis „Rubín“. Druhý den, ale někdo změnil cedulku na „Šampión“ a tím někým 

byl právě Otto Louda. Následně došlo k rozepři mezi pěstiteli, šli tedy 

zkontrolovat stromek. Jednalo se o „Rubín“, ale s výrazně červenými jablky. 

Otto Louda suše konstatoval, že se jedná o pupenovu mutaci a tímto to pro něj 

skončilo. Tak jablko zaregistroval pan Thoř. Dnes máme už další mutace jako 

„Gold Bohemia“ nebo „Top Bohemia“, která se ale ještě nenachází v registru 

odrůd (podle Chobotského, 1999). 

Šampión 

„Šampión“ je kříženec odrůd jabloní „Golden Delicious“ a „Coxova reneta“. K 

jeho vzniku došlo při náhodném opylování Otto Loudou v roce1960 (podle 

Suse, 2000).  

Vývoj nebyl nejdříve moc příznivý, první plod byl velmi neduživý, strupovitý a 

drobný, přesto Otto Louda pracoval dále. V roce 1967 mateční strom zaplodil 

dva kilogramy plodů. Dále byl „Šampión“ v 

roce 1977 zařazen jako 4. domácí odrůda do 

seznamu povolených odrůd. První 

registrovanou byla „Sudetská reneta“ v roce 

1954, následoval „Dukát“ a „Bláhova 

oranžová reneta“ (podle Chobotského, 1999). 

Zdroj:www.sumperacek.webpark.cz 
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Melodie 

Mezi další české odrůdy patří „Melodie“, 

vyšlechtil ji opět Otto Louda zkřížením 

„Šampióna“ a OR 38 T 16 (podle Suse, 2000). 

Jedná se o zimní odrůdu a její hlavní předností 

je rezistentnost proti strupovitosti, netrpí ani 

padlím. Jedná se o velmi plodnou odrůdu.  

Zdroj.img.ihned.cz 

Vyniká svým krásným červeným zbarvením, naproti tomu chuť je pouze 

průměrná, ale obsahuje málo cukru a díky tomu se těší oblibě u diabetiků. Při 

pěstování se musí dávat velký pozor na včasnou sklizeň, nejlépe na začátku 

září. Při správném uskladnění vydrží až do začátku března. V českém 

sortimentu neexistují lepší jablka pro druhotné zpracování. „Melodie“ se hodí jak 

do závinů, tak na sušení (podle Chobotského, 1999). 

Golden Delicious 

Za zmínku stojí i jedna zahraniční odrůda a tou je „Golden Delicous“, je velmi 

oblíbená pro svou krásnou žlutou barvu a sladkou chuť. Jediný problém tkví v 

tom, že opravdu kvalitní ovoce plodí pouze v 

teplých oblastech. V chladném počasí trpí 

rzivostí a strupovitostí. Stejně jako u „Rubínu“ 

existuje několik mutací „Starkspur Golden 

Delicious“, „Goldspur“, „Yellowspur Delicious“, 

„Frozier Golaenspur“. 

Zdroj: www.ovocne-stromky.cz 

Kořeny původu odrůdy „Golden Delicious“ sahají daleko do USA, jistý farmář 

Mullins se rozhodl zhruba roku 1890 vykácet svůj starý sad, ale jeho neteř ho 

poprosila, aby ponechal aspoň jeden strom tam vzadu u dobytčí stezky, že 

plodí výborná sladká jablka. O 24 let později za hospodářem přišel Edward Lee, 

jeden z jeho dělníků, že četl o nějaké firmě zabývající se ovocnářstvím a poradil 
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mu, aby tam poslal pár plodů tohoto stromu. Mullins tak tedy učinil. Majitel 

věhlasné ovocnářské firmy pan Stark, byl z jablek tak unešen, že se vydal ihned 

na cestu. Na Mullinově farmě nabídl pět tisíc dolarů za strom a nechal ho hned 

druhý den ohradit vysokou železnou konstrukcí. V Listině povolených odrůd je 

zaregistrován od roku 1959 (podle Chobotského, 1999). 

Hlavní dovozcem „Golden Delicious“ do České republiky je Francie. 

Angold 

„Golden Delicous“ dal za vznik i české 

odrůdě „Angold“, která byla vyšlechtěna při 

studiích rezistentních odrůd proti strupovitosti 

v Experimentálním ústavu Holovousy. 

Zdroj:www.sumperacek.webpark.cz  

Vznikla zkřížením matčiny odrůdy „Antonovky“ (odrůda pocházející z Ruska 

nepříliš výrazné chuti, ale velmi odolná) a „Golden Delicious“ (semenáče z 

volného sprášení) v roce 1974. „Angold“ se díky svým rodičům pyšní odolností 

proti strupovitosti a vynikající chutí. Jedná se o perspektivní odrůdu, která 

nepotřebuje chemické ošetření v teplejších oblastech. Při degustacích se 

umisťuje mezi prvními dvaceti. Vyznačuje se i raným nástupem do plodnosti a 

nadměrnou sklizní. Plody jsou velké, šťavnaté při správném uskladnění vydrží 

do dubna. (podle Chobotského, 1999). 
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5.2 Staré odrůdy 

Za staré odrůdy jsou povážovány odrůdy vyšlechtěné a pěstované před 

II.světovou válkou. Tyto odrůdy jsou stále cenným zdrojem genetického 

materiálu při šlechtění odrůd nových. 

James Grieve 

Vznikl roku 1895 Edinburghu ve Skotsku. Jedná se o podzimní odrůdu. Sklízí 

se koncem srpna a na začátku září. Plody jsou větší, citlivé na otlak (podle 

Suse, 2000). 

Krasokvět žlutý 

Stará americká zimní odrůda z 18. století. Střední až velké plody velmi 

nevšední tvaru i netradiční chuti banánové (podle Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Matčino 

Rozšířená americká odrůda z Boltonu v Massachusettsu z roku 1848. Odrůda 

je velmi odolná proti strupovitosti i padlí. Raně zimní jabloň má středně velké 

plody, zlatožluté až červené, s příjemným aromatem (podle Dvořáka, 

Vondráčka, 1969). 

Míšeňské 

Asi nejznámější stará odrůda, známa už zhruba od 11. století. Zimní odrůda, je 

vhodná na sušení, kompoty a ovocné víno (podle Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Panenské české 

Velmi stará česká odrůda pěstována od nepaměti. Jedná se o odrůdu velmi 

odolnou. Plody jsou malé, zcela kryté karmínovou červení. Sklizeň nastává 

v září (podle Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Řehtáč soudkovitý 

Raně zimní odrůda, pěstovaná již v roce 1788 v Německu. Název získala díky 

své zvláštnosti, že plod po uzrání „řehtá“. Středně velké plody, soudkovitého 
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tvaru světle žluté s červeným žíháním. Dužnina je žlutobílá, křehká, sladké 

kořenité chuti. Je vysoce odolná proti mrazu, nenáročná vhodná i do vyšších 

poloh (podle Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Smiřické vzácné 

Tato je odrůda je známa i pod názvem jablko Gallowayské. Jedná se odrůdu 

českého původu z roku 1870. Citronově žluté plody s nápadnými rzivými 

tečkami. Je odolná proti mrazům i chorobám, navinulé chuti. Sklízí se v 

polovině října. Vhodná k moštování (podle Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Vejlímek 

Velmi stará zimní odrůda, k všestrannému využití. Má středně velké, zploštělé 

plody, zelenožluté s karmínově červeným líčkem. Sklízí se v říjnu (podle 

Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Zvonkové 

Stará odrůda pocházející pravděpodobně z Německa. Plody jsou velké, 

zvonkovité, zelenožluté. Sklizeň nastává na konci října (podle Suse, 2000). 

5.3 České perspektivní odrůdy 

Mezi oblíbené české odrůdy patří mimo jiné také tyto nové odrůdy: 

Admirál 

Odrůda byla přihlášena k právní ochraně roku 

2006. Velmi často se umísťuje na stupni vítězů 

při oficiálních degustacích. Vyšlechtěna v Ústavu 

experimentální botaniky AVČR, Střížovice. Je to 

kříženec „Mira“ x „Bohemia“.  

Zdroj:www.sumperacek.webpark.cz  

Jablka jsou červená, chuť je velmi dobrá až vynikající. Dužina je pevná, velmi 

křehká, šťavnatá, rozplývavá, plné, harmonické, sladkokyselé chuti. Rezistentní 

vůči strupovitosti, odolná vůči padlí, Doporučuje se stříkat vápenatými postřiky 
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proti fyziologické pihovitosti. Sklízí se začátkem října a lze skladovat až do 

května (podle www. sumperacek.webpark.cz).  

Blaník 

Letní odrůda, kterou vyšlechtil soukromý šlechtitel 

pan Petr Kumšta z Votic. Vznikla zkřížením odrůd 

„Florina“ x „Šampión“ v roce 1988, v registru je 

zapsána od roku 2003. Plody jsou nadprůměrné, 

kuželovitého tvaru se zřetelným žebrováním. 

Dužnina je šťavnatá a má výraznou vůni.  

Zdroj: jicinsky.denik.cz 

Plodnost je raná, vysoká a pravidelná. Sklízí se v září. Blaník je novou 

rezistentní odrůdou, která pravděpodobně v budoucnu může nahradit méně 

odolnou odrůdu Šampión (podle www.zahradaweb.cz).  

Rosana 

Raně zimní, pěstitelsky nenáročná, velmi úrodná odrůda. Vyšlechtěná v Ústavu 

experimentální botaniky AVČR, Střížovice. Kříženec „Jolana“ x „Lord 

Lambourne“. Plody jsou střední až velké, 

zelenožluté barvy s červeným líčkem. Chuť je 

navinulá. Sklízí se v polovině září. Netrpí 

padlím ani strupovitosti, potřebuje dostatek 

závlahy (podle Suse, 2000). 

Zdroj:www.sumperacek.webpark.cz 
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Topaz  

Kříženec odrůd „Rubín“ x „Vanda’“ který vznikl 

v Institutu experimentální botaniky v Praze. 

Plody jsou velké, sladkokyselé chuti. Sklízí se 

počátkem října, vydrží do března až dubna. Je 

rezistentní ke strupovitosti, málo citlivý na padlí 

(podle Suse, 2000). 

Zdroj:www.sumperacek.webpark.cz 

5.4 Odrůdy běžně prodávané v našich obchodech 

Jednou z nejprodávanějších odrůd je již popisovaný „Golden Delicious“. 

Dále jsou to odrůdy: 

Idared 

Raná odrůda byla vyšlechtěna v USA křížením odrůd „Wagenerovo“ a 

„Jonathan“. V roce 2000 patřil k nejčastěji 

vyskytujícím se odrůdám v sadech. Plody jsou 

velikostně nadprůměrné. Chuť je kyselá, díky 

vysokému obsahu vitamínu C. Dozrává na konci 

září. Hlavním dodavatelem do Česka je Polsko 

(podle Suse, 2000). 

Zdroj:www.sumperacek.webpark.cz 

Granny Smith 

Možná nejsnadněji rozpoznatelné jablko ze všech známých odrůd. „Granny 

Smith“ se rychle rozšířila v 60. letech po Evropě, především ve Francii a Itálii. 

Tato zimní odrůda, byla objevena v Austrálii roku 1868 jako semenáč. 

Její objevitelkou byla Anna Smith, která svá jablka záhy prodávala na 

nedalekých trzích. Plody mají unikátní trávově zelenou barvu. (podle 

Chobotského, 1999). 
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Chuť je kyselá, dužnina je tvrdá, plody velmi 

šťavnaté. Sklízí se v listopadu. „Granny 

Smith“ je jednou ze supermarketových odrůd, 

protože je pro tento styl prodeje velmi 

vhodné, ale pro zachování jeho kvality je 

potřeba mnoho postřiků.  

Zdroj: www.sumperacek.webpark.cz 

Roku 1960 bylo jméno „Granny je Smith“ skoro synonymem pro jablko. Beatles 

např. použili obrázek tohoto jablka pro svou desku 'Apple Records'. Dováží se 

především z Itálie. 

Gloster 

Zimní německá odrůda, která vznikla křížením odrůd „Zvonkové“ x „Richared 

Delicious“ v roce 1969. Byla odrůdou 80. let. 

Plody mají nadprůměrnou velikost s 

neobvyklým mírně hranatým tvarem. Základní 

zelená barva je překryta červenou barvou. 

Jablko je velmi šťavnaté. Odrůda velmi trpí 

strupovitostí. Sklízí se v první polovině října 

(podle Suse, 2000). 

Zdroj:www.sumperacek.webpark.cz 
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6 Současný stav ovocnářství na území ČR 

Tradiční ovocnářství v České republice se dříve vyznačovalo především 

pěstováním ovoce ve stromořadích u silnic a v zahradách. Nyní se spíše 

upřednostňují velké ovocné výsadby v zemědělských družstvech a na státních i 

soukromých pozemcích, které ale zdaleka ještě nedosahují takové úrovně jako 

v ovocnářsky vyspělejších státech, příkladem může být Nizozemí, Itálie, Francie 

a SRN. Silniční stromořadí u silnic I. a II. třídy jsou v posledních letech 

likvidovány kvůli bezpečnosti silničního provozu (podle Blažka a kol., 1998). 

Pěstování ovoce na soukromých zahradách pokryje zhruba polovinu spotřeby 

domácího ovoce, zahrádkaření patří mezi jeden z nejčastějších koníčků v 

Česku. V současné době je v ČR vysazeno zhruba na 50 miliónů ovocných 

stromů a keřů, z čehož nejvíce jsou zastoupeny jabloně - zhruba 20 miliónů, 

mezi nejoblíbenější odrůdy patří „Idared,“ „Golden Delicious“, „Jonagold“, 

„Angold“, „Selena“ a „Julie“. Nebývalo tomu tak vždy. Až do 50. let se nejvíce 

pěstovaly na území ČR slivoně a švestky, jejich stavy se ale postupně snížily 

kvůli virovému onemocnění Šárka. Nyní jim patří druhé místo, v těsném závěsu 

se nachází hrušně (podle Blažka a kol., 1998). 

Nejvýznamnější ovocnářské oblasti se nachází na Mnichovohradišt´sku, 

Trutnovsku, Jičínsku, Šumpersku, Uničovsku a Štrambersku (podle 

Hričovského, Řezníčka, Suse, 2003). 

V roce 2012 byla sklizeň ovoce velmi nízká, činila zhruba 138 205 tun, příčinou 

byly pravděpodobně mrazy. Jablek se sklidilo 117 897 tun (podle 

www.ceskenoviny.cz). 

Všeobecný průzkum se přiklání, že k poklesu spotřeby dochází i kvůli snaze lidí 

šetřit. V roce 2009 byla spotřeba jablek 26,7 kg na člověka, v roce 2012 

poklesla pouze na 20 kg na člověka (podle www.ceskenoviny.cz). 

Velkým problémem českého ovocnářství je stále rostoucí dovoz z členských 

států EU, před vstupem ČR do Evropské unie se dovoz pohyboval okolo 40 000 

tun za rok, vloni stoupl na 85 000 tun za rok (podle www.ceskenoviny.cz). 
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Zdroj:www.ceskenoviny.cz 

Průměrné sklizně na 1 strom se v 60. letech pohybovaly kolem 10-15 kg, 

počítalo se se spotřebou 31,5 kg na osobu. V roce 2003 činila spotřeba na 

obyvatele ČR 25 kg jablek, není zahrnuto ovoce dovážené. Optimální spotřeba 

na člověka ze zdravotního hlediska je 80-100 kg na člověka (podle 

www.ceskenoviny.cz). 
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7 Dietetický význam jablek 

Jablka mají velký dietetický význam. Jejich pravidelná konzumace působí 

blahodárně na lidský organismus. Kladně ovlivňuje jeho obranyschopnost, 

nervovou soustavu, ale i blahodárně mechanicky působí na dásně a chrup. 

Pozitivně působí také na vnitřní prostředí lidského těla, zabraňuje překyselení 

organismu, čímž snižuje výskyt žaludečních vředů, které mohou vést až 

k rakovině žaludku. Jablka dokáží snižovat hladinu cholesterolu v krvi, čímž 

chrání organismus před civilizačními chorobami typu vysokého krevního tlaku, 

cévními příhodami. Flavonoidy a fenolové kyseliny působí proti infarktu, fenoly 

zase jako prevence proti kornatění tepen a krvácivosti (podle Blažka, 1998). 

Vědci ve Velké Británii prokázali, že fytonutrienty obsažené v jablkách jsou 

schopny zastavit růst rakovinných buněk v tlustém střevě a játrech. Dále 

prokázali, že vysoká konzumace flavonoidů obsažených v jablkách byla přímo 

spojena se sníženým rizikem úmrtí na choroby věnčitých cév. V současné době 

se studie zaměřují na výzkum nutričních látek obsažených v jablkách z hlediska 

pozitivního vlivu na paměť a na učení. Např., jestliže byla podávána jablečná 

šťáva běžným myším, zlepšil se jejich výkon při testování paměti a učení 

v bludišti. Dále studie dokázaly, že jablečná šťáva obecně zvyšuje výkon a 

snižuje degradační účinky věku. Antioxidanty v jablkách zlepšily u zvířat funkce 

stárnoucího mozku. Obecně nutrienty obsažené v jablkách mohou výrazně 

zpomalit, ale i bránit poškození mozku souvisejícím se stářím, jaké například 

představuje Alzheimerova choroba (podle www.ovocedoskol.eu). 

Jablka obsahují 82 až 86 % vody, 1,3 % buničiny, 0,5 % dusíkatých látek, 0,1 % 

tříslovin a 0,33 % minerálních látek. Ty jsou důležité pro život buňky tím, že 

umožňují udržovat rovnováhu iontů a acidobazickou a osmotickou rovnováhu 

v lidském těle. Je to především hořčík, železo, vápník a draslík. Jablko 

obsahuje i mnoho karotenu, přírodního antioxidantu. A  také pektinu, který na 

sebe váže přebytečnou vodu a pomáhá organismu s odvodňováním při otocích 

těla (podle Červenky a kol., 1972). 

Obsah vitamínu C se pohybuje od 4,4 do 32 mg - liší se dle odrůdy a období 

konzumace. Mezi starší odrůdy se zvýšeným obsahem vitamínu C patří odrůdy 
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„Ontario“, „Zvonkové“, „Boskoopské“. „Ontario“ je vhodné i pro diabetiky, 

obsahuje 32 mg vitamínu C na 100 g. Obsah cukrů kolísá v rozmezí 6  až 16 % 

dle odrůdy a klimatických podmínek, nejvíce je fruktózy zhruba 6,5  až 11,8 % 

(podle Dvořáka, Vondráčka, 1969). 

Množství cukru v ovoci v % 

(podle Saburova) 

Druh ovoce Fruktóza Glukóza Sacharóza Celkem 

Jablka 6,5-11,8 2,5-5,5 1,0-5,3 8,0-22,0 

Hrušky 6,0-9,7 1,0-3,7 0,4-2,6 7,0-16,0 

Kdoule 5,6-6,6 2,0-2,4 0,4-1,6 8,0-11,0 

Třešně 1,5-3,9 1,7-7,7 0,0-1,25 3,2-13,0 

Višně 3,3-4,4 3,8-5,3 0,0-0,8 6,0-10,0 

Broskve 0,1-3,4 0,1-3,4 2,8-10,0 3,0-16,0 

Meruňky 3,9-4,4 4,2-6,9 4,8-10,7 12,0-22,0 

Slívy 1,0-7,0 1,5-5,2 1,5-9,2 4,0-20,0 

Maliny 2,5-3,4 2,2-3,2 0,0-0,25 5,0-7,0 

Rybíz 3,3-4,8 3,3-3,9 0,2-0,4 7,0-8,0 

Angrešt 2,1-3,8 1,2-3,6 0,1-0,6 2,4-7,0 

(podle Červenky a kol., 1972). 

Z organických kyselin převládá kyselina jablečná, které je asi 0,7 % (podle 

Blažka, 1998). 

Vůni ovoci dodávají vonné látky jako estery kyselin, aldehydy a silice. 
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Z energetického hlediska poskytuje 100 g jablečné dužniny 230 kJ (55 kcal) 

energie, v jablečné šťávě je to 170 kJ (40 kcal) na 100 ml a 100 g sušených 

jablek obsahuje 1100 kJ (260 kcal) energie (podle www.doplnek.com). 
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8 Jablko nejen k nakousnutí 

Jak již bylo výše uvedeno, jabloně a jablka provázejí lidstvo od pradávna. A to 

nejen ve své fyzické podobě, ale i ve formě symbolů. Byla a jsou předmětem 

zájmu umělců, ale i obyčejných lidí. To dokazují různá díla z oblasti literatury, 

malířství i lidové slovesnosti, dokonce i heraldiky. 

8.1 Jablko v pojetí literatury 

V literatuře se dovídáme o jabloních již z Homérova díla Odyssei, v VII. zpěvu 

čteme při popisu sídla krále Faiáků Alkinoa: 

„Za dvorem velký sad se prostírá, poblíže vchodu, 

jiter čtyř, kol ze všech stran se ohrada táhne. 

Vysoké stromoví v něm jest viděti, rostoucí bujně, 

marhany, hruškové kmeny i jabloně s ovocem lesklým, 

sladkoplodé i fíky a olivy rostoucí bujně. 

Ovoce v žádný čas tam nehyne, v zimě ne v létě, 

nýbrž po celý rok se vyvíjí, pořád a pořád 

jemným Zefyru vánkem se rodíc, nebo již zrajíc. 

Za hruškou hruška tam zrá a rovněž i za jabkem jabko, 

za fíkem zraje tam fík a na révě za hroznem hrozen.”  

(Němec,1955). 

Jablko bylo inspirací i pro mnohé novodobé spisovatele, např. K. J. Erben 

napsal pohádku O jabloňové panně. 

Jaroslav Seifert (1933) je autorem básnické sbírky Jablko z klína, jedná se o 

lyrickou poezii s nádechem ironie. 

8.2 Jablko ve vědě 

Jablko sehrálo velkou roli i ve fyzice, při objevu gravitace. Podle pověsti spadlo 

na hlavu Isaacu Newtonovi (1665-1667) velké zelené jablko odrůdy „Flower of 
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Kent“ Právě toto jablko inspirovalo Isaaca Newtona k formulaci gravitačního 

zákona. Tato odrůda už téměř vyhynula. 

8.3 Symbolika jablek a jabloní 

V antické mytologii bylo jablko považováno za symbol ženské sexuality, 

přitažlivosti, lásky a plodnosti. V Germánii byla uctívaná bohyně Idún, která 

střežila jablka života, kdo ho okusil, zůstal navždy mladý (podle 

www.relaxuj.cz). 

„ Zakázané ovoce “ 

V křesťanství je jabloň symbolem poznání, její plod, 

jablko je vyobrazeno v bibli jako zakázané ovoce, do 

kterého si kousla první žena Eva, a následně je spolu s 

Adamem Bůh vyhnal z Ráje. K tomuto činu je zlákal had 

slovy:„ Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že 

v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete 

jako Bůh znát dobré i zlé.“ (podle Bible, 1985). 

Zdroj:myty.info 

„ Jablko sváru “ 

Dle starořecké báje nebyla na svatbu bohyně Thetis a krále Pélea pozvána 

bohyně sváru Eris. Pomstila se tím, že do sálu vhodila zlaté jablko s nápisem 

„Té nejkrásnější“. O tento titul se přely tři bohyně: Athéna, Héra a Afrodita. 

Rozsoudit je měl mladý trojský princ Paris. Bohyně mu ihned začaly slibovat 

protislužbu. Héra mu nabízela bohatství, Athéna 

slibovala Paridovi chytrost a slávu. Třetí, bohyně 

lásky Afrodita, mu slíbila za odměnu nejkrásnější 

ženu světa. Jablko tedy putovalo do dlaně bohyně 

Afrodity. Ta pak pomohla Paridovi unést ze Sparty 

slíbenou krásnou, ale zadanou Helenu. Následkem 

toho potom došlo ke známé Trojské válce. 

Zdroj: cs.wikipedia.org 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Thetis
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9leus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Eris
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jablko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9na
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrodita
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9ra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Afrodita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sparta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Helena_(mytologie)
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Zvykoslovné obyčeje a zvyky, lidová slovesnost 

Zřejmě již v pohanských dobách má pravděpodobně své kořeny 

tradiční vánoční zvyk krájení jablka, jablko se rozkrojí napříč, při 

hvězdičce se člověk bude těšit následující rok pevnému zdraví a 

štěstí, naopak křížek značí smrt, či vážnou nemoc. 

Zdroj:cs.wikipedia.org 

Při dalším vánočním obyčeji se do misky s vodou vloží dvanáct jadýrek z jablek 

a dle toho, kolik jich vyplave na vodní hladinu, tolik bude příští rok suchých 

měsíců. 

K jablku se váží i pověry. Např.: děvčata v dřívějších dobách věřila, že pokud si 

dají pod polštář jablko 31. prosince, tak se jim o půlnoci ve snu zjeví tvář jejich 

budoucího manžela.  

Samozřejmě motiv jablek se objevuje i v lidové slovesnosti. Neznámější text 

týkající se jablek, zná asi každý, jedná se o lidovou říkanku „Měla babka čtyři 

jabka“. Dále lidová písnička „Chovejte mne, má matičko, jak Míšeňské jablíčko“ 

a další. 

Symbolika státnosti 

Jablko jako symbol magických sil lásky, nesmrtelnosti, hojnosti bylo ve 

středověku vedle žezla, koruny a meče jedním ze čtyř 

symbolů královské moci. Královské jablko bylo vždy 

ozdobeno křížem a vládce ho držel v levé ruce a v pravé 

ruce žezlo. České královské jablko tvoří dvě zploštělé 

polokoule z 18-ti karátového zlata o výšce 22 cm a 

hmotnosti 780 gramů. Zdobené je safíry, perlami a jsou 

na něm vyobrazena biblická témata. Nejvýznamnější 

české korunovační klenoty jsou uloženy v katedrále sv. 

Víta (podle www.korunovacní-klenoty.cz). 

Zdroj: www.ezlato.cz 
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Horoskop 

V Keltském horoskopu se vyskytuje znamení Jabloně, toto označení se používá 

pro lidi narozené ve dnech 1. 1., 22. 6. až 2. 7., 22.12.až 31.12. Pro tyto lidi jsou 

popsané charakteristické povahové rysy velkorysost, hloubavost a dobrotou 

(podle www.shaman.cz). 

Heraldika 

Od názvu plodů jabloně jsou odvozovány i názvy obcí, např. 

obec Jabloňany, která leží u Boskovic, okres Blansko. 

Pojmenování dostala podle rozsáhlých okolních sadů. Obec 

vlastní dokonce pečeť s 13 jabloněmi a znak s jabloní a 

kopcovitou krajinou (podle www.jablonany.cz). 

Zdroj: www.jablonany.cz 

Obec Ježkovice v okrese Vyškov má ve svém znaku od roku 

2002 tři zlatá jablka, která nese na bodlinách stříbrný ježek 

(podle www.obecjezkovice.cz). 

 

Zdroj:http:cs.wikipedia.org 

Marketingové využití 

Jablko má také ve znaku jedna z nejvýznamnějších současných 

počítačových firem - firma Apple, kterou založil Steve Jobs se 

svým spolupracovníkem v roce 1976. 

 Zdroj : apple-apple.eu 

Využití v medicíně 

Lékaři rozlišují obézní pacienty na dva somatotypy - jablko a hrušku. Dělí je tak 

podle míst ukládání tuku a fungování metabolismu. Pro somatotyp jablko je 

typický větší obvod pasu, silnější stehna a naopak štíhlejší lýtka. Tuk se ukládá 

http://www.obecjezkovice.cz/
http://apple-apple.eu/logo
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hlavně v abdominální oblasti. Tento typ obezity je nebezpečnější než typ 

hruška, při němž se tuk ukládá hlavně v oblasti hýždí a stehen. Pro lidi 

s obezitou typu jablko je vhodné vyvarovat se bílému, rafinovanému cukru, 

bílému pečivu, tučným mléčným výrobkům a pivu. Naopak je žádoucí zařadit do 

jídelníčku více zeleniny, ovoce, nahradit bílé pečivo celozrnným, vyvarovat se 

tučných jídel a alkoholu. 
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9 Praktické aktivity s plody jabloní 

Každá škola by se určitě mohla inspirovat kroměřížským gymnáziem, kde 

každoročně slaví Den jablek. V roce 2011 škola zorganizovala soutěž Jablko 

roku, kde se sešlo 60 vzorků jablek z místních zahrad a sadů, hlasování o vítězi 

se zúčastnilo 250 studentů školy. 

Ke Dni jablek také patří sběr jablek v sadu VAK Kroměříž, ze kterých následně 

studenti vyrobili mošt, který byl možné ochutnat na oslavách. 

Mezinárodní den původních odrůd jablek je vyhlášen OSN na 21. října. 

Na kroměřížském gymnáziu oslavy Dne jablek začali 3. - 17. 10 soutěží Jablko 

roku (podle www.stare-odrudy.cz). 

9.1 Laboratorní úlohy z chemie 

1. Zkouška jablka na přítomnost škrobu 

Vhodné pro vyšší ročníky gymnázií v rámci výuky botaniky. 

Pomůcky: jablko, nůž 

Chemikálie: Lugolův roztok 

Pracovní postup: Na rozkrojené jablko nakapeme pár kapek Lugolova roztoku a 

vyčkáme na reakci. 

Teorie: Lugolův roztok barví škroby tmavě modře až černě. 

Závěr: Jablko neobsahuje žádný škrob, takže reakce neproběhne. 

2. Důkaz přítomnosti vitamínu C 

Vhodné pro vyšší ročníky gymnázií v rámci výuky botaniky. 

Pomůcky: jablko, struhadlo, sítko, kádinka 

Chemikálie: jodová tinktura 
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Pracovní postup: Jablko nastrouháme a následně z něj vymačkáme šťávu přes 

sítko do kádinky. Do kádinky přidáme pár kapek jodové tinktury. Pozorujeme 

reakci.  

Teorie: Přítomnost vitamínu C se projeví modrým až tmavě zeleným 

zabarvením. 

Závěr: Reakce bude záležet na odrůdě jablek, odrůdy s menším obsahem 

vitamínu C budou reagovat modře, odrůdy s vyšším obsahem reagují tmavě 

zeleně. 

3. Měření pH v jablku 

Vhodné pro vyšší ročníky gymnázií v rámci výuky botaniky. 

Pomůcky: jablka (různé odrůdy), pH papírky, struhadlo, kádinky 

Pracovní postup: Jablka nastrouháme do kádinky, vložíme k nim pH papírky. 

PH určíme dle tuby na papírky, výsledky zapíšeme do tabulky. 

Teorie: PH nabývá hodnot do 14. 0>7 kyselé, 7 amfoterní, 7<14 kyselé. 

Závěr: Zabarvení pH papírku bude záležet na odrůdě jablek. Kyselejší odrůdy 

zabarví pH papírky do oranžovočervené barvy. 

4. Důkaz v fruktózy v jablku 

Vhodné pro vyšší ročníky gymnázií v rámci výuky botaniky. 

Pomůcky: jablko, třecí miska, zkumavka, kahan, filtrační papír. 

Chemikálie: Fehlingovo činidlo (směs Fehlingova činidla I. a II.), destilovaná 

voda. 

Pracovní postup: Dužninu jablka rozmačkáme v třecí misce s destilovanou 

vodou. Vzniklou směs přefiltrujeme přes filtrační papír a zhruba 4 ml odlijeme 

do zkumavky. Do zkumavky přidáme 4 ml Fehlingovo činidla a krátce povaříme. 

Pozorujeme reakci.  
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Teorie: Cukry reagující s Fehlingovým činidlem se zabarvují do 

oranžovočervena. 

Závěr: Protože jablka obsahují fruktózu, při reakci s Fehlingovým činidlem se 

zabarví do oranžovočervena.. 

9.2 Laboratorní úlohy z biologie 

1. Spojení čichových a chuťových vjemů 

Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v rámci 

výuky botaniky. 

Pomůcky: Petriho misky, nůž, různé druhy ovoce, párátka 

Pracovní postup: Jeden ze studentů má zavázané oči a drží si prsty stisknutý 

nos. Druhý připraví ovoce na párátka a vkládá mu je do úst. Ochutnávající se je 

snaží dle chuti poznat, druhý student si jeho odpovědi poznamenává. Pokus lze 

opakovat i s volným nosem. 

Teorie: Bez čichu nelze správně rozlišit chuť. 

2. Důkaz rostlinných hormonů v ovoci 

Vhodné pro vyšší ročníky gymnázií v rámci výuky botaniky. 

Pomůcky: jablko, 3 nezralé banány, 2 igelitové sáčky 

Pracovní postup: Jeden banán vložíme do igelitového sáčku a uzavřeme, do 

dalšího sáčku dáme banán i jablko. Takhle zabalené ovoce plus nezabalený 

banán dáme do stínu. Po čtyři dny pozorujeme, čtvrtý den ovoce rozbalíme. 

Teorie: Život a růst rostlin je řízen hormonálně. Jedním z nejhlavnějších 

hormonů je plyn ethylen, urychluje zrání ovoce, čehož se využívá i 

v potravinářském průmyslu. 

Závěr: Ovoce zabalené v sáčku zraje díky vylučovanému ethylenu rychleji. 

Jablko produkuje výrazně větší množství ethylenu, takže banán zabalený 

s jablkem dozraje nejrychleji. 
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9.3 Praktická aktivita „Jablka ze sadu až do obchodu“ 

Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v rámci 

výuky botaniky. 

Úkoly: 

1) Žáci zhodnotí jablko z více úhlů pohledu (ze zdravotního, chemického a 

zemědělského hlediska). 

2) Žáci pro sebe navzájem uspořádají ochutnávku různých odrůd jablek, ve 

které na závěr vyhodnotí nejchutnější jablko. 

3) Žáci se zamyslí nad ekologickým a neekologickým pěstování jablek 

v České republice. 

4) Žáci se pokusí charakterizovat hlavní obsahové látky obsažené v jablku 

a jejich význam pro lidské tělo (podle www.ekodomov.cz). 
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9.4 Pracovní listy 

a) Pracovní list na téma: Onemocnění zástupců z čeledi růžovitých. 

Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v rámci 

výuky botaniky (po probrání tematického celku Houby (Funghi). 

Urči, který list z čeledi růžovitých je zdravý, který je napadený strupovitostí 

(Venturia inaequalis), kadeřavostí (Taphrina deformans) nebo padlím 

(Podosphaera leucotricha). 
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b) Pracovní list na téma: Zástupci čeledi růžovitých. 

Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v rámci 

výuky botaniky. 

Zástupci čeledi růžovitých mají stejnou stavbu květu, ale výrazně se liší svými 

listy. Napiš k jednotlivým obrázkům správné názvy rostlin. Použij nabídku: 

jabloň, kdouloň, třešeň, hrušeň, růže šípková, švestka, broskvoň, meruňka, 

jahodník, maliník. 
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c) Pracovní list na téma: Jabloně a jejich plody. 

Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v rámci 

výuky botaniky. 

1. Napiš, do jaké čeledi patří jabloně? 

2. Přiraď k jednotlivým plodům jejich správný typ: 

malvice ……………broskev 

bobule ……………..jahoda 

peckovice …………jablko 

souplodí nažek …..rybíz 

3. Napiš látky, obsažené v jablku, jenž jsou prospěšné pro lidský 

organismus: 

4. Uveď nejčastější praktické využití plodů jabloní: 

5. Vyjmenuj některé známé odrůdy jabloní: 

6. Popiš jednotlivé části plodu jabloně. Použij nabídku: vnitřní oplodí, kalich, 

stopka, stěna plodolistu, semeno. 

 



65 

Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala tématu nejpěstovanějšího zástupce 

čeledi růžovitých - jabloním. 

Jabloně provází lidstvo již několik tisíciletí, ale běžně si člověk ani neuvědomuje 

jejich důležitost a význam. Proto jsem se rozhodla pro bakalářskou práci na toto 

téma.  

V úvodních kapitolách jsem se věnovala stavbě stromu, květu, průběhu opylení, 

chorobám, škůdcům a ekologickým nárokům těchto dřevin. 

Zmínila jsem také zajímavou historii pěstování jabloní jak ve světě, tak na 

našem území. Zpracovala jsem informace o současném stavu našeho 

ovocnářství. Dále jsem se zabývala šlechtitelstvím a vznikem nových odrůd, pro 

které slouží jako genetický materiál odrůdy staré. Ty jsou zajímavé jednak tím, 

že některé přežily i několik století a stále se pěstují. Ale jsou zajímavé i svými 

mnohdy poetickými názvy. K tomu patří i vznik nových odrůd a rozvoj 

šlechtitelství. 

Samozřejmě jsem svou pozornost věnovala i praktickému využití plodů jabloní, 

tzn. i dietetickému složení jablek a vlivu jejich konzumace na lidský organismus 

Bohužel jejich spotřeba není v naší populaci tak rozšířená, jak by bylo 

z hlediska zdraví žádoucí. 

Nastínila jsem, jak je lidský život již od pradávna propojen s existencí jabloní a 

jablek v nejrozmanitějších formách. Svědčí o tom nejrůznější umělecká díla i 

lidová tvořivost a také využití jablek a jabloní jako symbolů v mnoha oblastech 

kulturního života.  

Naše znalosti o tomto hojně pěstovaném zástupci růžovitých, ale i ostatních 

ovocných stromech a využití jejich plodů, závisí spíše na vlastním zájmu 

každého z nás. Většinou tyto znalosti přebíráme od útlého dětství přirozenou 

cestou od rodičů, prarodičů atd. Pak již záleží jen na nás, jak jsme k nim 

vnímaví a zda si je chceme sami dále prohlubovat. 
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Proto jsem navrhla pro žáky jednoduché náměty k praktickému využití této 

tématiky ve výuce botaniky, včetně pracovních listů. A pro studenty víceletých 

gymnázií jsem navrhla laboratorní úlohy z chemie a biologie. 

Činnosti související s tvorbou mé bakalářské práci mne velice obohatily. Snažila 

jsem se o ucelený přehled celého životního cyklu jabloní, o zmapování historie 

jejich pěstování, o představení šlechtitelských úspěchů našich ovocnářů i o 

zdůvodnění významu konzumace jablek. 
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Příloha A 

Správné řešení k pracovnímu listu na téma: Onemocnění zástupců čeledi 

růžovitých.  

Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v rámci 

výuky botaniky (po probrání tematického celku Houby (Funghi). 

Urči, který list z čeledi růžovitých je zdravý, který je napadený strupovitostí 

(Venturia inaequalis), kadeřavostí (Taphrina deformans) nebo padlím 

(Podosphaera leucotricha). 

 

padlí (Podosphaera leucotricha) zdravý list 

 

strupovitost (Venturia inaequalis)    kadeřavost (Taphrina deformans)
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Příloha B 

Správné řešení k pracovnímu listu na téma: Zástupci čeledi růžovitých. 

Zástupci čeledi růžovitých mají stejnou stavbu květu, ale výrazně se liší svými 

listy. Přiřaď k jednotlivým obrázkům správné názvy rostlin. Jabloň, kdouloň, 

třešeň, hrušeň, růže šípková, švestka, broskvoň, meruňka, jahodník, maliník.  

růže šípková (Rosa canina)  broskvoň obecná (Prunus persica) 

 

švestka domácí (Prunus domestica)  hrušeň obecná (Pyrus communis) 
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jabloň domácí (Malus domestica)   třešeň ptačí (Prunus avium)

 

 

jahodník obecný (Fragaria vesca)   meruňka obecná (Prunus armeniaca)

 
 

maliník obecný (Rubus idaeus) kdouloň obecná (Cydonia vulgaris)
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Příloha C 

Správné řešení k pracovnímu listu na téma: Jabloně a jejich plody. 

Vhodné pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších stupňů víceletých gymnázií v rámci 

výuky botaniky. 

1. Napiš, do jaké čeledi patří jabloně? 

čeleď : Růžovité ( Rosaceae) 

2. Přiraď k jednotlivým plodům jejich správný typ: 

malvice    -------         broskev   je   peckovice 

bobule     -------         jahoda     je    souplodí nažek  

peckovice    ------      jablko      je    malvice 

souplodí nažek   ---  rybíz        je     bobule 

3. Vyjmenuj látky, obsažené v jablku, které jsou prospěšné pro lidský 

organismus: 

vitamín C, hořčík, železo, vápník, draslík, karoten, přírodní pektin 

4. Uveď nejčastější praktické využití plodů jabloní: 

přímá konzumace kvůli zachování vitamínu C, přesnídávky, kompoty, džusy, 

mošt, náplně do pečiva 

5. Vyjmenuj některé známé odrůdy jabloní: 

Idared, Golden Delicious, Granny Smith, Gloster, Rosana, Melodie, Topaz, 

Rubín 
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6. Popiš jednotlivé části plodu jabloně. Použij nabídku: vnitřní oplodí, kalich, 

stopka, stěna plodolistu, semeno. 

 

stopka 

semeno 

stěna plodolistu 

vnitřní oplodí 

kalich 


