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Zahrádkáři v Suchdole. 

 
 

 
 

Suchdolští zahrádkáři v roce 1965: 
B. Břicháč, M. Břicháčová, Slávek Kalous a pes Borek 

Foto: J. Kalous, st. 
 
Suchdolští zahrádkáři realizovali svou společnou činnost pod místní organizací ČSOZ.  
 
Činnost spolku byla jak praktická, tak i osvětová. 
 
Z praktických činností zahrádkáři zajišťovali například společný postřik stromů proti 
škůdcům a chorobám stromů. Byl realizován tak, že na objednání byla zapůjčena malá 
pojízdná cisterna s postřikem a s pomocí členů byl proveden patřičný postřik určených 
stromů.  
 
Další významnou činností bylo provozování velmi dobře vedené moštárny ve Starém 
Suchdole, kde bylo zpracováno vždy velké množství ovoce. 
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Takhle pěkně kvetly stromy B. Břicháčovi v roce 1965 

Foto: J. Kalous, st. 
 
Nutno konstatovat, že tehdejší zahrádkáři na zahradách především po celý rok tvrdě 
pracovali. Stromy byly vždy již od podzimu obryté, s oškrabanou kůrou, prořezané, 
ošetřené štěpařským voskem, nabílené kmeny, s přihrnutým kompostem. Na jaře se 
stromy stříhaly, připravily se záhony, rozpěstovávala se sadba zeleniny. Včetně pěstování 
květin. Pak již celý rok, zálivka, pletí, atd. až do sklizně, a potom opět nanovo. 
 
K osvětové činnosti patřilo, kromě předávání informací o správných postupech pěstování, 
také pořádání oblíbených autobusových zájezdů na výstavy zahradních produktů do 
šlechtitelských stanic v okolí Litoměřic. Součástí zájezdů vždy byla také návštěva nějakého 
přilehlého zámku, jako například zámku Ploskovice, nebo jiné pamětihodnosti, jako např., 
koncentračního tábora v Terezíně. Z této návštěvy odjížděli účastníci zájezdu značně 
otřeseni. 
 
Vrcholem činnosti suchdolských zahrádkářů však vždy bylo pořádání výstav ovoce, které 
vypěstovali členové spolku. 
 
Výstavy probíhaly v prostorách spolku v budově naproti základní škole vedle restaurace 
V ráji. V prostoru, kde v minulosti kdysi bývaly také Školní potřeby, drogerie J. Kocoura, 
později také prodejna Ovoce a zelenina, i prodejna hraček. 
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Fotografie objektu z doby, kdy zde byla umístěna „Místnost zahrádkářů“ 
 
Na výstavě ovoce byly instalovány rozměrné stoly, které se prohýbaly pod tíhou do výšky 
vyskládaných pyramid nejnádhernějších, jednotlivých druhů ovoce, především jablek a 
hrušek, vypěstovaných členy spolku zahrádkářů na Suchdole. Bylo radostí pohledět na 
vzorové ukázkové exempláře plodů, které si nezadaly se vzory uvedenými v naučných 
publikacích o správném pěstování ovoce. Členové spolku vždy dali na výstavu ty nejlepší 
exempláře, které se urodily. 
 
Ovoce ze suchdolských zahrádek bylo také vděčným tématem při hodinách kreslení 
na naší základní škole. Vždy na podzim to byla také krásná přehlídka rozmanitosti darů 
přírody. 
 
Některé exempláře dokonce stály modelem akademickému malíři. Jako například hruška, 
vypěstovaná B. Břicháčem, na následujícím obrázku od akademického malíře Radoslava 
Čáslavského. 
 
 
B. Sommer 
12/2015 
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Hruška ze Suchdola 
Akademický malíř Radoslav Čáslavský (1925-2012), Olej, 1965 

Foto B.S. 


