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Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského 
Holovousy

Jana Benešová

 V květnu navštívily jičínské knihovnice Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy. Ústav se zabývá 

výzkumem problematiky ovocnářství a šlechtěním ovocných plodin již více než šest desetiletí. Výzkumná činnost ústavu 

se prakticky týká všech ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury. Měly jsme štěstí: 

před naší návštěvou proběhla degustace jablek a my jsme si je mohly prohlédnout a vyslechnout, co vše se hodnotí. 

Letošním vítězem se stala odrůda Topaz. Druhé a třetí místo obsadily odrůdy King Jonagold a Meteor. A dobře si vedlo 

i holovouské novošlechtění HL 353/04, které bylo na pátém místě.

Naše hlavní pozornost směřovala do knihovny. Knihovna Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského (VŠÚO) 

je součástí ústavu od jeho založení v roce 1951. Ústav včetně knihovny byl umístěn do historické budovy zámku 

v Holovousích v okrese Jičín. Od roku 2015 sídlí v moderním výzkumném centru tamtéž.

Základním posláním knihovny je poskytovat pracovníkům výzkumného ústavu informace potřebné pro jejich práci a 

vykonávat příslušné knihovnické služby. Knihovnicí je Bc. Markéta Vojtíšková, jíž děkuji za poskytnuté informace.

Knihovna je základní knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Fond knihovny VŠÚO se skládá z odborných 

knih, časopisů, sborníků a závěrečných a cestovních zpráv. Tematicky je zaměřen především na ovocnářství. Dále 

obsahuje informace o jednotlivých ovocných druzích, jejich chorobách, škůdcích, skladování, šlechtění, zachování 

lokálních odrůd, hnojení, výživě atd. Postupně je převáděn do elektronické podoby.

Kromě řady domácích a zahraničních časopisů zde najdeme i významné elektronické informační zdroje: 

• CAB Abstracts 1973+, CAB Abstracts Archive (1910–1972), CAB eBooks, CAB Reviews – databáze obsahuje 

záznamy z oborů zemědělské vědy, veterinární medicíny, výživy a přírodních zdrojů. 

• FSTA (Food Science and Technology Abstracts) – databáze pokrývá potravinářskou vědu a technologii. 

Zahrnuje oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní 

potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby atd. Obsahuje 

i patenty, standardy, knihy, konferenční dokumenty.

• OECD iLibrary – Agriculture Statistics – přináší detailní informace o produkci a spotřebě členských zemí. 

Poskytuje aktuální údaje o podpoře zemědělské produkce, změnách a zdrojích v rámci zemědělské politiky. Věnuje 

se aktualitám z oblasti ochrany okolí.

• Ebrary – kolekce specializovaných monografií předních producentů, pokrývajících celou akademickou sféru. 

Obsahy elektronických titulů jsou dostupné pomocí vlastního softwaru ebrary Reader, ebrary Info Tools. Interaktivní 

databáze s vyhledáváním podle slov.

• Cambridge Journal – nabízí více než 360 e-časopisů a více než 500 000 článků z mnoha oborů přístupných 

online.

• ProQuest Agricultural Science Collection – zdroj zahrnuje obory: biotechnologie, botanika, chemie, cytologie, 

ekonomie, zemědělství, vzdělávání, energie v zemědělství, zemědělské inženýrství, zemědělská entomologie, 

farmářství, krmivářství, hnojiva, potraviny a výživa, informační systémy pro zemědělství, mikrobiologie, pesticidy, 

rostlinné vědy, znečištění, veřejné zdraví, sociologie venkova, pedologie, kvalita vody, počasí a podnebí.

Součástí práce je i vydavatelská činnost. Knihovna vydává časopis Vědecké práce ovocnářské. V něm uveřejňuje 

původní vědecké práce z odvětví ovocnářství. Tematika příspěvků zahrnuje: genofondy, šlechtění, agrotechniku, 

ochranu rostlin, biotechnologii a skladování. Součástí jsou popisy nově vyšlechtěných odrůd ve VŠÚO a perspektivních 

zahraničních odrůd. Časopis vychází od roku 1960, od roku 1977 vychází jednou za dva roky v rozsahu cca 230 stran 

formátu A5, nákladem 500 výtisků. Od roku 2003 je recenzovaný.



Vybavení knihovny je moderní stejně jako vybavení celého ústavu.
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