
MAPA SADU STARÝCH  A KRAJOVÝCH ODRŮD OVOCE
nový sad (za potokem)
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 1 - Jadernička moravská
 2 - Matčino
 3 - Strýmka
 4 - Parména zlatá zimní
 5 - Gdanský hranáč
 6 - Smiřické vzácné
 7 - Watervlietské mramorované
 8 - Oranienské
 9 - Kanadská (kmínová) reneta
10 - Malinové hornokrajské
11 - Baumanova reneta
12 - Kardinál žíhaný
13 - Průsvitné letní
14 - Parkerovo
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15 - Špinka
16 - Oharkula
17 - Praskula
18 - Krvavka
19 - Boscova lahvice
20 - Křivice
21 - Solanka
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22 - Švestka domácí
23 - Durancie
24 - Valjevka
25 - Pavlůvka
26 - Bystřička
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27 - višeň Újfehértoi Fürtös
28 - višeň Érdi Bötermö
29 - třešeň Kaštánka
30 - třešeň Granát
31 - třešeň Karešova
32 - třešeň Rivan
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33 - Ořešák královský - Seifersdorfský
34 - Jeřáb moravský sladkoplodý 
35 - Jeřáb oskeruše
36 - Kdouloň obecná - Izobilnaja
37 - Kdouloň obecná - Portugalská
38 - Mišpule obecná35

343736

33 38

na sever

altán

hadník

ježkovník

suchá zídka

včelí úl
čmelákovník

potok Kolelač

kompost

Vítejte v genofondovém sadu u Centra Veronica Hostětín a moštárny. Sad čítá na  
50 starých a regionálních odrůd ovocných stromů a je součástí rozsáhlé přírodní zahrady. 
Prozkoumejte jeho obě části - starý sad u domu i  nový sad za potokem.  
Je zde naučná stezka i prvky na podporu biodiverzity (ptačí budky, ježkovník, hadník, 
budka pro netopýra apod.). Můžete si zahrát i naši hru, tak tedy vzhůru do sadu! 

nový sad za potokem
(na této stránce)

Mapa byla vytvořena s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

10 metrů

informační panel

biodiverzitní prvek

stromy bez čísla  = semenáče

Zmenšené schéma sadu
potok Kolelač

starý sad před potokem
(otočte list)

Centrum 
Veronica

moštárna



50 - Rakytník řešetlákový
Pochází ze severních oblastí Asie, dnes je 
rozšířen po celé Evropě a Asii. Nenáročný, 
odolný proti mrazu ve dřevě i květu, 
světlomilný (ve stínu neplodí). Je nutné 
vysadit na stanoviště minimálně dva 

exempláře - samčí i samičí rostlinu. Plody 
mají vysoký obsah vitamínu C a další 
biostimulační látky, výrazně podporuje 

imunitní systém. Zraje v září, šťáva z plodů 
se používá jako doplněk stravy,  

k přípravě sirupů apod.

22 - Švestka domácí
Velmi stará odrůda 

pěstovaná v mnoha evropských 
zemích. Slupka ovoce modrá, 
ojíněná, dužnina pevná, velmi 
sladká, výtečné chuti. Dobrá 
mrazuodolnost a vysoké nároky 
na půdní vláhu byly příčinou 
rozšíření ve vyšších polohách. 
Velmi náchylná k virové šarce 
švestky. Výborná k jídlu, na 
sušení, povidla a destiláty.

23 - Durancie
Původ neznámý, rozšířená 
zejména na Slovácku. Pod 
velkou úrodou se stromy často 
lámou – vyžaduje speciální řez. 
Ovoce je kulovitě oválné nebo 
vejčité, neopadává. Dužnina velmi 
šťavnatá, měkká, ulpívá na pecce. 
Chuť velmi sladká. Tolerantní 
k šarce švestky, náročná na 
teplé stanoviště s vlhkou půdou 
zásobenou živinami. Vhodná ke 
zpracování – destiláty,  povidla.

24 - Valjevka
Původem ze Srbska. Plody jsou 
protáhle oválné, dobře odlučitelné 
od pecky. Dužnina středně 
šťavnatá, chuti sladce navinulé. 
Střední odolnost k šarce švestky, 
netrpí houbovými chorobami. 
Citlivá vůči jarním mrazíkům. 
Vhodná náhrada za odrůdu 
Švestka domácí. K přímému 
konzumu nebo mražení, na 
sušení a kuchyňské zpracování.

18 - Krvavka
 Hrušně typu „krvavek“ 
pochází z jižní Evropy. Jedná 
se o celou skupinu odrůd se 
společným znakem – červenou 
barvou dužniny. Na stanoviště 
nenáročná, mrazuodolná  
a dlouhověká. Rychle dozrává 
až přezrává (hniličí). K přímému 
konzumu, k sušení, na povidla, 
pálení, i do ovocných salátů.

19 - Boscova lahvice
Pochází z Francie či Belgie. 
Plody lahvicovitého tvaru. Velmi 
náročná na stanoviště. Málo 
odolná proti mrazu i napadení 
houbovými chorobami, nehodí 
se do vysokých poloh. Co do 
chuti dosud považována za 
světovou špičku. K přímému 
konzumu, kompotování.

20 - Křivice
Původem z Francie. Plody 
jsou velké, ke stopce 
okurkovitě zahnuté.  Slupka je 
bronzově červená, často rzivá. 
Mrazuodolnost je střední, hodí 
se více do teplejších poloh. Ve 
větrných polohách trpí opadem 
plodů. Stolní odrůda vhodná  
i na kompotování.

1 - Jadernička moravská
Původem z Valašska, má ráda 

místa s dostatkem srážek. Na 
Moravě nejoblíbenější odrůda, 
dobře odolává chorobám. Zralé 
citronově žluté plody se hodí 
přímo k jídlu nebo k nejrůznějším 
formám zpracování - mošty, 
sušení, kalvados.

2 - Matčino
Původem z USA, často mylně 
považována za českou odrůdu. 
Nesnáší dobře mráz. Plody jsou 
sladké a aromatické, lze je využít  
k přímému konzumu, chutnají 
však  také červíkům.

46 - Panenské české
Velmi stará odrůda z Čech, dříve 
považována za české národní 
jablko. Malé sytě červené plody 
s lesklou slupkou, bílou dužinou 
a sladce navinulou chutí, které 
snadno padají. Velmi odolná proti 
mrazu, vhodná i do vyšších poloh. 
Hodí se jakémukoli zpracování. 
Plody se dříve používaly  
k magickým účelům.

3 - Strýmka
Známá již v 18. století. Ovoce 
vejcovitého tvaru, zelené barvy  
s červeným žíháním. Kvůli vysoké 
mrazuodolnosti, pozdní plodnosti 
a neatraktivním plodům se 
vysazovala k silnicím. Lze využít 
k moštování a dalším způsobům  
zpracování.

39 - Baumanova reneta
40 - Boikovo
41 - Kardinál žíhaný
42 - Jonathan
43 - Kožená reneta zimní
44 - Sudetská reneta
45 - Signe Tillish
46 - Panenské české
47 - Groncelské
48 - Citronové zimní

sušírna
ovoce
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49 - Rakytník řešetlákový
50 - Dřín obecný

MAPA SADU STARÝCH A KRAJOVÝCH ODRŮD OVOCE
starý sad (před potokem)
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stromy bez čísla  = semenáče

10 metrů

Hrajte s námi!

• pochází z Persie
• jeho plody krásně     

a dříve se dávaly do skříní
• plody jsou zasyrova 

nepoživatelné, ale džemy či 
kompoty jsou z nich výtečné

• daly název „marmeládě“, kdy 
v portugalštině „marmelo“ 
znamená tento plod

• a tímto ovocným stromem je:

Co nám tady roste zajímavého?                   
Obejděte si jednotlivé stromy.  
Na dřevěném rámu informačních                   
cedulek na stromě najdete písmeno.  
To zapište do tajenky, abyste se dozvěděli 
název a vlastnost zajímavého ovoce, které:

18  19  20  22  23  24  50

1    2    3   46


