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LUCASOVA PŘIROZENÁ SOUSTAVA HRUŠEK (1852)

- 15 tříd

I. Máslovky
- dužnina je rozplývavá, máslovitá, jemná
- 'Hardyho máslovka', 'Koporečka'

II. Polomáslovky
- dužnina je jemná, nerozplývavá
- 'Magdalenka', 'Sterkmannova'



III. Bergamotky
- tvar plodu zakulacený, 

dužnina zrnitá, zpravidla rozplývavá, 
kořenitá

- 'Crassanská‘, 'Esperenova bergamotka', 
'Olivier de Serres'

IV. Polobergamotky
- dužnina méně zrnitá, avšak výrazné chuti
- 'Děkanka červencová'

V. Zelené dlouhé hrušky
- tvar podlouhlý, slupka zelená- žlutozelená, 

dužnina polorozplývavá, křehká
- 'Poiteauova', 'Pastornice', 'President Mas'



VI. Lahvice
- tvar lahvovitý, slupka zelenožlutá-žlutá i rzivá, 

dužnina polorozplývavá
- 'Boscova lahvice', 'Křivice', 'Konference",

'Salisburyho'.

Vll.Čáslavky
- tvar plodu je nepravidelný, hrbolatý 
- 'Williamsova čáslavka', 'Kongresovka',

'Angoulémská'

VIII. Ruselety
- plody jsou malé až středně velké,  podlouhlé,

kořenité chuti
- 'Šedivka', 'Avranšská', 'Pstružka'



IX. Muškatelky
- plody menší, tvar baňatý, 

chuť pižmová, muškátová
- 'Muškatelka turecká', 

'Muškatelka šedá'

X. Kořenité hrušky
- plody tvarové méně vyrovnané, 

dužnina polojemná, kořenité chuti
- 'Solnohradka', ´Jakubka'

XI. Dobré hrušky
- charakteristika plodů značně
rozdílná
- 'Piksla', 'Windsorská '



XII. Vařivky podlouhlé
- dužnina tuhá až řepovitá
- 'Belle Angevine'

XIII. Vařivky kulaté
- plody typického tvaru 
- 'Kočičí hlava'

XIV. Mestnice podlouhlé
- plody drobnější, poloušlechtilé, trpké, moštové
- 'Theilerova'

XV. Mestnice kulaté
- plody drobnější, tvaru kulatého, natrpklé chuti 
- 'Nordmandská mestnice'



´́MAGDALENKAMAGDALENKA´́

• Stará francouzská odrůda, pěstovaná již roku 1628 v Orleansu. 
• U nás byla dříve velmi rozšířená pod různými názvy:

CITRONKA, MADLENKA, MAJDALÉNKA, MARGARETKA, 
MARKYTKA, PRAŽKA, RANIČKA, ZELINKA

•Růst silný a zdravý
•Koruna mohutná, 

nepravidelná, řídká
•Plodí brzy, hojně, 

pravidelně

•Teplé chráněné polohy
•Záhřevné půdy
•Trpí strupovitostí, 

kaménčitostí



´́MAGDALENKAMAGDALENKA´́
• Plod malý, vejčitý i pravidelně

hruškovitý
• Kalich je velký, pootevřený, 

ušty úzké, vztyčené
• Kališní jamka malá, mělká
• Stopka středně dlouhá
• Stopečná jamka mělká
• Slupka hladká, zelená
• Dužnina je nažloutlá, 

máslovitá, jemná, velmi šťavnatá, 
příjemně voní

• Chuť sladce navinulá, 
velmi dobrá

• Sklizeň: pol. VII v tvrdém stavu,
Nelze skladovat

• Přímý konzum, 
i na sušení, povidla, víno, destiláty

•Pouze kmenné tvary
•Polní sady, 

zatravněné sady



´́NAGEVICOVANAGEVICOVA´́
• Velmi stará odrůda, 

Francie nebo Itálie, již v 16. století
• K nám z Francie
• Rozšířena zejména na ČM vrchovině

PIKSLA, PIKSÁLKA, BLANKETA, ŽLUTNIČKA
• Růst bujný
• Koruna velká, hustá, jehlancovitá
• Plodí velmi hojně, pravidelně, ve shlucích
• Vysoká mrazuodolnost
• Plastická (v suchu kaménčitost)
• Vhodná na všechny tvary, 

PK - sady , VK – stromořadí, polní sady



´́NAGEVICOVANAGEVICOVA´́
• Plod malý, 

hruškovitý i lahvicovitý
ke stopce zaškrcovaně zúžený

• Kalich malý, přisedlý, otevřený,
ušty krátké, rohovité

• Stopka dlouhá a silná,
dobře drží na plodonoši

• Slupka tuhá a hladká, mírně mastná
světle zelená, později žlutá, 
někdy slabě rzivá

• Nápadné bělavé lenticely
• Dužnina nažloutlá, tuhá, zrnitá, šťavnatá
• Chuť velmi sladká, muškátově kořenitá
• Sklizeň VII/VIII, týden před dozráním

rychle hniličí
• Konzervárenské zpracování a sušení



´́ANANASKA ANANASKA ČČESKESKÁÁ´́

• Stará česká odrůda 
• Popsal a pěstoval  P. M. Rössler

(1754 – 1829)
• Růst je silný, zdravý, rovný
• Koruna vysoká a široká, 

pravidelně jehlancovitá, vzhledná
• Nenáročná, plastická odrůda
• Všechny polohy a půdy
• Netrpí chorobami
• Tmavý list
• Polní sady, domácí zahrady, 

stromořadí



´́ANANASKA ANANASKA ČČESKESKÁÁ´́

• Plod středně velký
• Tvar hruškovitý, baňatější,
• Kalich je malý, pootevřený
• Kališní jamka mělká, mírně zhrbolená
• Stopka silná, dřevnatá, 
• Stopečná jamka malá
• Základní barva slupky je žlutá, na 

sluneční straně hnědočerveně zbarvená, 
s četnými lenticelami a roztroušenou rzí. 

• Dužnina bělavá, máslovitá, šťavnatá
• Chuť kořenitá, příjemná vůně
• Sklizeň: první pol. VIII, nesmí přezrát,
• Dozrává za několik dnů po sklizni.
• Přímý konzum a na sušení. 



´́ŠÍŠÍDLENKADLENKA´́

• Stará odrůda neznámého původu, asi z Moravy
ŠIDLA, ŠTIGELMARKA, OVESNIČKA

• Růst bujný a zdravý
• Koruna je kulovitá, hustá
• Plodí pozdě, zpočátku málo, později dobře
• vyžaduje teplejší polohy a půdy
• Ve vyšších polohách na J svazích
• Vysokokmen do sadů, dříve na návsích —solitera



´́ŠÍŠÍDLENKADLENKA´́
• Plod menší až střední

Tvar protáhlý, hruškovitý
• Kalich velký, otevřený, rohovitý, 

povrchový
• Stopka velmi dlouhá a tenká, šídlovitě zahnutá
• Slupka velmi jemná, hladká, žlutá, 

bez krycí barvy a lenticel
• Dužnina bílá, vysoce šťavnatá, chuti sladké, 

muškátově kořenité
• Sklízí se v pol. VIII, 10 dní před dozráním
• Lze udržet 2-3 týdny
• Přímý konzum, kompoty, sušení



´́SOLNOHRADKASOLNOHRADKA´́

• Původ: Solnohradsko (Rakousko)
• U nás zejména na Moravě: 

SALCBURKA, CIBULKA, 
FÍKOVKA, ČERVINKA

• Růst velmi bujný
• Koruna vysoká, jehlancovitá, řídká, 

později rozložitá
• Vysoká plodnost
• nenáročná, i vyšší polohy
• Trpí strupovitostí
• Ovoce napadáno vosami
• PK, VK do stromořadí a polních sadů



´́SOLNOHRADKASOLNOHRADKA´́
• Plod malý
• Tvar cibulovitý nebo bergamotkovitý, 

vyrovnaný
• Kalich otevřený, ušty velké
• Kališní jamka mělká a široká
• Stopka krátká a silná
• Stopečná jamka malá, někdy se svalcem
• Slupka hladká a lesklá, žlutozelená až

citrónově žlutá,překrytá mdlou nahnědlou 
červení, mírně rzivá
- citlivá na otlaky

• Dužnina nažloutlá, jemná, velice šťavnatá
u jádřince hrubší i kaménčitá

• Chuť sladká, příjemně kořenitá
• Sklízí se v druhé pol. VIII (10 dní předem)
• Nelze skladovat
• Přímý konzum, sušení, povidla



´́SOLANKASOLANKA´́

• Roste velmi bujně
• Koruna mohutná, 

vznosná,
toporně rozložitá

• Husté, zdravé, temně
zelené olistění

• Vyžaduje zmlazování
• Plodí pozdě, hojně, 

pravidelně
• Vhodná do vyšších poloh,

nenáročná



´́SOLANKASOLANKA´́

• Letní odrůda (VIII)
• Plod středně velký

protáhle kuželovitý, ke stopce 
zúžený

• Slupka zelená, ve zralosti žlutá
(někdy mírně zardělá)

• Krátká stopka

•Dužnina bílá, jemná šťavnatá
•Chuť sladká, příjemně kořenitá



´́CLAPPOVA MCLAPPOVA MÁÁSLOVKASLOVKA´́
• Původ USA, semenáč cv. Hájenka´ - 60. léta 19. století

K nám z Německa
• Roste zpočátku velmi bujně, později středně bujně, šlahounovitě
• Koruny jsou středně velké, vznosně rozkladitě převislé
• Větve se sklánějí a vytváří typické oblouky

• Plodí později, hojně, 
pravidelně

• Nenáročná odrůda, 
plastická
(lehčí půdy, vyšší polohy)

• VK a PK do sadů
i stromořadí



´́CLAPPOVA MCLAPPOVA MÁÁSLOVKASLOVKA´́
• Plod prostřední až velký
• Tvar baňatě kuželovitý
• kalich malý, ušty krátké, rohovité
• Kališní jamka nepatrná
• Stopka silná, zakřivená, 

kroužkovitě zdužnatělá
• Slupka žlutá, lesklá

Červeně kropenaté líčko
• Dužnina žlutavě bílá, velmi 

šťavnatá, jemná, máslovitá

• Chuť sladká, kořenitá, výborná
• Plody bývají napadány vosami, 

trpí moniliózou
• Sklízí se koncem VIII, za zelena
• Dozrává za 2 týdny
• Přímý konzum, kompotování



´́ŠŠPINKAPINKA´́ ((´́ŠŠEDEDÁÁ LETNLETNÍÍ´́) ) 
• Prastará odrůda, asi z Francie 

(více než 400 let)
• Rozšířená v celé střední Evropě
• U nás: DOBRÁ ŠEDÁ, ŠEDÁ HRUŠKA, 

KOŽENÁ, ŠEDIVKA, ŠEDANĚ, KOŽENKA, 
PELEGRISKY, VÁCLAVKA, CIKÁNKA, 
SMOLNICE, SMOLINKA, ŠKAREDKA, 
OTRUBKA

• Růst bujný a zdravý
• Koruna vznosná, rozložitá
• Dosahuje vysokého věku
• Plodí pozdě, hodně a pravidelně
• Velmi nenáročná:

- vysoká mrazuodolnost
- půdy těžší, vlhké
- netrpí strupovitostí
- ve vlhkých letech monilióza



´́ŠŠPINKAPINKA´́
• Plod je malý až středně velký, nesouměrný, vyrovnaný
• Kalich výrazně velký s rohovitými ušty, povrchový
• Stopka silná, masitým svalcem někdy stlačená na stranu
• Slupka silná, kožovitá, skořicově rzivá (výjimečně s líčkem)
• Typické nápadné husté šedobílé lenticely
• Dužnina matně bílá až nazelenalá, šťavnatá, jemná, u jádřince mírně

zrnitá
• Chuť sladká, výrazně kořenitá, velmi dobrá
• Sklizeň VIII/IX v tvrdém stavu, lze udržet 2 týdny
• Sušení, zavařování, povidla, víno, destiláty



´́ŠŠPINKAPINKA´́ ((´́ŠŠEDEDÁÁ LETNLETNÍÍ´́) ) 

•Sady, stromořadí, solitéry



´́WILLIAMSOVAWILLIAMSOVA´́
• Anglie, konec 18. století

celosvětově rozšířená, nejvíce v USA
• Růst silný, brzy slábne (plodnost)
• Koruna menší, jehlancovitá
• Vyžaduje zmlazování, brzy stárne
• Malá mrazuodolnost (časté namrzání)
• Náročná na stanoviště
• Strupovitostí netrpí
• Nízké tvary, kmenné tvary pouze do nejlepších podmínek



´́WILLIAMSOVAWILLIAMSOVA´́
• Plod velký, měnlivého tvaru (kuželovitě baňatý)
• Povrch zhrbolený, nerovný
• Kalich malý, nenápadný, jamka nepatrná
• Stopka silná, s kruhovými svalci
• Slupka jemná, hladká, matná, bledě zelená, ve zralosti žlutá,

na sluneční straně někdy zardělá, jemně tečkovaná
• Dužnina čistě bílá, velice šťavnatá, velmi jemná, rozplývavá
• Chuť sladká, pikantně navinulá, výborná
• Sklízí se koncem VIII, v tvrdém stavu (světle zelná slupka)

- podtržení – špatná chuť
- opoždění – nesnese přepravu, krátká skaldovatelnost

• Uchovatelnost 1-2 týdny
• Vynikající pro přímý konzum a konzrervárenské zpracování

- dužnina nehnědne, nerozváří se
• Chladírenské skladování, mražení
• Vynikající destilát (aroma)



´́AVRANAVRANŠŠSKSKÁÁ´́

• Růste bujně, 
vytváří pravidelnou 
pyramidální korunu

• Vysoká a pravidelná
plodnost

• Středně náročná odrůda



´́AVRANAVRANŠŠSKSKÁÁ´́

• Podzimní odrůda (září-říjen)
• Plod střední, kuželovitě zaoblený až protáhlá
• Červeně kropenaté líčko s hnědočervenými 

lenticelami
• Dužnina jemná, máslovitá



´́HARDYHOHARDYHO´́

• Velmi bujný a zdravý růst
• Rovné kmeny
• Vysoké, pyramidální koruny
• Dobrá afinita s kdouloní -

mezištěpování
• Kmenotvorná odrůda



´́HARDYHOHARDYHO´́

• Podzimní odrůda 
(pol. září- konec října)

• Plod velký, tupě kuželovitý až baňatý
• Slupka šedozelená, skořicově hnědá
• Dužnina bílá až narůžovělá, rozplývavá, výborné

chuti



´́MERODOVAMERODOVA´́

• Zdravý bujný růst
• Mohutné, vysoké, 

jehlancovité koruny
• Velmi vysoká plodnost
• Vhodná do vyšších poloh
• Nenáročná



´́MERODOVAMERODOVA´́

• Letní- podzimní odrůda 
(od pol. září)
nelze dlouho uchovat, 
hniličí

• Plod velký, tupě
kuželovitý

• Krátká silná stopka
• Slupka mdle lesklá, 

zelenožlutá (někdy slabé
líčko)

• Hnědé lenticely
• Rzivost u kalicha
• Dužnina bílá, šťavnatá

hrubší, dobrá



´́BOSCOVA LAHVICEBOSCOVA LAHVICE´́

• Růst středně silný
• Široce jehlancovitá koruna
• Mrazuodolnost jen střední
• Náročná odrůda



´́BOSCOVA LAHVICEBOSCOVA LAHVICE´́

• Podzimní odrůda (X-XI)
• Tvar plodu typicky 

lahvicovitý,
u stopky nápadně zúžený

• Slupka pokryta šedě
hnědou až bronzovou rzí

• Dužnina vysoce šťavnatá, 
máslovitá, znamenité
chuti

• Světová špička



´́KONGRESOVKAKONGRESOVKA´́
• Roste bujně, později středně bujně, vzpřímeně
• Vytváří široce jehlancovité, rozložité koruny
• V mládí malá mrazuodolnost



´́KONGRESOVKAKONGRESOVKA´́
• Podzimní odrůda (září-říjen)
• Tvar plodu velice nepravidelný, baňatý, zhrbolený
• Stopka silná, krátká, ke straně přihnutá
• Červené líčko nebo žíhání, rzivost u stopky a kalicha
• Náročná odrůda na kvalitu plodů



´́SALISBURYHOSALISBURYHO´́

• Růst bujný a vzpřímený
• Koruna vysoce jehlancovitá

s převislými větvemi
• Vhodná i k silnicím
• Náhrada za odrůdu 

´Boscova lahvice´ ve vyšších 
polohách



´́SALISBURYHOSALISBURYHO´́

• Podzimní odrůda  (září- říjen)
• Plod podobný odr. ´Boscova lahvice´, méně zúžený u 

stopky
• Delší stopka, zahnutá
• Slupka matná, rzivostí přidrsnělá
• Dužnina bílá, jemná, chuť sladce kořenitá



´́CHARNEUSKCHARNEUSKÁÁ´́
• Růst středně bujný, šlahounovitý
• Koruna úzce jehlancovitá, s charakteristicky ohnutými 

letorosty
• Menší mrazuodolnost
• Vhodná do alejí



´́CHARNEUSKCHARNEUSKÁÁ´́
• Podzimní odrůda, lze skladovat v chladírně
• Plod střední až velký, tvaru hruškovitého, 

někdy mírně lichoběžníkovitého
• Dlouhá slabá stopka, dužnatý svalec
• Slupka zelená (zřídka líčko)

- četné lenticely
• Dužnina nažloutlá, jemná, velice chutná



Krajové odrůdy
místní semenáče



zralost: konec srpnazralost: konec srpna
poupoužžititíí: destil: destilááty, suty, suššeneníí

Krajové odrůdy hrušní
´́DULEDULE´́((´́PRASKULAPRASKULA´́))

Bojkovice, Bojkovice, BzovBzováá, , 
Starý Hrozenkov,Starý Hrozenkov,
PitPitíínn



´́HÝLEHÝLE´́

• Kopanice (Starý Hrozenkov, 
Vyškovec, Vápenice)

• zralost v září
• sušení



´́OHARKULAOHARKULA´́

• Velká nad Veličkou
• srpen
• kompoty, sušení



´́JAJAČČMENKAMENKA´́
´́PSPSÍÍKOVAKOVA´́

• Velká nad Veličkou, 
Louka, Pitín

• červenec/srpen
• sušení, vynikající na hruškovici

• Velká nad Veličkou
• září/říjen
• sušené ovoce, mošty



´́SSŮŮKENIKENIČČKYKY´́
´́MEDMEDŮŮVKYVKY´́

• Nedašova Lhota
• srpen/září
• chutné čerstvé ovoce

• Pitín
• září/říjen
• velmi chutná, 

výborná na sušení



Krvavka z Vyškovce 1

Krvavka z Lopeníka

„„KRVAVKYKRVAVKY““

• Lopeník
• srpen • Vyškovec

• srpen



Krvavka z Krvavka z VyVyšškovcekovce 22

• Vyškovec
• konec září
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