
Hrušně 

Amanliská 

 

 
Francouzského  

Zelenožlutými středními plody střední velikosti 
Stolní odrůda, sušená připomíná chuť fíků. 

Do nižších a středních poloh 
Měsíce konzumní zralosti: září - září 

 

Charneuská „Fíkovka“, „Krehule“. 

 

  
 

Belgická 
Podzimní odrůda.  

Střední, zelenavé až žluté. 
Pro přímý konzum, kompotování, pálení a sušení. „Krehule“.  

Vhodná do zahrad, sadů i stromořadí. 
Měsíce konzumní zralosti: září - listopad 

 

Jačmenka (syn. Majdalenka) 

 

  
 
Letní  

Bílé Karpaty. 
Střední, žlutozelené barvy, chuť šťavnatá, 

Zraje v polovině srpna, velmi využívaná pro aromatický destilát, sušení. 
Tvoří větší vzdušné stromy. 

 
 
 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/amanlisk%C3%A1/35.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/charneusk%C3%A1/37.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/ja%C4%8Dmenka-syn-majdalenka/95.html


Oharkula (pruhovaná hruška) 

 

  
 
Z Horňácka 

Letní 
Vynikají svou pruhovanou kresbou, odtud i název 

Vhodná ke konzumu, sušení a kompotování. 
Měsíce konzumní zralosti: srpen - srpen 

 

Pařížanka 

 

  
 

 r. 1893 ve Francici.  
Zimní odrůda, 

Skladovatelná, dozrává v prosinci, vydrží do února.  
Mrazuodolná, ale ve vyšších polohách nemá kvalitní ovoce. 

Měsíce konzumní zralosti: prosinec - únor 
 

Špinka 

 

  
 

Menší, žlutozelené až skořicově rzivé a kožené barvy 
Zraje od konce srpna,  

Na sušení, pálení, povidla. 
Velká mrazuodolnost, strom roste zdravě, bujně, tvoří široké koruny. 

Měsíce konzumní zralosti: srpen - září 
 

 

Williamsova 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/oharkula-pruhovan%C3%A1-hru%C5%A1ka/177.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/pa%C5%99%C3%AD%C5%BEanka/178.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/%C5%A0pinka/99.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/williamsova/100.html


 

  
 

Anglická 
Letní odrůda, 

Větší plody žluté barvy dozrávají koncem srpna.. 
Využití jako konzumní ovoce, ale i pro kompoty a výrobu aromatických pálenek. 

Netrpí strupovitostí.  
Vhodná do teplých poloh, do středních poloh jen na teplé lokality. Nehodí se do vyšších 

poloh. 
Měsíce konzumní zralosti: srpen - září 

 

Avranšská 

 

  
 
Francouzská 18. století. Středně  

Velký plod. Chuťově výtečná. Konzumovatelná od konce září, při podtrhnutí skladovatelná 
do konce října 

Přímý konzum, zavařování i sušení. 
Vhodná jen pro nižší a střední polohy, na teplá stanoviště. Na chladných stanovištích trpí 

strupovitostí.  
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 

Křivice 

 

  
 

Francouzská 1848.  
Velké, protáhlé a částěčně zakřivené. Slupka je pevná, zelenaě žlutá s červeným líčkem. 

Vhodná do teplejších poloh, kde dosahuje nejlepší chuti.  
Měsíce konzumní zralosti: říjen - listopad 

 

Thirriotova 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/avran%C5%A1sk%C3%A1/208.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/k%C5%99ivice/344.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/thirriotova/214.html


 

  
 

Francie v Ardenách, roku 1858. 
Raná,  

Středně velké, baňaté, žluté s červeným líčkem.  
Sklízí se v polovině října, dozrává za 14 dní, skladovatelná do poloviny listopadu. Odolnější 

proti mrazu, strupovitostí netrpí. 
Jídlo i zpracování. 

Nenáročná, vhodná i do vyšších poloh.  
Měsíce konzumní zralosti: říjen - listopad 

 

Kongresovka 

 

  
 

Francouzská 1867.  
Velmi velký, baňatý, nepravidelný, hrbolatý. Barvy žlutozelené.  

Přímý konzum,  zavařování i sušení. Sběr kolem poloviny září, uchovatelná při podtržení 14 
dnů 

Do středních poloh. 
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 

Salisburyho 

Belgická (1800). 
Středně velký, baňatý. Zelenavě žluté barvy, pokrytý jemnou rzí s výraznými tečkami. Zralý 

plod je světle žlutý 
Nenáročná na půdní a klimatické podmínky. 

Měsíce konzumní zralosti: září - září 
 

Mechelenská též Malinská nebo Josefina 

 Belgie (1830).  

Menší až střední, široce kuželovitý. Slupka je světle zelenavě žlutá, s výraznými tečkami. 

Vhodná pro nižší a střední polohy. 

Měsíce konzumní zralosti: prosinec - únor 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/kongresovka/261.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/salisburyho/346.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/mechelensk%C3%A1/345.html


 

Hájenka 

 

  
 

Belgická  
Podzimní (nalezena 1810). 

Velký, velmi šťavnaté, 
Pro přímý konzum i na kompoty.  

Vhodná do teplejších poloh, v chladných polohách může trpět stupovitostí.  
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 

Nagevicova/ Piksla, Piksálka, Blanketka 

 

  
 
Francouzská či italská 16. století  

Plody jsou malé, rostoucí ve shlucích července, skladovatelná je jen krátce.  
Pro přímý konzum, ale i sušení a zavaření.  

Stromy rostou bujně, zdravě, 
I do horších, chladnějších a vyšších poloh.  

Měsíce konzumní zralosti: červenec - srpen 
 

Hardyho máslovka 

 

  
 

Francouzská 1820.  
Velké, rzivě zelenavé barvy. 

Sklizeň od poloviny září, podtržená vydrží měsíc.  
Stolní, na sušení i pálení. Pravidelně a hojně plodí. 

Dá se pěstovat i ve vyšších chráněných polohách, ale jen v dobrých půdách. 
Měsíce konzumní zralosti: září - říjen 

 

 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/h%C3%A1jenka/343.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/nagevicova/212.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/hardyho-m%C3%A1slovka/210.html


Červencová 

Francouzská 19. století.  
Střední až menší, žlutavě zelená s červeným pruhem. 

Nejranější odrůda, zraje koncem července, podtrhnutá vydrží asi 1-2 týdny. 
Rychlý přímý konzum. 

Roste slaběji, strupovitostí netrpí. 
Měsíce konzumní zralosti: červenec - srpen 

 

Krvavka 

 

  
 

 Narůžovělou až načervenalou dužninou. Střední, sladké.  
 Zraje v druhé polovině srpna,  

Jídlo i na sušení, povidla a pálení.  
Mrazuodolná, dlouhověká. 

Měsíce konzumní zralosti: srpen - srpen 
 

Konference 

 

  
 
Anglická  

Podzimní  
Středními až většími protáhlými zelenavě žlutými  
Vhodná na přímý konzum i kompoty.  

Měsíce konzumní zralosti: říjen - listopad 
 

Clappova máslovka 

 

  
 

Letní  

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/%C4%8Cervencov%C3%A1/209.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/krvavka/30.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/konference/76.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/clappova-m%C3%A1slovka/75.html


Amerického 

Velkými zelenožlutými plody s červeným líčkem.  
Přímý konzum i zavařování a moštování.  

Velmi nenáročná a přizpůsobivá různým stanovištím. 
Měsíce konzumní zralosti: srpen - srpen 

 

Madame Verté 

 

  
 
Zimní 

Belgická  
Středními šťavnatými plody bronzové barvy a lahodné, sladké.  

Dosti odolná mrazu a strupovitosti.  
Vhodná k přímému konzumu i na kompoty. 

Měsíce konzumní zralosti: prosinec - únor 
 

Muškatelka letní 

 

  
 
Česká 

Letní 
Malými žlutavými šťavnatými plody 

Přímý konzum, sušení, povidla i pálení. 
Vytváří mohutné zdravé dlouhověké stromy, 

Mimořádně odolné. 
Měsíce konzumní zralosti: srpen - srpen 

 

Solnohradka 

 

  
 
 Salzburgu 

Malý, cibulovitého tvaru, barvy zelenavé s červeným líčkem. Při zrání žloutne. 
Brzy hniličí. 

http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/madame-vert%C3%A9/39.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/mu%C5%A1katelka-letn%C3%AD/31.html
http://www.stareodrudy.org/ovocny-strom/solnohradka/347.html


Výborná na sušení. 

Pro pěstování spíše kmenných tvarů, do polních sadů či stromořadí. 
Měsíce konzumní zralosti: srpen - srpen 

 

 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. 

 


