
Podpořte záchranu ohrožených lokalit na Podblanicku.
Přispějte prosím na konto kampaně „Místo pro přírodu“,

číslo bankovního účtu 9999922/0800.
Děkujeme

Sad krajových odrůd ovocných dřevin, u kterého právě stojíte, je nevšed-
ním spojením přírodních a kulturních hodnot. Sad je živoucí tradicí, vý-
sledkem dlouholeté práce již vykonané i stále probíhající. Na ploše sedmi 
hektarů zde můžeme na jaře procházet pod rozkvetlými korunami ovoc-
ných stromů a na podzim ochutnávat z nabídky zralých plodů.

Český Merán – krajina sadů
Ovocné sady patří neodmyslitelně ke krajině Českého Meránu. Díky příz-
nivým klimatickým podmínkám sady obklopovaly většinu vesnic. Posky-
tovaly cenné ovoce, mezi stromy se pásly ovce a měly význam i v tvorbě 
mikroklimatu. S přechodem obyvatel do měst a rozvojem výstavby řada 
z nich v 2. polovině 20. století zanikla. Přesto zůstaly staré sady zachová-
ny např. v Jetřichovicích nebo Sušeticích. Dnes sady obhospodařují ze-
jména vlastníci rekreačních objektů nebo nadšení zájmoví sadaři. Hos-
podářské využití sadů pro prodej ovoce je v této oblasti již minulostí.

Staré odrůdy ovocných dřevin
Ve starých sadech rostou stromy staré 50 až 100 let. Najdeme 
zde krajové odrůdy ovocných dřevin, to jsou odrůdy vyšlechtě-
né pro místní podmínky, rozšířené pouze v malém regionu. 
Tyto odrůdy jsou lépe přizpůsobeny ročnímu chodu teplot, 
lépe se vyrovnávají i se škůdci nebo nedostatkem srážek než 
běžně prodávané, často citlivé nově vyšlechtěné odrůdy. Staré 
odrůdy tak představují nenahraditelný výsledek práce místních 
sadařů, kteří pečlivě vybírali kvalitní a dobře plodící stromky, 
aby z nich založili další generace. Ve zdejším sadu jsou takový-
mi odrůdami „hedvábné letní“, „panenské české“ nebo „kokso-
va reneta“.

Sad je kouskem přírody
Starý sad je složen z vysokokmenů. Vyšší vzrůst stromů vyhovuje řadě druhů vzácného hmyzu, který vyhledává osluněné 
kmeny a koruny ovocných stromů, např. motýl drvopleň hrušňový (Zeuzera pyrina). Pod stromy v sadu díky výše posazené 

koruně lépe proniká světlo, proto zde najdeme i kvetoucí by-
liny, např. prvosenku jarní (Primula veris).

O sad pečují ochránci přírody
Osvícený majitel zdejších pozemků Ing. Otto Srb umožnil členům Českého svazu ochránců přírody Vlašim realizovat pro-
gram „Záchrana starých krajových odrůd ovocných dřevin na Podblanicku“. Do sadu jsou tak postupně soustřeďovány od-
růdy z regionu, aby zde byly zachovány do budoucna. Ochránci přírody současně sad ošetřují, louky jsou pravidelně sečeny, 
případně přepásány na základě dlouhodobé dohody. Díky zodpovědnému přístupu vlastníka a nadšení ochránců přírody 
je tak možné zachovat sad jako součást našeho společného přírodního a kulturního dědictví do budoucna.

O Sad krajových odrůd pečuje
Český svaz ochránců přírody Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, tel./fax: 317 845 169, e-mail: vlasim@csop.cz, www.csopvlasim.cz.

Chcete pomoci přírodě na Podblanicku? Staňte se naším členem!

Informační tabule byla vyrobena v rámci programu ČSOP „Místo pro přírodu“, podpořeného Ministerstvem životního prostředí.

SAD KRAJOVÝCH ODRŮD

Mezi staré odrůdy patří i Boikovo (vlevo vzadu), řechtáč soudkový (vpravo vzadu) 
a Wágnerovo (vpředu)

Prvosenka jarní (Primula veris)

Příprava roubuJaro v sadu


