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Pomologické rozdělení třešní

SRDCOVKY (Prunus cerasus var. juliana) 
- měkká dužnina

CHRUPKY (Prunus cerasus var. duracina)
- tuhá dužnina

POLOCHRUPKY (Prunus cerasus var. duracina x var. juliana
- polotuhá dužnina

I. tmavé: (subv. melanocarpa)
II. pestré (subv. variegata)
III. světlé (subv. leucocarpa)



Pomologické rozdělení višní

VIŠNĚ PRAVÉ:  Prunus cerasus subsp. eucerasus
- menší koruny, převisající větve, menší listy

1. kyselky ("vajksle") (var. austera)
- tmavé plody, barvící štáva
- menší koruny, převisající větvě
- palístky na stopkách plodů

2. amarelky ("amrhele") (var. caproniana)
- světlejší plody, nebarvící šťáva
- velmi tenké větve



SLADKOVIŠNĚ
- kříženci třešní a višní (Prunus avium x Prunus cerasus)
- koruny připomínají třešně, větší listy

– vlastní sladkovišně: (var. colorata)
- tmavočervené plody, barvící šťáva
- chuť navinule sladká

– skleňovky: (var. vitrina)
- světlé plody (žluté nebo pestré), nebarvící šťáva
- chuť navinule sladká



Doba zrání
- podle dozrávání odrůdy ´Rychlice německá´ (1. týden června)
- tzv. třešňové týdny (1-8)

1. RYCHLICE NĚMECKÁ, RIVAN

2. BURLAT, KAREŠOVA, KAŠTÁNKA

3. METEOR KORAI, TROPRICHTEROVA

4. FAVORIT, ÉRDI BÖTERMÖ, VACKOVA, SAM, VANDA

5. GRANÁT, VAN, TĚCHLOVAN, KORDIA, NAPOLEONOVA

6. KÖRÖŠSKÁ, HEDELFINGENSKÁ

7. FANAL, UJFEHÉRTOI FÜRTOS

8. MORELA POZDNÍ



´RYCHLICE NĚMECKÁ´ - srdcovka

• Roste v mládí bujně, tvoří
jehlancovitou řídkou korunu.

• Cizosprašná (typický velký 
propad holiček).

• Plody středně velké, 
srdcovitého tvaru, 
zralé plody barví.

• Zraje koncem května - první
týden v červnu.

• V deštivém počasí praská .
• Rozšířená odrůda.



KAREŠOVA 

Typ tmavá srdcovka
Sklizeň konec 2. týdne
Vlastnosti vysoká kvalita plodů, 

dobrý zdravotní stav (nehnije)
odolnost k mrazu
velmi vysoká plodnost

Požadavky teplé svahy, dostatek vláhy



KAŠTÁNKA

Vlastnosti výborná chuť
nepraská
odolnost k mrazu ve dřevě i v květu
plodnost brzká, velká, pravidelná

Požadavky nenáročná, v suchu drobné plody

- tmavá srdcovka

- konec 2. týdne



´WINKLEROVA RANÁ´ - srdcovka

• Roste bujně, 
tvoří rozložité koruny, 
poměrně vysoké.

• Cizosprašná (´Libějovická´, 
´Lyonská´, ´Napoleonova´, 
´Troprichterova).

• Plody středně velké, 
tvar zhranatělý, slupka velmi 
lesklá, jasně červená, 
později až hnědě červená.

• Zraje v polovině června
• Dobře odolává povětrnostním 

výkyvům
• Plody nepukají.



´LIBĚJOVICKÁ RANÁ´ - srdcovka

• Roste velmi bujně, tvoří
vznosné pyramidální koruny, 
vyžaduje pravidelný řez.

• Cizosprašná (´Thurn Taxis´, 
´Karešova´, ´Dönissenova´).

• Plody středně velké, srdčitého 
tvaru, pravidelné, 
slupka lesklá, dužnina měkká, 
karmínově červená.

• Zraje kolem 10. června.
• Vyžaduje teplé polohy. 
• Hodí se do alejí a silničních 

stromořadí.



´VÍTOVKA  MOLITOROVSKÁ´ - srdcovka

• Roste bujně, tvoří široké
a vysoké koruny.

• Cizosprašná (´Karešova´).
• Plody středně velké, 

srdčitého tvaru, nestejnoměrné, 
tvoří typické shluky plodů. 
Slupka je rudohnědá až černá.

• Zraje po 10. červnu.
• Vyznačuje se úrodností, 

netrpí praskáním plodů
• Vhodná do sadů i zahrádek.



´TROPRICHTEROVA´ - polochrupka

• Roste v mládí bujně, 
později mírně, tvoří široké
a vysoké koruny.

• Cizosprašná (´Kaštánka´, 
´Lyonská´).

• Plody velké, mírně srdčitého 
tvaru, slupka lesklá, 
tmavě rudá.

• Zraje kolem 20. června.
• Plodnost je vysoká a 

pravidelná.
• Plody za deště snadno praskají.



´LYONSKÁ RANÁ´ - polochrupka

• Roste bujně, tvoří široce 
rozložitou korunu.

• Cizosprašná (´Kaštánka´, 
´Napoleonova´).

• Plody velké, kulatě srdčitého 
tvaru, slupka tuhá, lesklá,
tmavě červená.

• Zraje kolem 20. června.
• Vyžaduje střední polohy, 

plodí uspokojivě.
• V období dešťů plody pukají.



´VLKOVA´ - pestrá srdcovka
(Vanovice, 1892)

• Roste bujně, tvoří vysoké koruny, široce rozvětvuje.
• Cizosprašná (´Thurn Taxis´, ´Karešova´)
• Plody středně velké, kulovitého tvaru, pestrého zbarvení

(žlutá barva prosvítá červení).
• Zraje koncem června.
• Hodí se na stanoviště s dostatkem půdní vláhy.



´NAPOLEONOVA´
- pestrá chrupka

• Roste bujně, tvoří široce 
rozložité, mohutné koruny.

• Cizosprašná (´Karešova´, 
´Kaštánka´, ´Troprichterova´, 
´Thurn Taxis´, Hedelfingenská´, 
´Germersdorfská´).

• Plody jsou velké, široce 
kulovitého tvaru, slupka tuhá, 
lesklá, dužnina chruplavá.

• Zraje v první polovině července.
• Je jednou z nejrozšířenějších 

a nejlepších pestrých chrupek. 
• V deštivém počasí puká a trpí

moniliovou hnilobou plodů.



´HEDELFINGENSKÁ´
- tmavá chrupka

• Roste zdravě, tvoří vysokou, 
řidší korunu, později se koruna 
široce rozkládá.

• Cizosprašná
(´Karešova´,´Napoleonova´, 
´Troprichterova´).

• Plody velké až velmi velké, 
slupka lesklá až sklovitá, 
tmavohnědé barvy.

• Zraje kolem 15. července, 
plody na stromě dlouho vydrží.

• Je výbornou konzumní
i konzervárenskou odrůdou.



´DÖNISSENOVA´ (světlá polochrupka)

• Růst je v mládí bujný, později ustává, vytváří koruny střední velikosti, 
řidší, neuspořádané.

• Cizosprašná (´Ramon Oliva´).
• Plody střední velikosti, srdčitého tvaru, slupka citrónově žlutá, 

chuť medově sladká, mírně navinulá.
• Zraje po 10. červenci, dlouho vydrží na stromě.
• V nárocích je skromná, úrodná.
• Trpí vrtulí třešňovou. V deštivém počasí puká. 



´FRANTIŠKOVA´ - pestrá chrupka

• Roste bujně, tvoří mohutné, 
široce rozložité koruny, 
růstem připomíná odrůdu 
´Napoleonova´.

• Cizosprašná, potřebuje k opylení
pyl jiné stejně kvetoucí odrůdy.

• Plody velmi velké, 
široce kulovité, slupka pevná, 
krásně červená.

• Zraje po 15. červenci.
• V deštivém počasí trpí praskáním 

a moniliovou hnilobou plodů.
• Zaslouží si pěstování



´GERMERSDORFSKÁ´ - tmavá chrupka

• Roste bujně, tvoří široce rozložitou 
korunu, později až převislou

• Cizosprašná (´Karešova´, ´Kaštánka´, 
´Napolenova´, ´Thurn Taxis´).

• Plody jsou velké, slupka lesklá,
tmavě hnědá až černá, 
dužnina tuhá chrupkavá.

• Zraje v polovině července, dlouho 
vydrží na stromě.

• Je jednou z nejlepších pozdních 
tmavých chrupek



´PODBIELSKÉHO´ - kyselka
(semenáč odrůdy ´Ostheimská´)

• Roste velmi bujně,
tvoří rozložité koruny, 
spodní partie převisají.

• Cizosprašná
(´Sladkovišeň raná´).

• Plody velké, kulovitého tvaru, 
slupka lesklá, dužnina temně
rudá, výborné chuti.

• Zraje koncem června.
• Středně plodící, 

podmínkou dobré opylení,
• Plody vysoce hodnotné.



´KRÁLOVNA  HORTENSIE´
- skleňovka

• Roste bujně, tvoří vysoké
kulovité koruny.

• Cizosprašná, mezidruhový 
hybrid, původem z Francie.

• Plody velké, podlouhlého tvaru, 
zploštělé, slupka lesklá, jemná, 
růžově červená, dlouhá stopka 
s pastopkou.

• Zraje koncem června, začátkem 
července.

• Višeň – skleňovka, 
vhodná do zahrádek.



´SLADKOVIŠEŇ RANÁ´
- sladkovišeň

• Roste v mládí bujně, 
později středně, 
tvoří užší sevřené koruny.

• Je slabě samosprašná, 
je dobrým opylovačem.

• Plody středně velké, kulovitě
zploštělého tvaru. 
Slupka pevná, lesklá, tmavě
červená.

• Zraje nestejně od 10. června 
do konce měsíce.

• Je vhodná pro přímý konzum, 
plodnost je časná a stálá.



´VACKOVA´ - kyselka

• Roste zdravě,
tvoří charakteristické kulovité
koruny, zahuštěné, postranní
větve jsou dlouhé a převislé.

• Opylovací poměry nejisté
(´Köröšská´).

• Plody středně velké, slupka 
lesklá, tmavě červená, 
šťáva nebarevná.

• Zraje ve 2. polovině června.
• Je ranou višní, nepuká, 

předností je dobrá plodnost
i velmi dobrá chuť.



´AMARELKA  KRÁLOVSKÁ´ - amarelka

• Roste v mládí velmi bujně. 
Tvoří kulovité koruny, 
dřevo je křehké, lámavé.

• Opylovací poměry 
neprozkoumány.

• Plody menší, kulatého tvaru, 
slupka jemná, průhledná, 
dužnina jemná, šťáva nebarví.

• Zraje po 20. červnu.
• Velmi úrodná. Plody nesnáší

dopravu.



´OSTHEIMSKÁ´
- kyselka

• Růst slabší, 
tvoří středně velké kulovité
koruny, zahoustlé drobným 
bočním obrostem. 
Okrajové větve převislé.

• Cizosprašná.
• Plody střední velikosti, 

kulovitého tvaru, slupka lesklá, 
jemná, tmavě až hnědě červená.

• Zraje kolem 10. – 15. července.
• Hodí se pro zpracování, 

vydrží dlouho na stromě, 
nepraská.



´MORELA  POZDNÍ´ (´AMARELKA STINNÁ´)
- kyselka
• Roste v mládí bujně, 

koruna je kulovitá, postranní
větve převislé, šlahounovité.

• Plodonosné dřevo rychle 
vyholuje.

• Samosprašná.
• Plody středně velké, kulaté, 

slupka lesklá, v plné zralosti 
temně rudá, dužnina šťavnatá, 
karmínově červená.

• Zraje ve 2. polovině července.
• Výnosná a spolehlivá odrůda
• Praská jen výjimečně
• Přezrálé plody opadávají.



RIVAN  

Typ tmavá srdcovka
Požadavky i ve vyšších 
polohách
Sklizeň 1. týden
Vlastnosti menší plody

velká odolnost 
květů k mrazu

Novější kvalitní odrůdy třešní a višní



BURLAT  

Typ tmavá polochrupka
Sklizeň 2. týden
Vlastnosti výborná chuť, nečerviví
Požadavky sušší a teplejší oblasti (praskání)



SAM 

Typ tmavá chrupka
Sklizeň 4. týden
Vlastnosti velká odolnost květů k mrazu

velká odolnost plodů k praskání
Požadavky vhodná i do vyšších oblastí



VANDA 

Typ tmavá chrupka
Sklizeň 4. týden
Vlastnosti velká odolnost květů k mrazu

velká odolnost plodů k praskání
velmi vysoká plodnost

Požadavky vhodná do všech oblastí pěstování



VAN

Typ tmavá chrupka
Sklizeň 5. týden
Vlastnosti střední odolnost květů k mrazu

nízká odolnost k praskání a monilióze
velmi vysoká plodnost

Požadavky teplé polohy, dostatečně vlhké půdy



TĚCHLOVAN

Typ tmavá chrupka
Sklizeň 5. týden
Vlastnosti dobrá odolnost květů k mrazu

velká odolnost k praskání
velmi velké plody

Požadavky všechny oblasti



KORDIA

Typ tmavá chrupka
Sklizeň 5. týden
Vlastnosti nízká odolnost květů k mrazu

velmi vysoká odolnost k praskání
vysoká plodnost

Požadavky všechny oblasti, ne suché půdy



NAPOLEONOVA

Typ tmavá chrupka
Sklizeň 5. týden
Vlastnosti střední odolnost květů k mrazu

nízká odolnost k praskání
vysoká plodnost

Požadavky teplé polohy



METEOR KORAI

Typ pravá višeň - kyselka 
Sklizeň 2.-3. týden
Vlastnosti vysoká odolnost květů k mrazu

velká odolnost k praskání
Požadavky všechny oblasti
Použití zejména stolní



FAVORIT

Typ kyselka (amarelka)
Sklizeň 4.-5. týden
Vlastnosti dobrá odolnost květů k mrazu

velká odolnost k praskání
náchylnost k monilióze
velké plody

Požadavky teplé polohy
Použití stolní, vynikající chuť



ÉRDI BÖTERMÖ

Typ pravá višeň - kyselka 
Sklizeň konec 4. týdne
Vlastnosti střední odolnost květů k mrazu

velká odolnost k praskání
vysoká plodnost

Požadavky teplé polohy, ne sucho
Použití stolní i na zpracování



MORELLENFEUER

Typ pravá višeň - kyselka 
Sklizeň 5.- 6. týden
Vlastnosti vysoká odolnost květů k mrazu

náchylná k monilióze
vysoká plodnost

Požadavky i vyšší polohy
Použití stolní i na zpracování



FANAL

Typ pravá višeň - kyselka 
Sklizeň 6. - 7. týden
Vlastnosti vysoká odolnost květů k mrazu

vysoká odolnost k praskání
vysoká a pravidelná plodnost

Požadavky středně náročná na polohu, nutný řez
Použití zpracování



ÚJFÉHERTOI FÜRTÓS

Typ pravá višeň - kyselka 
Sklizeň 7. týden
Vlastnosti střední až vysoká odolnost květů k mrazu

vysoká odolnost k praskání
vysoká plodnost

Požadavky teplé polohy,´úrodné půdy
Použití všestranné – kvalitní plody
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