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SOUHRN 
Krajové fonny a staré tradiční odrůdy plodin představují kulturní bohatství 
regionu a národa, neboť je v nich konzervován lidský um, dovednost 
a šlechtitelské znalosti vycházej ící z potřeb, tradic, zvyktt a kulturního 
prostředí regionu. Krajové formy vznikaly od počátku zemědělství výběrem 
z planých ekotypů a jejich pěstováním v jejich domácím regionu. Všechny 
tyto materi ály vzniklé na historickém území českých zemí představují objekty 
naší kulturní identity a nedílnou součást kulturní kraj iny. V historických 
pramenech byly vyhledány informace o starých odrůdách a jej ich trad ičním 

využití. V průběhu řešení projektu byly tyto materiály shromážděny ze 
starých sadů a sbírek. Nejcennější materiály byly navrženy ke konzervaci 
v krajině. V této metodice je navržen postup jejich způsobu množení 
a navrženy spony výsadeb a podnože pro navrácení do j ej ich původní krajiny 
včetně agrotechnických zásahů k pěstování a údržby v krajině. Nalezené 
materiály, které nebyly uchovávány v polních kolekcích, byly přeneseny do 
Národního genofondu ve VŠÚO Holovousy. Regionální on farm výsadby 
byly rozšířeny o vybrané nalezené položky. Jsou uvedeny doporučení 
přenosu významných položek do výsadeb v regionu v oblastech historického 
pěstování. 
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