Stromy, lidé a čas - č. 2
Pomologická studie o starých ovocných stromech v obci
i kolem Dýšiny v širších souvislostech

„Kantova alej“ - pokračování
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

To v obchoďáku nenajdete – sbírka plodů z části stromů aleje (půlka října). Většinou jsou to ta
menší padaná jablka, protože dole byly pěkné plody otrhané a nahoře nedostupné. Pod stromem J1
zbyla zdupaná tráva a ze stovek plodů zůstaly tak tři ty méně kvalitní červené koule. A nalezená
jablka z jabloně J 11 jsou tu vyfocena poloviční, než jejich obvyklá velikost.

Jižní část „Kantovy aleje“:

Srovnání obrázků – drobné tečky na starém obrázku z roku 1956 by měly být ty současné „Kantovy“ stromy.

Jabloň J10
Jedna z největších jabloní v aleji. Stejně jako ty ostatní by si zasloužila odpovídající údržbu, aby
ještě nějaký rok vydržela. Jablka středně velká chutná žlutá červeně žíhaná. Podobné James Grive?
Plody rostoucí na osluněné straně jsou více
vybarvené, jak to tak bývá. Připomíná J4, J5, J6.

Jabloň J 11
Jabloň, do které jsem se úplně zamilovala – to jsou ony obrovské křehké žluté sladké koule plné
šťávy, které se Vám rozplynou na jazyku, když si ho utrhnete při procházce některého krásného
odpoledne babího léta. Podobně velmi starý strom stejné odrůdy roste příkladem i v zahradě p.
Čiperové v Dýšině. Mnozí myslí, že jde o odrůdu Grahamovo (Rychardovo žluté?). Nápadný je
trochu kuželovitý tvar velkého plodu a „bubáček“ – zbytek po květu, který není zapadlý v dolíku,
ale většinou je na povrchu, či z něho zpočátku i vyčnívá. To je patrné především u nedozrálých
plodů. Zajímavostí je, že rašící lístky zjara mají výrazné červenohnědé zabarvení, jinak jsou hodně
lesklé. Dále je zajímavé, že zjara raší víceméně jen chuchvalec pupenů na vrcholu větvičky, zbytek
pupenů dlouho čeká, takže připomíná jabloně plodící na dlouhém dřevě, ale tak tomu není. Květy
nasazuje podél celé větvičky, ne jen na vrcholu.

Jabloň J 12.
Další jabloň s velkým množstvím plodů červeně hustě žíhaných na slunci až skoro červených.
Pevná, na konci října sladká a velmi chutná jablka, podobné žíhání a vlastnosti se mi jeví někdy na
Idaredu, ale co to je nevím. Strom je výrazně šikmo rostlý, na spodní části kmene částečně bez kůry,
něco ale ještě vydrží. Zdá se, že je mladší, než ostatní. Kdosi ještě tipoval Baumannovu renetu.
Zjara raší hodně brzy a má mírně plstnaté šedé lístky podobně jako J9, ale ne tolik. Plodí ochotně
hned druhým rokem po naroubování, kvete bohatě na krátkém dřevě, celý dlouhý prut obalený
přisedlými květy.

Jabloň J 13 (stejná jako J15)
Jabloň, která dokáže dát množství obrovských zdravých jablek, v zastíněných místech zelenožlutá
žebernatá, dost plochá, na sluníčku pravidelnějšího tvaru s červeným líčkem. Velmi šťavnaté a je i
dobré chuti. Roste ještě v několika dýšinských zahradách, jedná se patrně o odrůdu Bojkovo.

Jabloň J 14
Každý zahrádkář, kterému jsem je ukazovala, začal s jablkem chrastit u ucha, ale slyšet nic nebylo.
Asi ještě nebyly zralé, chrastí asi až v říjnu. Uvnitř po rozkrojení nejsou jádra v těch pouzdýrcích,
co dělají na Vánoce hvězdičku, ale v jednom spojeném otvoru. Zajímavý je i protáhlý tvar jablka,
někdy více soudkovitý, někdy spíš více dokulata. Odrůda patrně Řehtáč soudkovitý.

Jabloň J 15
Velké nápadné plody, patrně stejná odrůda jako J 13 (Bojkovo).

Jabloň J 16
Zvláštní mramorovaně žíhané jablko střední velikosti lehce kuželovitého tvaru, na pár plodech
nepatrně soudkovitého tvaru. Je to také řehtáč, ale kulovitější. Možná náhoda, možná varianta J14.

Srovnání otvoru na jádra této jabloně – vlevo a od Rubínu – vpravo. Řehtáče nemají jádra uzavřená
v pouzdýrcích, ale v otvoru – zde je hvězdicovitý, u J14 skoro kruhový. Zralá semena se tam
přesýpají a chrastí, což je vzpomínka z dětství mnohých Dýšiňáků na zvláštní chutná jablka.
Tento krásný zdravý strom už není. V r. 2018 ho bez upozornění, za zelena uprostřed léta (tedy
mimo vegetační klid, bez možnosti sběru roubů) uřízl ČEZ, přestože byl pouze na hraně širokého
ochranného pásma vzdušného vysokého napětí, tedy nijak vedení neohrožoval. Typický příklad
přístupu některých lidí ke stromům, pro které jsou jen roštím, či kusem dřeva…

Hrušně H7 a H8
Pro doplnění ještě dvě hrušně, které jsou menší, asi později dosazené, odrůda nezjištěná. Patrně obě
stejné odrůdy - menší kulatější, někdy lehce protáhlejší plody.

Zdary a nezdary pěstitelů jabloní před a po 1.světové válce a jak do toho zapadá Kanta
Když jsem pročítala pojednání o historii ovocnářství (Ing. Kamenický 1957), musela jsem uznat, že
Kanta byl člověk s obrovským nadhledem, který věděl přesně, co dělá a ve svém oboru byl
opravdovým odborníkem, který se řídil vědeckými a statistickými poznatky. Nebyl pouhým
obchodníkem, který vše dělá pro zisk a pěstuje jen jakési proutky s barevnými obrázky, jak to bývá
mnohdy dnes. Díky němu patrně máme tu čest dodnes obdivovat stromy v této aleji a také
v mnohých našich zahradách.
V aleji byly v roce 1939 vysazeny stromy odrůd velmi odolných mrazu a vhodných do
silničních stromořadí (což je něco jiného, než sad či zahrádka). Názvy odrůd, o které se patrně tady
jedná, kopíruje seznam nejodolnějších a současně na tu dobu nejkvalitnějších odrůd uvedený ve
výše uvedené knize. Pisatel měl již prokazatelně informace o obrovských mrazových škodách z let
1929 a také 1940–1942, kterým padlo za oběť obrovské množství ovocných stromů, včetně jabloní.
Kantovy stromy rostou stále, a pokud některé zmizely, spíše díky nulové údržbě, devastaci
nevhodným ořezáváním, kdy se dělníci snaží přesunout korunu „o patro výš“, aniž by začistili rány
po velkých ořezaných spodních větvích. Zima v roce 1929 byla abnormálně studená. Opakovaně
klesla teplota pod 30 °C, na mnohých místech dokonce i pod 40°C, což byly (a jsou) teploty zcela

neobvyklé. V dýšinské kronice se zmiňuje 11. únor 1929, kdy klesla teplota na –29°C a
„...počátkem roku vůbec byla krutá zima, že mnoho stromů a ptactva pomrzlo...“. Před tím se datuje
podobná zima 1870/1871, kdy ale nemáme záznamy o škodách v ovocnictví, spíše katastrofické
záznamy o vichřici a šumavských vsích zavalených sněhem. Je zajímavé, že největší škody v onom
roce 1929 byly způsobeny právě v polohách do 400m/m, kde stromy na tyto podmínky nebyly
navyklé, ani se tam nesázely tomu odolné odrůdy (jako tehdy třeba v některých oblastech Ruska).
Také prý největší škody byly na svazích obrácených k jihu a západu, patrně z podobných důvodů.
Tato situace měla za následek obrovský zájem o sazenice stromků, pro doplnění poničených
sadů a houfně vznikaly nové školky. Mnohdy se ale jednalo spíše o snahu snadno a rychle vydělat a
nekvalitní stromy produkovali lidé bez valných zkušeností.
Na tuto poptávku bezpochyby reagoval i Jan Kanta, toho času zámecký zahradník u
Šternberků na Březině a v roce 1930 odkoupil u trati v Dýšině poměrně pěkný kousek pole, kde
založil své zahradnictví s ovocnou školkou, kde pěstoval kvalitní stromy. Vzhledem ke svým
zkušenostem nejen z Čech, ale i ze světa, měl kontakty na odborníky a přístup k novým poznatkům
a tedy pěstoval odolné a kvalitní stromky a odrůdy.
V roce 1957 byly za odrůdy mrazuvzdorné, vhodné do drsných poloh považovány:
– Průsvitné žluté
- James Grive
- Viémovo
– Astrachan červený
- Grávštýnské
- Bojkovo
– Borovinka
- Wealthy
- Strýmka
– Titovka letní
- Gdanský hranáč
– Croncelské
- Grahamovo
– Antonovka
- Sudetská reneta
Před rokem 1940 bylo za mrazuvzdorné považováno i Ontario, které mrazy roku 1929 přežilo bez
problému, ale mrazy podzimu 1939 byly jiné. Tehdy se nejednalo o tuhé mrazy v lednu a únoru po
pozvolně přicházející zimě, ale silné prosincové mrazy po velice mokrém deštivém a teplém
podzimu, kdy se stromy neuložily ještě k zimnímu klidu (byly ještě skoro zelené). Co neponičil
zima 39/40, to dodělaly další dvě chladné zimy. Viz záznam z obecní kroniky:

Na dalším místě kroniky je zaznamenáno, jak se obec o obecní stromořadí starala v roce 1940:
„Stromky před zimou opleteny, obíleny, připravené kůly dány ke stromkům,..“
Díky zkušenostem těchto chladných let se od konce války začal sjednocovat sortiment
pěstovaného ovoce, což bylo ku prospěchu velkovýrobě v sadech i v zahradách, ale pozvolna
mizely staré krajové odrůdy, i kdysi všeobecně rozšířené nejchutnější odrůdy typu James Grive,
Grávštýnské, Čistecké (jinak Princezna Luisa), Matčino, Coxova reneta, apod. Ty byly pěstovány
stále méně jen pro zahrady členů vznikajícího ČZS. Postupně vymizely z nabídky úplně. Odrůdy
chutí nesrovnatelné s ničím, co najdete v obchoďácích. A právě tyhle odrůdy se dají ještě najít v
dýšinských zahradách a stromořadích, jako je „Kantova alej“. Bohužel o naroubované stromky
místních starých odrůd v Dýšině není přílišný zájem, ani se nenašel obecní pozemek, kam by se
daly vysadit.

V listopadu 2016 byla díky našemu stavebnímu technikovi panu Davidovi Göttlerovi alej
dosázená mladými, krásně rostlými hrušněmi. Hrušně byly vybrány z důvodu předpokládané užší a
vyšší koruny, která v budoucnu nebude tolik překážet dopravě v úzkém pásu trávy u cesty a nebude
tendence je nešetrně ořezávat. Jsou to kulturní odrůdy, aby korespondovaly s původním smyslem
aleje. Alej se dostala na vyšší úroveň a staré stromy snad nebudou v takovém ohrožení kompletní
likvidací.
Pozn. z r. 2018:
Většina nově vysazených hrušní zahynula, zbylo jen
několik. Byla provedena dosadba, ale s obdobným
výsledkem. Podle mě chybí potřebná péče,
především zalévání v současných suchých létech a
také při dnešním provozu stromky tak blízko cesty
trpí víc než kdysi. Važme si proto starých stromů u
cest, vypěstovat dnes nové je těžké.
Budu ráda za Vaše upřesnění k odrůdám
jednotlivých stromů a za dobrovolníky z okolí
Dýšiny, kteří by chtěli do zahrady naroubované
stromky těchto odrůd, jako živý odkaz a památka na
tohoto zahradníka, protože mnohé jabloně už
opravdu dožívají.
Zpracovala Ing. Pavla Velleková 11/2016, doplněno
poznatky a poznámkami z r. 2018.

