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SORTIMENT  ODRŮD  BROSKVONÍ  ZAPSANÝCH  V SOK

(zralost průměrně + - dny vzhledem k odrůdě Redhaven)

velmi rané (-21 a dříve) Kamila Fenix 

rané Roztylská (nekt.) Dixired    JEN*Marione

(-20 až -7) Tomana (nekt.) Jasna Gallina

Favorita Moret. 3 Earliglo Michaela

rané aţ středně rané (-6 až 0) Sunhaven Afra

středně rané Redhaven Vlada Modřinka

(+1 až +7) (5. – 10.8.) Patriot (b) *Majorita

středně rané aţ pozdní Vikomt Brunila

(+8 až +14) Krasava (b) Radosť

pozdní Makaba Regina Mirkos Halehaven 

(+15 až +29) Flamingo Fairhaven Redbuz *Zezulka 

velmi pozdní Suncrest Cresthaven Diana JEN*Bloody

(+29 a později)



JASNA

Skupina: rané, ţlutomasky.

Původ: ČR, Ing. Hajduček, 

UNIPLANT Skrbeň, kříţenec 

embryokultur s odrůdou 

Redhaven.

Plod: atraktivní, dobré chuti, 

při vyzrání částečná 

odlučitelnost od pecky. 

Zralost: 12 dnů před RH.

+ velká plodnost.

- plody nasazené těsně u 

větve, špatně se sklízí.



JEN*MARIONE

Skupina: rané, ţlutomasky.

Původ: ČR, Ing. Fr. Gale, 

Brno, semenáč RH.

Plod: měkčí, dobré chuti, 

průměrného vzhledu. 

Zralost: 8 dnů před RH. 

+ velká aţ velmi velká 

odolnost proti mrazu zejména 

v květu. Vysoká plodnost.

- měknoucí plody, „starý 

vzhled plodů“.



GALLINA

Skupina: rané, bělomasky.

Původ: ČR, Ing. Fr. Gale, 

Brno, semenáč My Flower.

Plod: větší, avšak málo 

vybarvený, dobré chuti, 

vhodný pro stolní pouţití.

Zralost: 7 dnů před RH. 

+ velká aţ velmi velká 

plodnost, „vitálnost“ stromu.

- nijak atraktivní plody, vyšší 

nároky na řez stromů.



PATRIOT

Skupina: středně rané, 

bělomasky.

Původ: ČR, Ing. Hajduček, 

UNIPLANT Skrbeň, kříţenec 

embryokultur s RH.

Plod: velmi aromatický a 

chutný, vhodný pro přímý 

konzum.

Zralost: shodně s RH.

+ velká plodnost.

- bělomasá odrůda je pro 

trţní pouţití málo vhodná.



*MAJORITA

Skupina: středně rané, 

ţlutomasky.

Původ: ČR, Jaroslav 

Matejsek, Vršovka, kříţenec 

Harbrite a F. Morettini 3.

(nyní vlastní i udrţuje VŠÚO)

Plod: tuhý, velmi kvalitní a 

chutný.

Zralost: krátce po RH.

+ velká plodnost, 

konzervárenská hodnota

- poněkud nemoderní vzhled. 



VIKOMT

Skupina: středně rané aţ 

pozdní, ţlutomasky.

Původ: ČR, Ing. Hajduček, 

UNIPLANT Skrbeň, kříţenec 

embryokultur s RH.

Plod: velmi velký, velmi 

chutný. 

Zralost: cca týden po RH.

+ velikost plodů.

- pouze střední plodnost.

Nutnost dlouhého řezu!



MIRKOS

Skupina: pozdní, ţlutomasky.

Původ: ČR, Josef Buzrla, 

kříţenec Symphonie a Red

Moon (Udrţuje M. Kostiha).

Plod: velký, velmi atraktivní, 

tuhý, chutný. Pro konzum 

nechat dlouho vyzrát. 

Zralost: 12 dnů po RH.

+ velká plodnost, kvalita a 

vzhled plodů.

- střední náchylnost na 

moniliovou hnilobu plodů.



REDBUZ

Skupina: pozdní, ţlutomasky.

Původ: ČR, Josef Buzrla, 

Symphonie a hybrid č. 4.

Plod: středně velký aţ velký, 

atraktivní, tuhý, chutný. Pro 

konzum nechat dlouho vyzrát. 

Zralost: 14 dnů po RH.

+ velmi velká plodnost, 

kvalita a vzhled plodů.

- vyšší náchylnost na 

moniliovou hnilobu plodů, 

menší vyrovnanost plodů.



SORTIMENT  ODRŮD  MERUNĚK  ZAPSANÝCH  V  SOK

(zralost průměrně + - dny vzhledem k odrůdě Velkopavlovická)

velmi rané Radka Leskora Ledana

(-15 a dříve)

rané *Adriana Karola Jitka

(-14 až -6) Lejuna Lenova Legolda
JEN*Lydia

rané aţ středně rané Lemeda Exnarova 

Palava

středně rané (-5 až +5)
CPVO*Candela *Sophinka Marlen Svatava          
CPVO*Betinka Maďarská *Nora Veecot

Kompakta Sabinovská Velkopavlovická (10.-15.7.)

Mirka Aneţka JEN*Ula

středně rané aţ pozdní Bohutická

pozdní Bergeron Darina Minaret

(+6 až +14)



*ADRIANA

Skupina: rané.

Původ: ČR, Mendelova 

univerzita v Brně, kříţenec 

Vestar a Star Early Orange.

Plod: atraktivní, málo 

plstnatá slupka, oranţový s 

červeným líčkem, pevný, 

aromatický, chutný. 

Zralost: cca 12 dnů před VP.

+ vyrovnané vzhledné plody, 

rezistence k šarce švestek.



JEN*LYDIA

Skupina: rané.

Původ: ČR, Ing. Jiří Novák, 

Mcely, semenáč z volného 

opylení odrůdy Goldrich.

Plod: velký, velmi chutný, 

aromatický, méně vybarvený. 

Zralost: cca 11 dnů před VP.

+ velikost a chuť plodu.

- vrbovitý růst stromu, niţší 

vybarvení plodu.



CPVOCANDELA

Skupina: středně rané.

Původ: ČR, Mendelova 

univerzita v Brně, Maďarská 

x Star Early Orange.

Plod: vzhledný, sytě oranţová 

duţnina, velmi chutná. 

Zralost: shodně s VP nebo 

krátce před ní.

+ výborná kvalita plodů, 

slabší vzpřímený růst, 

rezistence k šarce švestek.

- cizosprašnost.



CPVOBETINKA

Skupina: středně rané.

Původ: ČR, Mendelova 

univerzita v Brně, kříţenec 

Vestar a Star Early Orange.

Plod: atraktivní, tuţší a sušší, 

vhodný pro zpracování. 

Zralost: shodně s VP nebo 

krátce před ní.

+ výborná kvalita plodů, 

rezistence k šarce švestek.

- cizosprašnost.



*SOPHINKA

Skupina: středně rané.

Původ: ČR, Mendelova 

univerzita v Brně, Velkopavl. 

x Star Early Orange.

Plod: velký, vyrovnaný, velmi 

chutný. 

Zralost: shodně s VP.

+ velikost a kvalita plodů, 

rezistence k šarce švestek.

- cizosprašnost, při hlubších 

mrazech vymrzají květní 

pupeny.



ANEŢKA

Skupina: středně rané.

Původ: ČR, SEVA – FLORA, 

s.r.o., Valtice, kříţenec 

Harlayne a Vestar.

Plod: středně velký, velmi 

atraktivní, aromatický, 

chutný. 

Zralost: shodně s VP.

+ kvalita plodů, vysoká 

plodnost.

- nutnost probírky plodů.



*NORA

Skupina: středně rané.

Původ: ČR, SEVA – FLORA, 

s.r.o., Valtice, kříţenec 

Harlayne a Vestar.

Plod: středně velký, vzhledný, 

průměrně aromatický, dobrý. 

Zralost: shodně s VP.

+ kvalita plodů, vysoká 

plodnost.

- nutnost probírky plodů.



SORTIMENT  ODRŮD  SLIVONÍ  ZAPSANÝCH  V  SOK

Švestky, pološvestky Čačanska lepotica Vlaška

Herman JEN*Lipnická Valjevka

Katinka Čačanska najbolja Stanley
CPVOTegera *Stáňa Domácí velkoplodá

Čačanska rana *Samera Těchobuzická

Carpatin CPVOJojo President

Chrudimská Wangenheimova *Kamir

Hanita Hamanova švestka Anna Späth

*Dwarf Valor CPVOElena

Amátka Paní háje CPVOPresenta

*Simona Gabrovska

renklódy Zelená renklóda slívy Ialomita

Althanova Opal

Wazonova Malvazinka

mirabelky Nancyská durancie Vítek Malenovická

Horňácká durancie



*DWARF

Skupina: velmi rané aţ rané, 

pološvestky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., kříţenec Ašatan a 

Čačanska najbolja.

Plod: velký, pěkný, chutný.

Zralost: 30 dnů před DV.

+ kvalita plodů, zakrslý růst, 

tolerance k šarce švestek.

- špatné opylování, nízká 

plodnost.



AMÁTKA

Skupina: rané, pološvestky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., kříţenec Čačanska

lepotica a Gabrovska.

Plod: atraktivní, velmi 

kvalitní, chutný.

Zralost: 25 dnů před DV.

+ kvalita plodů, velká 

plodnost, tolerance k šarce 

švestek.

- náchylnost na moniliózu 

plodů.



JEN*LIPNICKÁ

Skupina: rané aţ středně 

rané, švestky.

Původ: ČR, Miroslav 

Chovanec, Lipník n. Bečvou, 

náhodný semenáč.

Plod: menší, velmi aromatické  

sladké.

Zralost: 25 dnů před DV.

+ vynikající kvalita plodů, 

velká plodnost.

- nesnáší hlubší řez na bujněji 

rostoucích podnoţích.



*STÁŇA

Skupina: středně rané, 

pološvestky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., Stanley x Gabrovska.

Plod: velmi pěkný, vynikající 

chuti, kvalitní.

Zralost: 14 dnů před DV.

+ výborná kvalita plodů, 

velká plodnost, tolerance k 

šarce švestek.

- značná náchylnost na 

moniliózu plodů.



*KAMIR

Skupina: pozdní, pološvestky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., kříţenec Sentjabrskaja

sliva a Čačanska najbolja.

Plod: velký, atraktivní, 

chutný.

Zralost: shodně s DV.

+ výborná kvalita plodů, 

tolerance k šarce švestek.

- niţší odolnost proti mrazu v 

době květu.



SORTIMENT  ODRŮD  TŘEŠNÍ  ZAPSANÝCH  V  SOK

(zralost v třešňových týdnech -1. třešňový týden(tt) Rivan přelom V/VI)

velmi rané Rivan (srd.) Adélka (srd.)

(1., 1.-2. tt)

rané Kaštánka (srd.) CPVOKasandra (pol.) Helga (srd.)

(2. – 3. tt) Karešova (srd.) Burlat (pol.) Jacinta (pol.)
CPVOChristiana

středně rané *Elza CPVOVanda Van

(3.-4. – 4.-5. tt)Debora *Felicita Sandra
CPVOEarly Korvik      JEN*Sylvana Napoleonova

*Fabiola Sam     CPVOTamara
JEN*Horka           CPVOTěchlovan 

středně rané aţ pozdní CPVOJustyna Amid CPVO*Irena

(5. – 5.-6. tt) Lívia Tim

pozdní Kordia CPVOKorvik Lapins

(6. – 6.-7. tt) Hedelfingenská  JEN*Halka Regina



CPVOKASANDRA

Skupina: rané, tmavé 

polochrupky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., kříţenec Burlat a 

Sunburst.

Plod: velký, středně tuhý, 

aromatický, velmi dobrý.

Zralost: 2. třešňový týden.

+ výborná kvalita plodů, 

vysoká plodnost.

- niţší odolnost proti pukání 

plodů.



CPVOCHRISTIANA

Skupina: rané, tmavé 

chrupky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., kříţenec Van a Kordia.

Plod: velký, tuhý, aromatický, 

chuťově vynikající.

Zralost: 3. aţ 4. třešňový 

týden.

+ výborná kvalita plodů, 

vysoká plodnost, velká 

odolnost proti pukání plodů.



CPVOEARLY KORVIK

Skupina: středně rané, tmavé 

chrupky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., mutace odrůdy Korvik.

Plod: velký, velmi tuhý, méně 

šťavnatý, chuťově průměrný, 

lehce nahořklý. 

Zralost: 4. třešňový týden.

+ vysoká plodnost, odolnost 

proti monilióze plodů a jejich 

pukání.

- Niţší chuťová kvalita plodů.



*FABIOLA

Skupina: středně rané, tmavé 

chrupky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., kříţenec odrůd Van a 

Kordia.

Plod: velký, tuhý, aromatický, 

velmi dobrý.

Zralost: 4. třešňový týden.

+ velmi dobrá kvalita a 

velikost plodů, vysoká 

plodnost, samosprašnost.



CPVOTAMARA

Skupina: středně rané, tmavé 

chrupky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., kříţenec odrůd 

Krupnoplodnaja a Van.

Plod: velký, tuhý, velmi 

aromatický, velmi sladký, 

výborný.

Zralost: 5. třešňový týden.

+ výborná kvalita a sladkost 

plodů, vysoká plodnost, 

moţnost sklízet i podtrhnuté.



CPVOIRENA

Skupina: středně rané aţ 

pozdní, tmavé chrupky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., kříţenec odrůd Kordia

a Merton Reward.

Plod: velký, světleji červený, 

tuhý, nasládlý, chuťově 

průměrný. 

Zralost: 5. aţ 6. třešňový 

týden.

+ vzhled plodů.

- niţší chuťová kvalita plodů.



CPVOKORVIK

Skupina: pozdní, tmavé 

chrupky.

Původ: ČR, VŠÚO Holovousy, 

s.r.o., kříţenec odrůd Kordia

a Vic.

Plod: velký, velmi tuhý, méně 

šťavnatý, chuťově dobrý, jen 

málo nahořklý. 

Zralost: 5. aţ 6. třešňový 

týden.

+ vysoká plodnost, odolnost 

proti monilióze plodů a jejich 

pukání.



SORTIMENT  ODRŮD  VIŠNÍ  ZAPSANÝCH  V  SOK

(zralost v třešňových týdnech -1. třešňový týden(tt) Rivan přelom V/VI)

středně rané Favorit (amarelka)

(3.-4. – 5. tt)   Érdi Bötermö

pozdní Vinora

(5.-6. – 6.-7. tt) Morellenfeuer

Fanal

Újfehértoi Fürtös

Oblačinska

velmi pozdní Morela pozdní

(7. a další tt)



VINORA

Skupina: středně rané, 

kyselky.

Původ: ČR, Ing. Fr. Gale, 

Brno, semenáč odrůdy 

Köröšská.

Plod: větší s dlouhou stopkou, 

aromatický, příjemný i pro 

přímý konzum.

Zralost: 5. třešňový týden. 

+ kvalitní plody s dlouhou 

stopkou.

- převislejší růst, větší pecka.



SORTIMENT  ODRŮD  OŘEŠÁKU  ZAPSANÝCH  V  SOK

rané aţ

středně rané Sychrov

středně rané Apollo

Bohumil

Victoria

středně rané Červinka

aţ pozdní      Jupiter 

Kardinál

Lake

Mars

*Moravský Karmín

Saturn

Seifersdorfský

*Senický 1. rok po výsadbě

pozdní Vilém 



KARDINÁL

Skupina: středně rané aţ 

pozdní, červenojádré

polopapírky.

Původ: ČR, Bc. Miroslav 

Vaněk, Horní Stakory, 

semenáč neznámého původu.

Plod: s jádrem zářivě červené 

barvy.

Zralost: středně raně aţ 

pozdě. 

+ velmi dobrá chuť jader i 

stálost červeného zabarvení. 

Pozdější rašení.



*MORAVSKÝ KARMÍN

Skupina: středně rané aţ 

pozdní, červenojádré

polopapírky.

Původ: ČR, Vladimír Kučera, 

Senice na Hané, semenáč 

neznámého původu.

Plod: větší s velmi dobře 

luštitelným jádrem.

Zralost: SR aţ později. 

+ velmi dobrá chuť jader i v 

suchém stavu.

- ranější rašení.



*SENICKÝ

Skupina: středně rané aţ 

pozdní, polopapírky.

Původ: ČR, Vladimír Kučera, 

Senice na Hané, semenáč 

neznámého původu.

Plod: středně velký aţ velký, 

jádro pěkné, chutné.

Zralost: SR aţ později. 

+ pěkné plody i jádra, dobrá 

luštitelnost.

- ranější rašení.



SORTIMENT  ODRŮD  MANDLONÍ  ZAPSANÝCH  V  SOK

velmi rané aţ rané Husle

rané Zora

středně rané Sladkoplodá krajová

Vama                                                                                

Nikol



*HUSLE

Skupina: velmi rané aţ rané, 

sladké mandle.

Původ: ČR, Mendelova 

univerzita v Brně, Město 

Hustopeče, semenáč 

neznámého původu.

Plod: velký aţ velmi velký, 

jádro menší.

Zralost: velmi raně aţ raně. 

+ pěkné plody, slabší aţ mírně 

spurtypový charakter růstu.

- částečně sesychající jádra.



SORTIMENT  ODRŮD  LÍSKY  ZAPSANÝCH  V  SOK

rané aţ středně rané *Jana

*Lenka 

středně rané aţ pozdní Hallská obrovská



*JANA

Skupina: rané aţ středně 

rané, zellské lísky.

Původ: ČR, Ing. Michael 

Kocman, Mnichovo Hradiště, 

semenáč odrůdy Lenka.

Plod: menší aţ středně velký, 

jádro dobře vyplňuje 

skořápku, chuť velmi dobrá.

Zralost: raně aţ středně raně. 

+ vysoká plodnost, vyšší 

odolnost k jarním mrazům.

- drobnější plody.



Děkuji za 

pozornost 


