
Jabloně 

Astrachán bílý 

 

  

Ruská odrůda, 

střední červeně žíhané plody osvěžující chuti.  
Měsíce konzumní zralosti: červenec - srpen 

 

Boikovo 

 

  
Německá  
Zimní 

Středními až velkými žlutými plody.  
Dlouhověké stromy. 

Vhodné i do vyšších poloh 
Měsíce konzumní zralosti: leden - květen 

 

Boskoopské ("koženáč") 

 

  
Holandská kožená 19. století. 

Velké, kořenité, nakyslé chuti.  
Přímý konzum, kuchyni i sušení. 

Málo trpí strupovitostí. 
Měsíce konzumní zralosti: prosinec - duben 

 

Croncelské 

 

  
Francouzská  
Podzimní odrůda. 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/astrach%C3%A1n-b%C3%ADl%C3%BD/2.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/boikovo/16.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/boskoopsk%C3%A9-ko%C5%BEen%C3%A1%C4%8D/173.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/croncelsk%C3%A9/4.html


Velké, slámově žluté, vhodné na jídlo i zpracování. 

Vhodná i do vyšších poloh. 
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 

Gdánský hranáč 

 

  
Středně velkými až velkými šťavnatými plody červené barvy.  

Vhodná zvláště do střeních a vyšších poloh. 
Všestranné použití. 

Měsíce konzumní zralosti: říjen - únor 
 

Hájkova muškátová reneta ("koženáč") 

 

  
1885 vypěstovaný K. Hájkem v Kostelci u Heřmanova Městce. 

Středně velký, ploše kulovitý, slupka je drsná, kožená. 
Stolní odrůda, dobrá i na sušení. 

Měsíce konzumní zralosti: prosinec - duben 
 

Hedvábné červené letní 

 

  
Francouzská 

Letní odrůda se 
Středními karmínově červenými plody.  
Přímý konzum i pro kuchyni. 

Měsíce konzumní zralosti: červenec - srpen 
 

Jadernička moravská 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/gd%C3%A1nsk%C3%BD-hran%C3%A1%C4%8D/5.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/h%C3%A1jkova-mu%C5%A1k%C3%A1tov%C3%A1-reneta-ko%C5%BEen%C3%A1%C4%8D/170.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/hedv%C3%A1bn%C3%A9-%C4%8Derven%C3%A9-letn%C3%AD/3.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/jaderni%C4%8Dka-moravsk%C3%A1/8.html


 

  
Moravská 

Podzimní až zimní odrůda,  
Šťavnaté střední žluté plody. 

Přímý konzum, mošty, víno a pálenku, ale i konzervované výrobky bez přídavku cukru! 
Měsíce konzumní zralosti: listopad - duben 

 

Jeptiška (syn. Železné jablko) 

 

  
Německá odrůda 16. století 
Pozdně zimní.  

Střední až velké plody nafialověle červené barvy s tečkami, ojíněné. 
Velmi dlouho skladovatelná,  

Vhodná i do vyšších poloh. 
Měsíce konzumní zralosti: leden - červen 

 

Kardinál žíhaný 

 

  
Podzimní 
Velké krásně červeně žíhané plody. 

Vysoce odolná mrazu i nemocem. 
Hojně plodící, nenáročná.  

Výborná na zpracování. 
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 

Krasokvět žlutý 

 

  

Americká 18. století. 

Zimní  

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/jepti%C5%A1ka-syn-%C5%BDelezn%C3%A9-jablko/92.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kardin%C3%A1l-%C5%BE%C3%ADhan%C3%BD/10.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/krasokv%C4%9Bt-%C5%BElut%C3%BD/87.html


Žluté, střední až velké, šťavnaté jemné chuti, s banánovou příchutí.  

Odolnost mrazu dobrá, nevadne, větrem nepadá. 

Lepší půdní stanoviště. 

Měsíce konzumní zralosti: listopad - březen 

 

Malinové hornokrajské 

 

  
Holandská 

Ranně zimní odrůda  
Červenofialovými plody, 

Pravidelně plodící stolní odrůda,  
Vhodná i do vyšších poloh. 

Měsíce konzumní zralosti: září - únor 
 

Ontario (jabloň) 

 

  

Kanadská 

Zimní 19. století.  

Velký až velmi velký, zelené barvy s červeným líčkem. 

Dlouhodobě skladovatelné. 

Měsíce konzumní zralosti: prosinec - červen 

 

Parména zlatá zimní 

 

  
Anglická  

Podzimní až zimní   

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/malinov%C3%A9-hornokrajsk%C3%A9/12.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/ontario-jablo%C5%88/90.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/parm%C3%A9na-zlat%C3%A1-zimn%C3%AD/13.html


Zlatavá jablka výborné kořenité chuti.  

Jídlo i zpracování.  
Brzy a hojně plodící. 

Měsíce konzumní zralosti: říjen - březen 
 

Řehtáč soudkovitý 

 

  
Německá  

Podzimní 18. století.  
Střední, barvy světle žluté s červeným pruhováním..  

Vhodná i do vyšších pooh, velká odolnost mrazu.  
Vyzrálá semena v plodech "řehtají". 

Měsíce konzumní zralosti: říjen - prosinec 
 

Strýmka 

 

  

 Nejotužilejší odrůda, snese dobře i vyšší a větrné polohy.  

Výtečně se skladuje do konce června a dá se dokonce i krechtovat.   

Měsíce konzumní zralosti: leden - červenec 

 

Sudetská reneta 

 

  
Moravská 
Ranně zimní  

Střední až velké plody žluté barvy s červeným líčkem. Velmi dobré. 
Vhodné pro přímý konzum i zpracování.  

Do vyšších poloh. Nejplodnější stará odrůda. Plodí brzy po výsadbě i na semenné podnoži. 
Měsíce konzumní zralosti: listopad - duben 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/%C5%98eht%C3%A1%C4%8D-soudkovit%C3%BD/91.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/str%C3%BDmka/26.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/sudetsk%C3%A1-reneta/28.html


 

Wealthy 

 

  
Americká  
Podzimní odrůda  

Střední červeně žíhané šťavnaté plody, velmi dobré.  
Všestranné použití.  

Do vyšších a drsnějších poloh i mrazových kotlin.  
Měsíce konzumní zralosti: září - listopad 

 

Smiřické vzácné 

 

  
Česká  
Zimní odrůda  

Velké citrónově žluté šťavnaté plody. 
Dobře skladovatelná, odolná mrazu i nemocem.  

Klasické využití. 
Měsíce konzumní zralosti: prosinec - březen 

 

Blenheimská reneta 

 

  
 Anglická  

Zimní odrůda 1800. 
Výborná jakost ovoce  
Zdravý bujný růst stromů. Tvoří větší koruny.  

Vhodná do nižších a středních poloh, do vyšších jen na chráněná stanoviště. 
Měsíce konzumní zralosti: listopad - březen 

 

Zvonkové 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/wealthy/15.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/smi%C5%99ick%C3%A9-vz%C3%A1cn%C3%A9/25.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/blenheimsk%C3%A1-reneta/251.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/zvonkov%C3%A9/252.html


 

  
Švýcarského původu. 

Střední až velké, typického zvonkovitého tvaru. 
Stolní odrůda, vhodná i na sušení. 

Měsíce konzumní zralosti: leden - květen 
 

Watervlietské mramorované 

 

  
Belgická  
Pozdně zimní odrůda. 

Středně velký až velký,červené barvy s typickým mramorováním, velmi chutná. 
Netrpí strupovitostí (polní resistent). 

Strom středního vzrůstu. 
Vyniká velkou mrazuodolností ve dřevě i květu, hodí se i do vyšších poloh  

Měsíce konzumní zralosti: únor - květen 
 

Landsberská reneta 

 

  
Něměcká 1850. 

 Střední až větší plody se mohou otláčet. proto je vhodná pro zahrady a extenzicvní sady 
Univezální využití, velmi vhodná i na mošty. 

Vhodná i do vyšších poloh 
Stromy tvoří krásné kmeny a dosahují vyššího věku 

Měsíce konzumní zralosti: listopad - leden 
 

Čistecké lahůdkové 

 

  
České odrůda,  
Střeně velké až velké s karmínovým líčekm.  

Chuť je šťavnatá, aromatická, sladká, s typickou příchutí.  

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/watervlietsk%C3%A9-mramorovan%C3%A9/256.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/landsbersk%C3%A1-reneta/262.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/%C4%8Cisteck%C3%A9-lah%C5%AFdkov%C3%A9/283.html


Vhodná i do vyšších poloh. 

Měsíce konzumní zralosti: říjen - březen 
 

Grávštýnské 

 

  
Německá podzimní. 

Středními až velkými plody červeně žíhanými 
Přímý konzum, mošty i vína. 

Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 
 

James Grieve 

 

  
Pozdně letní.Skotsko,1890. 
Středně velký až velký plod, barvy zelené s červeným líčkem či žíháním. 

Šťavnaté, aromatická, sladce nakyslá velmi dobrá, mírně voní , po rozkrojení málo hnědně. 
Nenáročnosti při pěstování.  

Není příliš vhodná do drsných poloh. 
Měsíce konzumní zralosti: srpen - říjen 

 

Ananasová reneta 

 

  
Zimní, Holandská.  
Menší až střední. Žluté barvy, chuti kořenité, sladce nakyslé s ananasovým aroma.  

Stolní možné využít i na mošty a výrobu vína.  
Dozrává v prosinci, skladovatelná do února. 

Měsíce konzumní zralosti: prosinec - únor 
 

Kanadská reneta (syn.Kmínová reneta) 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/gr%C3%A1v%C5%A1t%C3%BDnsk%C3%A9/284.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/james-grieve/286.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/ananasov%C3%A1-reneta/293.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kanadsk%C3%A1-reneta-syn-km%C3%ADnov%C3%A1-reneta/330.html


 

  
 

Zimní odrůda, Francie. 
Velké, ploše kulovité,s typickými rzivými tečkami na slupce,  

Dužnina je pevná šťavnatá, kořenitá, velmi dobré.  
Na sušení a výrobu povidel. 

Měsíce konzumní zralosti: prosinec - květen 
 

Jonathan 

 

  
1800 v USA,  

Dlouhá konzumní zralost a skladovatelnost. 
Odrůda náročná na stanoviště a dobrou agrotechniku.  

Vyžaduje pravidlné prosvětlení koruny, vlhčí půdy a otevřenou polohu.  
Měsíce konzumní zralosti: listopad - duben 

 

Gascoyneho šarlatové 

 

  
Anglická.  

Zimní odrůda  
Šarlatově zbarvenými plody.  

Chuť  šťavnatá, mírně kořenitá, sladká.  
Ovoce větrem nepadá, vadne málo.  

Mrazuodolný. 
V uzavřených vlhkých polohách můžet trpět trochu strupovitostí. 

Měsíce konzumní zralosti: listopad - březen 
 

Elise Rathke - převislá jabloň s normálními plody 

 

  
převislá jabloň  

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/jonathan/341.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/gascoyneho-%C5%A1arlatov%C3%A9/247.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/elise-rathke--p%C5%99evisl%C3%A1-jablo%C5%88-s-norm%C3%A1ln%C3%ADmi-plody/231.html


Měsíce konzumní zralosti: říjen - prosinec 
 

Matčino (Nonnetit) 

 

  
Americká  
Podzimní až raně zimní odrůda.  

Středně velké, zlatožluté až červené barvy nápadně voní. 
Šťavnatá, jemně kořenitá, výborná.  

Díky pozdnímu termínu kvetení méně často zmrzá v květu.  
Stolní odrůda,  i na moštování. Konzumovatelná ihned po sklizni, ve sklepě vydrží do konce 

prosince. 
Strupovitostí netrpí. 

Měsíce konzumní zralosti: září - prosinec 
 

Panenské české 

 

  
Česká  

podzimně zimní odrůda  
Malá červená jablka s  aromatickou chutí. 

Na jídlo i povidla, mošty, pálenky a jiné zpracování.  
Hodící se i do vyšších poloh. 

Měsíce konzumní zralosti: září - duben 
 

Malinové holovouské 

 

   
Česká  
Raně zimní odrůda s krásnými 

Červené plody s malinovou příchutí. 
Stolní odrůda i na zpracování. 

Měsíce konzumní zralosti: listopad - únor 
 

Kalvil červený podzimní 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/mat%C4%8Dino-nonnetit/89.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/panensk%C3%A9-%C4%8Desk%C3%A9/24.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/malinov%C3%A9-holovousk%C3%A9/11.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kalvil-%C4%8Derven%C3%BD-podzimn%C3%AD/9.html


 

 

  
Podzimní, francouzská 

Žebernaté sytě červené plody i načervenalá dužnina.  
Zajímavá malinová příchuť.  

Vhodná i pro vyšší chráněné polohy. 
Měsíce konzumní zralosti: říjen - prosinec 

 

Hvězdnatá reneta 

 

  

Německá   

Zimní   

Středními líbivými plody červené barvy. 

 Sladce navinulá až nakyslá, příjemně kořenitá. 

 Odolná mrazům, strupovitosti a monilióze. 

Měsíce konzumní zralosti: listopad - březen 

 

Coulonova reneta ("koženáč") 

Coulonova reneta ("koženáč") - belgická. 

Plody jsou velké, ploše kulovité. Slupka je zelenožlutá, částečně rzivě drsná (kožovitá).. 
Dobrá i na sušení a kuchyňské využití. 

Daří se jí i ve vyšších polohách. 
Měsíce konzumní zralosti: listopad - duben 

 

Coxova reneta 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/hv%C4%9Bzdnat%C3%A1-reneta/7.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/coulonova-reneta-ko%C5%BEen%C3%A1%C4%8D/215.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/coxova-reneta/216.html


 

  
Anglická odrůda.  

Plody jsou malé až střední. Dužnina je křehká, šťavnatá. Chutná navinule sladce, výborně,.. 
Náročnější na stanoviště a agrotechniku.  

Růst je slabší. 
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 

Vejlímek červený (syn. Štětínské červené) 

pravděpodobně Česko. 
Plod je středně velký, zploštělý. Slupka je lesklá, zelenožlutá, z větší části karmínově červená.  

Sklízí se v říjnu, dozrává v prosinci, vydrží do května.  
Měsíce konzumní zralosti: prosinec - květen 

 

Knížecí zelené 

Balkánská odrůda 

Střední, ploše kulovité, zelené barvy. 
Zpracování, výroba vína a sušení. 

Měsíce konzumní zralosti: leden - květen 
 

Průsvitné letní 

 

  
Pobaltí. 

 Letní, bzké zrání  
Možnost pěstovat téměř ve všech pěstitelských podmínkách. Vhodná i pro vysoké polohy, 

netrpí mrazy.  
Brzy moučnatí. Poměrně dobře se suší. 

Měsíce konzumní zralosti: červenec - srpen 
 

Spartan 

 

 
 kanada (1930), 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/vejl%C3%ADmek-%C4%8Derven%C3%BD-syn-%C5%A0t%C4%9Bt%C3%ADnsk%C3%A9-%C4%8Derven%C3%A9/217.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kn%C3%AD%C5%BEec%C3%AD-zelen%C3%A9/229.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/pr%C5%AFsvitn%C3%A9-letn%C3%AD/230.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/spartan/342.html


 středně velké, červěné plody.  

Chutnají výborně. přímý konzum , ale i moštování. 
Měsíce konzumní zralosti: říjen - březen 

 

Zdroje: http://www.stareodrudy.org/stare-odrudy.html 

Suchý, F.: Moravské ovoce. Brno, 1907, 616 s.- Říha, J.: České ovoce. DílIII. 

Jablka, 2.vydání, nákladem Československé pomologické společnosti, Praha, 

1919, 248 s 
 


