NA NÁVŠTĚVĚ
Na dohled od Blaníku (nadmoﬁská
v˘‰ka 632 m) najdete v obci
Kladruby na úpatí kopce zvaného
Kostelík zajímavé zahrady, které
patﬁí panu ZdeÀku Jedliãkovi.
Kostelík je o nûco niÏ‰í neÏ
zmiÀovan˘ Blaník (470 m nad
moﬁem), v Ïádném pﬁípadû v‰ak
nepatﬁí do nejlep‰í pûstitelské
oblasti.

Důležité je mít záznamy o pěstovaných odrůdách
i v knize. Zdeněk Jedlička a réva, odrůda JOLANKA

Ovocný sad
pod Kostelíkem
denûk Jedliãka je jeden z pûstitelÛ,
kteﬁí v posledních letech bourají pﬁedstavy o rajonizaci, o hranicích pûstování ovoce ve vazbû právû k nadmoﬁské
v˘‰ce. K jeho úspûchÛm sice hodnû pﬁispívají ideální expozice zahrad, intenzivní péãe
o vysazené stromy a keﬁe, velmi teplá léta
a ponûkud mírnûj‰í zimy. Po leto‰ních kvûtnov˘ch mrazech je vidût, Ïe ve správnû vybrané lokalitû se ve vy‰‰ích nadmoﬁsk˘ch
v˘‰kách mÛÏe pûstovat i teplomilné ovoce,
pokud vybíráte ty správné odrÛdy.
Po práci ve volném ãase se pan Zdenûk
stará nejménû o dvû zahrady, ve kter˘ch
zkou‰í zejména stolní odrÛdy révy vinné
a broskvonû, navíc i o ‰kolku. V zahradû
u domu uvidíte koncem léta (6. záﬁí 2011)
vedle viniãky se sortimentem interspecifick˘ch i evropsk˘ch stolních a mo‰tov˘ch
odrÛd révy dva slabû rostoucí ka‰tanovníky
seté. Ty mají i letos nasazeno na solidní
úrodu stejnû jako plodící nektarinka (odrÛda
Venus – Ïlutomasá, oddûlitelná od pecky, relativnû odolnûj‰í k mrazu, neÏ jiné bûÏnûj‰í
odrÛdy, zraje na zaãátku záﬁí) a broskvonû,
kter˘ch má okolo 80 odrÛd. Napﬁíklad i ty
ploché, ze kter˘ch jde snadno vymáãknout
pecka (Persica vulgaris platycarpa) – bohuÏel pro mû, ty uÏ byly sklizené.
Zahradu v sezonû zdobí moru‰ovníky
s rÛznû zbarven˘mi plody (i tady uÏ bylo po
sklizni), trnité rostliny cicimku (Ziziphus jujuba). Ten zde kvete
prakticky aÏ v létû,
plody do podzimu
nedozrají. Nedozrává nejspí‰e jen
díky tomu, Ïe jde
o odrÛdu, která dozrát nestihne a tak
bude pﬁeroubován
odrÛdou ranûj‰í.
OdrÛdy hru‰nû píseãné Zdenûk Jedliãka sázel je‰tû
v dobû, kdy patﬁily
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Na dobrém místě i 470
metrů nad mořem
může růst a plodit
nektarinka VENUS.
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mezi málo známé a opomíjené druhy. Vysadil si i tomel (rod Diospyros), kter˘ i v leto‰ním roce dokázal udrÏet nûkolik plodÛ.
Po exkurzi mezi rostliny z klimaticky pﬁíjemnûj‰ích
oblastí
jsme se vrátili do
âech. V nedalek˘ch
LouÀovicích totiÏ zaãínal se ‰lechtûním jabloní pan Petr Kum‰ta.
Jeho cílem vÏdy bylo
vy‰lechtit odrÛdy takové, aby byly odolné
k houbov˘m chorobám a byly vhodné
pro pûstování ve vy‰‰ích nadmoﬁsk˘ch
v˘‰kách (pod Blaníkem). Proto jsem se
zeptal, jestli tyto odrÛdy pûstuje, je-li
s nimi spokojen. „Ano
pûstuji je. Mám v zahradû v‰echny uznané
odrÛdy Petra Kum‰ty,
jsem s nimi spokojen
a mohu je do podob- Odrůda PRIM prý není letos ve výstavní kondici, ale
n˘ch podmínek dopo- po květnových mrazech dokázala takto zaplodit.
ruãit. DÛleÏité je, Ïe
jsou odolné proti houbov˘m chorobám
a chutné. Odolnost nebo rezistence vám

RONDO se pod Kostelíkem s mrazy
vyrovnalo dobře, podobně jako na Hané.
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u‰etﬁí mnoho práce s postﬁiky, to platí
i u révy vinné. U té prakticky pﬁestávám pûstovat evropské odrÛdy, budu se vûnovat v˘hradnû tûm, které jsou odolné k houbov˘m
chorobám a mrazu.“
V loÀském i leto‰ním roce jsme uveﬁejnili
ãlánky Josefa Suse o zajímav˘ch a perspektivních odrÛdách modr˘ch peckovin. Jsou to

zku‰enosti z klimaticky vhodn˘ch podmínek, kde jmenované odrÛdy dozrávají bez
vût‰ích problémÛ. Na svahu pod Kostelíkem
najdete v zahradû u ‰kolky nûkteré ze jmenovan˘ch odrÛd (Zahrádkáﬁ ã. 9 a 11/2010, 8
a 9/2011). Napﬁíklad k ‰arce rezistentní
JOJO, které má známku odrÛdy vhodné jen
do tûch lep‰ích podmínek. Tady dozrává

Hrušeň písečná, odrůda CHOJURO
vcelku spolehlivû, do sladce mdlé chuti, bez
v˘razného aroma, chuÈ se li‰í i podle podnoÏe, pÛvodu stromku (pan Jedliãka má dva
stromy, kaÏd˘ s jin˘m pÛvodem, podnoÏí).
Chutná je raná polo‰vestka HANITA i vedle
ní pûstovaná pozdnûj‰í ‰vestka VERITY. Polo‰vestka VALOR je jiÏ pﬁezrálá, ale i ta patﬁí
k tûm dobr˘m. Pﬁekvapila mû zralá mirabelka BELLAMIRA. Doma mám NANCYSKOU (cca 420 m nad moﬁem), která je sice
chutná, ale nikdy nedozrává do Ïluté barvy,
nemá na pohled pûkné plody. Tady je BELLAMIRA pûkná Ïlutá, dokonce s líãkem,
podle mû i chutná. Pan Jedliãka vrtí hlavou,
Ïe to není ono: „Je na suchém místû, potﬁebovala by k vy‰‰ím v˘konÛm i kvalitû závlahu.“ A pokraãuje: „Vedle odrÛdy je
potﬁeba vybírat i vhodnou podnoÏ. Broskve
u nás dobﬁe rostou a plodí na broskvoÀovém semenáãi a podnoÏi ST. JULIEN, u modr˘ch peckovin mám odzkou‰ené ST.
JULIEN myrobalán, ZELENOU RENKLODU,WANGENHEIMOVU, u jabloní MM
106 a J-TE-H. A i kdyÏ se v na‰í oblasti nePološvestka VERITY patří v Kladrubech
k těm dobrým, kvalitním.

vyskytuje m‰iãka révokaz, vysazovanou révu
mám naroubovanou na podnoÏích SO4 ,
125AA a G 26. Pokud jde o odrÛdu BELLAMIRA, je na ST. JULIEN, na podnoÏi myrobalán by moÏná tolik suchem netrpûla.“
Zatímco mnozí ze zahrádkáﬁÛ upﬁednostÀují odrÛdy modr˘ch peckovin, které neulpívají na pecce, pan Jedliãka toto hledisko
dává aÏ na jedno z posledních míst: „První
by mûla b˘t doba zrání spolu s chutí, dÛleÏit˘ je obsah cukru. KdyÏ je úroda v hranicích normálu, ovoce se zpracuje v kuchyni,
kdyÏ je ho více, putuje do sudu na kva‰ení.
Z Joja se toho moc dobrého nevypálí. Z odzkou‰ené ﬁady TOPÛ je pro mû nejlep‰í polo‰vestka TOPTASTE PLUS. Nejde sice moc
od pecky, ale zraje okolo zaãátku záﬁí a je
velmi sladká a chutná. Co nesníte, mÛÏete
su‰it nebo dát na povidla. Pﬁi vy‰‰í úrodû je
z této odrÛdy dobrá pálenka.“
Leto‰ní rok byl v˘jimeãn˘ díky mrazÛm,
které pﬁi‰ly zaãátkem kvûtna. Nejvíce jimi
trpûla réva. Mráz spálil mladé letorosty
a znaãnû omezil úrodu. Vedle nûkolika
odrÛd, které mûly jen nûkolik men‰ích hroznÛ, vynikly napﬁíklad JOLANKA, RONDO,
SEVAR, BIANCA, POLAR, PRIM, KRYSTAL,
PHOENIX, REGENT ale i mnohé dal‰í. Ani
jmenované v‰ak podle slov pana Jedliãky
nedokázaly pﬁinést tak pûkné hrozny jako
v jin˘ch letech. Díky teplému podzimu jsou
v‰ak hrozny velmi sladké.
V zahradû pod Kostelíkem se setkáte
i s ostruÏinami a rakytníkem. Bujn˘
a vzrÛstn˘ ostruÏiník SMOOTENSTEE s obrovsk˘mi plody, vedle nûho pozdnû zrající
THORNFREE, kter˘ namrzá a za de‰tivého
poãasí jeho plody trpí na plíseÀ ‰edou
(‰edou hnilobu). OdrÛda SCHWARZE PERLE
je ranûj‰í s mrazy se vyrovnává lépe, její
plody ani na podzim neplesniví. Rakytník,
samiãí odrÛda LEIKORA, do daleka záﬁí
sv˘mi v˘raznû oranÏov˘mi plody a dlouho
záﬁit bude. Pokud ho nikdo neotrhá, zÛstává
na keﬁích, ptáci si ho v‰ímají jen zﬁídka. Její
partner, samãí odrÛda POLLMIX, ãeká nenápadnû na jaro, aby splnil svou opylovací povinnost, zajistil novou úrodu.
V zahradách u pana Jedliãky najdete je‰tû
spoustu dal‰ích zajímavostí, napﬁíklad kolekci japonsk˘ch slivoní, tﬁe‰ní, mezidruhov˘ch kﬁíÏencÛ peckovin a jeﬁábÛ, ovocn˘ch
stromkÛ sloupovitého vzrÛstu. Nûkteré
z nich se dají koupit v jeho ovocné ‰kolce.
Ivan Dvoﬁák
Foto autor

Tomel ROSIANKA dokázal i letos nasadit
několik plodů.
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